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ΚΕΦ. Δον.

Πας τις γνωρίζων τής μεγάλης αυτής πρωτευού- 
της τά ήθη καί έθιμα, θέλει πιστεύσει ευκόλως ότι 
τήν έπιοϋσαν τής άριξεώς μας δ πρόδομός μας, έ- 
γέμισεν άπό παντός είδους τεχνίτας, δηλαδή ρά 
πτας, υποδηματοποιούς, όδοντιστάς, ίκρυζωτάς τύλων, 
όλους πρωτίστους είς τά έργα των λεγομένους, καί 
έρωδιασμένους μέ διπλώματα έρευρέσεως, ίδιους δέ 
αυτών πανηγυριστές, οί όποιοι έγέμισαν τά θυλάκια 
τοΰ υπηρέτου μου άπό τά προγράμματά των.

Τι δυστυχία I έλεγεν ό όδοντιστής Κύριος Μίμο, 
βλέπων τους ώραίους δδόντας μας, ουδέ ένα δδόντ»

έχω νά βάλλω, δλιγώτερον άχόμη νά έκριζώσω, χαί 
μολοντούτο δέν ήδυνήθημεν νά άπορύγωμεν τάς σο- 
ράς ρήσεις του. Κατ' αυτόν, ή ρύσις ήχον άτελεστάτη 
ώς πρός τήν τέχνην του· οί τεχνικοί δδόντες του, αί 
άκέρεαι δδοντοστοιχίαι τού άντεϊχον χαθ’ όλων τοϋ 
χρόνου τών έπηρειών, 'Επόμενε δέ νά μάς πείση, μέ 
γελοιώδη κομπασμόν, ότι ό άνθρωπος ήθελον εΐ- 
σθαι εύτυχέστερος άν, είς τήν παιδικήν του ηλικίαν, 
έλάμόανε τάς δδοντοστοιχίας του άπό τδ έργαστή- 
ριόν του χαί ίχι άπδ τήν ίδιότροπον ρύσιν, ή όποια 
άνταλλάσσει τδ χάρισμά της μέ πολλούς πόνους καί 
δάκρυα- διά νά μας έχπλήξη δέ περισσότερον μας 
παρουσίασε μίαν κρραλήν άπδ κηρόν, ή ις διά μυ
στικού μηχανισμού έξετέλει τδ φυσιολογικόν έργον 
τής μασήσεως- ή Έλΐζπ μάλιστα προσέρερεν εις τδ 
στόμα τής κεφαλής μερικά ζαχαρωτά, τά όποια εν
τελώς έμασήθησαν διά νά εύχαριστήσωμεν λοιπόν τδν 
θαυματοποιόν μας παρακαλέσαμεν αύτδν νά έπανίλ- 
θη είς έπίσκ.εψίν μας μετά τριάκοντα έτη, ότε ή υ
πηρεσία του πιθανώς θά μάς ήτον αναγκαία καί πο
λύτιμος. <

Παραπλήσια αδτών ήκούσαμεν καί παρά τών λοι
πών έπισήικων αγυρτών καί ειμεθα έτοιμοι να τούς 
άπολμσωμε.ν όλους δμο.ϋ, όταν έποσπαοθείς έχ τοϋ
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τοΰ προσώπου τούς χαρακτήρας, άλλ' αύτή ή ιδία 
λεπτότης των χατεμαρτΰρει τήν διπροσωπίαν και δό
λιό τητα αύτοϋ- φενάκην έφερεν έπί τής κεφαλής του 
πολύ πλατυτέραν τοΰ δέοντος, τδ δέ μεταξύ διάστη
μα έχρησίμευεν ώς χρυψεών τών Αθώων μέσων, τά 
όποια μετεχειριζετο κατά τής τύχης, όσάκις αΰτη 
έοέρετ ο ώς μητρυιά πρδς αυτόν. 'Εγώ ό ίδιος τόν συνέ- 
λαόον πολλάκις κρυπτοντα μέ πολλήν έπιδεξιότητα 
χαρτοπαίγνια και κύβους, όλα προητοιμχσμένα- όταν 
δέ τά χαρτια δέν τδν σννέτρεχον, αυτός προσποι
ούμενος οτι ςύει τό μέτωπόν του ·δ.ά νά προσκαλέση 
συλλογισμούς εύτυχεϊς, εΰρισκε τωόντι υπό τήν φενά
κην του Βν παιγνίδιον χαρτιών προητοιμασμίνον, καί 
δι’ αύτοϋ ένικοΰσε πάντοτε τήν καταδρομήν τής τύ
χης. Ήτον έξαίρετος σφαιριστής, άλλ' έφερε πρδς 
τούτο πάντοτε ίδιαν ράβδον άπδ έβαινον σημειωμένην 
μέ τά σύμβολά του· σημειωματάριον, χαρτια, έν ζα- 
τρίκιον πρόχειρον, ει λαχειον τή; έφευρέσεώς του, 
δλα ταΰτα έγέμιζαν δύο μεγάλα θυλάκια όπισθεν 
του κρεμάμενα. Τοιοΰτος έν συνάψει ήιον ό Βυρι- 
διωνής κατά γράμμα.

Τοιοΰτον λοιπόν υποκείμενον, τόσον προφανώς μια
ρόν, έπρεπε νά άποκατασταθή έντδς τής οικίας μου 
καί νά ίσχύη παρ’έμοί όσον ό Γαλδερώι παρά τω Δουκί 
τής Δάρνου ;. . χαί διατί όχι, άφοΰ τδ πάθος τής χαρ- 
τοφορίας μέ χατετύφλωνεν I έπειτα δ άνθρωπος αυτός, 
έπίβουλος χαΐ γλίσχρος ήξευρε νά έρπεται ώς ή καμ
πή έπί τών δένδρων, συνδεθείς δέ χαΐ μετά τοΰ θα
λαμηπόλου μου Ακριβέστατα, όσάχις έγώ, χατά τινας 
στιγμές δρθώς διαλογιζόμενος, άπεφάσιζα νά τδν Α
πομακρύνω, αύτδς ό παράσιτος σκώληξ διά διαφό
ρων ελιγμών έπανήρχετο ανεπαίσθητος κύριος τοΰ 
πεδίου. Τότε δέ ή Έλίζα μου, φανερά καί άνευ προσ- 
ποιήσεως ούδεμιας, μοΐ έδείχνυε τήν Αγανάκτησιν 
καί αποστροφήν τη; κατ’ αύτοϋ τοϋ Ανθρώπου, τδν ό
ποιον έδεωροΰσεν ώς κατάδηλον κατεργάρην, λίαν 
έπίφοβον ώς έκ τής έπιρροής τήν όποιαν έξήσχει έπί 
τοΰ πνεύματός μου. καί κατά συνέπειαν, έπί τοΰ 
ολου οίκου μου.

Τάς όρθάς τής συζύγου μου παρατηρήσεις καί έγώ 
ένέκρινα, άφοΰ μάλιστα δ τεράστιος αύτδς άνθρω
πος διά τών έπισχέψεών ταυ Ακριβώς κχτά τήν ώ
ραν τοΰ γεύματος, είχε καταστήσει παντοτεινδν τό 
τρυβλίον του έπί τής τραπέζης μας. Άλλά τδ προ- 
εΐπον δ Βυριβιωνής μόνος ήςευρε νά κολακεύη τό ά- 
δάμαστον πάθος μου- κατ’ έμέ αύτδς ήτον δ φοίνιξ 
τών χαρτοφόρων. *0 τρόμος, τδν δποΐον Ανέπνεεν είς 
τά χαρτοφορεΐα, μ' έκαμνε νά τδν θεωρώ μέ ιερόν 
σέβος· είς τινα μάλιστα τοιαύιης φύσεως καταστή
ματα ή είσοδος τοΰ ήτον δλως Απηγορευμένη, ώς 
έπικινδόνου δήθεν άξιότητος, άλλ’ έννόησα άργό- 
τερα, οτι ήτον ώς έχ τής μεγάλης κατεργαριάς του. 
Έν τούτοις είς τάς άρχάς τοΰ συνδέσμου μου μετ’ 
αυτού έλαβσν Αποδείξεις τής συστηματιχής ικανότη
τάς του, κερδισας σημαντικές ποσότητας ύπό τάς δ- 
δηγίας του, ώστε δέν έδίστασα νά πιστεύσω ότι αύτδς 
μόνος ήδύνατο νά ταχτοποιήση κανονιχώς τήν τέ
χνην τής χαρτοφορίας, τήν όποιαν μετηρχόμην έως 
τής ώρας έκείνης, σειρόμενος Απδ μόνην τοΰ πάθους 
τήν ορμήν· ένφ αύτδς έφαίνετο ότι έπροφύλαττεν Β.» 
τέχνον οικογένειας Από τόν όλεθρόν του, τώ έδίδασχε 
νά έμπήγη μόφον jo« «ίς τό στήθος το» τδ "ξίφος αυμ-

«υλλίγου είς, μ έπλησίασε μέ σοβαρότητα, αναγγελ
λόμενες χημικός, έντομολόγος, μαθηματικός, Αλχη- 
μιστής, καββαλιστής, καί ώς ό μόνος συντάκτης πί
νακες γεγραμμένου 8ιχ συμπαθητικής μελάνης χα: 
κατά τούς Ακριβεστέρους κανόνας της Αλγεδρης, έι» 
τοϋ όποιου Βν μόνον βλέμμα άν ρ-ψη χαρτοπαίκτης 
δύναται νά έκκενώοη τά ταμεία όλων τών χαρτο 
παικτείων τοϋ χόσμου. ‘Η τελευταία αυτή Αγγελία 
του ήχησε τόσον γλυκά εις τά ώτά μου, ώστε μ’ 8 
λην τήν έμφανισθεΐσαν δυσαρέσκειαν τής Έλιζχς μου, 
8έν ήϊυνήθη» νά μήν αποδείξω διά μειδιάματος τήν 
εύαρέσχειάν μου πρδς τδν σοφόν μου άνθρωπον, έπι- 
σύρας ταυτοχρόνως τήν ζηλοτυπίαν τών λοιπών τε
χνιτών, τους όποιους Απέλυσα αμέσως, διά νά δοθώ 
ψυχή τ< καί σώματι είς τδν σοφόν τής χαρτοφορίας 
νομοθέτην, υπό τήν διεύθυνσιν καί προστασίαν τοΰ ό
ποιου ίμελλόν έντδς δλίγου νά χαταστρέψω δλους 
τους χαρτοτραπεζίτας τής πρωτευούσης.

Τότε δέ εϊπυν έν έμαυτώ· « Ανάθεμα έστω μοι δτι 
άπ’ Αρχής δέν έτρεξα εις τδ χέντρον τής έπιστή- 
μης, τους Παρισίους I κατά τΐ μ’ ωφέλησαν τά τάζει 
διά μου ; έγώ οστις ένόμιζα τδν εαυτόν μου τέλειον 
χαρτοπαιχτην χαί τά μυστήρια άπαντα μεμυημένον, ευ- 
ρισκομαι μόλις μαθητής Αρχάριος I » Ευχαρίστησα 
μ’ δλα ταΰτα τήν τύχην, ήτις, άν χαΐ Αργά, μ’ Α
ποζημίωναν δμως διά τής Αποστολής τοιουτου σο
φού χαθηγητοΰ, χατόχου δλης τής έπιστήμης τής 
χαρτοπαιξίας, μή μεταχειριζομένου, δέ αυτήν πρδς ι 
διον συμφέρον, διά τδν μόνον λόγον, δτι ή Κυδέρ- 
νησις ήθελα χατά πρώτον τδν φυλαχίσει έξάπαντος 
ώς μάντιν ή μάγον, χαΐ έπί τέλους ήθελε τδν παι
δεύσει, δ πως τδ έν Μαδρίτι ‘Ιερόν διχαστήριον έ- 
παίδευε τους 'Εδραίους,

Πρός τήν σοφίαν τής χαρτοπεξίας ήνωνε χαΐ άλ
λα ακόμη προτερήματα ό σπάνιος ούτος άνθρωπος· 
ήτον δ πανταχοϋ παρών χαί τά πάντα γινώσκων έν 
τοϊς Παρισίοις. Ήθελησε λοιπόν νά μας υποχρέωση 
επιφορτιζόμενος τήν ένοιχίασιν θεωρείων εις διάφο 
ρα θέατρα, καθώς χαΐ άλλου χαταλληλοτέρου πα 
λατίου άναλόγου τής Αξιοπρεπείος μας· άπήτησε πρδς 
τούτοις νά γενή δ δδηγός μου πρδς έπίσκεψιν τών 
Παρισίων χαΐ τών οικογενειών έχείνων, πρδς τάς ό
ποιας εΐχον συστατικός έπιστολάς παρά τών ήμετβ- 
ρων ώς χαΐ αύτήν τών έπίπλων, αμαξών χαΐ ίπ
πων τήν προμήθειαν δέν ήθέλησε ν’ άφήση εις άλ
λον, Τοσοϋτον ήτο ΰποχρεωτιχδς δ άνθρωπος! χαΐ 
τά πάντα έξετέλει μέ θαυμασίαν Ακρίβειαν. ‘Ο μό
νος δέ σκοπός του, έπανελάμδανε χατά χόρον, ήτον 
τό νά ύπηρετή τους νεοερχομένους εις Παρισίους, 
διά νά τους έξασφχλιζη Απδ τδ πλήθος τών πονη
ρών πρσςενητών, έτοιμων πάντοτε νά γυμνώνωσι τούς 
απείρους περιηγητάς. Νομίζω λοιπόν πρέπον έχ προοι 
μιου νά περιγράψω τήν εικόνα αύτοϋ τοΰ Ανθρώπου, 
χατασταθέντος έπί τέλους κυρίου οργάνου τής τρα 
γικής καταστροφής μου.

Βυριδιώνης τδ δνομα, τεσσαραχοντούτης τήν ήλι- 
χίαν, 'Ιταλός τά γένος, είχε τούς δαχτόλους Ασαρ
κους χαί λίαν ευλύγιστους, ήτο δέ ισχνός μέχρι μα
ρασμού- ήγάπα νά ένδύεται χατάμαυρα, χαί τδ χρώ 

.μα τοϋτο παρίστανσ τήν δστεολογιχήν συναρμολο- 
γην του, ώς φάντασμα έξ αϊςν, Λεπφούς είχε αληθώς 

«ώνως μέ τάς Αρχές καί τούς κανόνας του περί χαρ
τοφορίας. Ο». Αριθμητικοί υπολογισμοί του ήσαν ή γλυ
κύτερα ένασχόλησίς του, τούς όποιους θελησας νά 
διδιχθώ καί έγώ εϊς τινας μετ’ αύτοϋ συνεδριάσεις, 
καί προσπαθών ώς έκεινος, νά σταματήσω τδ εύμε 
τάβολον τοΰ χαρτιού, έχανα πάντοτε έκατοντάδας 
λουιγίων, χωρίς ελπίδα νά τάμετακεροίσω ποτέ άπ αυ · 
τον διά των Αριθμητικών υπολογισμών του.

Άφοΰ ό καταχθόνιος ουτος άνθρωπος, κατέστη,στα
θερός είς τήν οικίαν μου, ώς έκ συνθήματος, ηρχί 
οαμεν έντάμα τδ έ’ργον τής καταστροφής'μου·,προσ 
ετέθη δέ ώς βοηθός έπί τέλους καί ή Ελ'.ζα 
μου, ώς νά μήν ήοκεί ό σύλλογος τών κατεργαρέων, 
από τούς όποιους εΰ.ρίσκόμην περικυχλωμενος, δια- 
φθαρεΐσα καί παραζαλισμένη Από τήν πολυτέλειαν. 
Προσεκάλεσε λοιπόν χαΐ αύτή ώς βοηθούς της, έκ 
τοΰ ίδιου φύλου της, τάς άξιωτέρας ραδιούργους καί 
καλλωπιστρίας, ώστε έντδς δλίγου ή οικία μας κα
τέστη τδ θίατρον τής Αταξίας και τής σπάταλης, 
τδ γυμνάσίον Αθλητών έξ Αμφοτέρων τών φυλών, μα- 
χομένων τις νά παιξη μέ περισσοτέρων λύσσαν. ‘Η 
αίθουσά μου πάρειχέν έτοιμα έν παντί καιρώ και πάση 
ώρα έν διηνεκές κυβευτήριον, ένα ρόμβον, έν ζατρι 
χιον, τρεις τραπέζας πικέτου, μίαν τριανταμίας, μίαν 
τοΰ ένδεκάμίαυ, κατεχομένην συνήθως Από τινας Αξιω
ματικούς Οδσάρους Αγαπώντας νά καταστρεφωνται Α 
μοιβαίως μέ ταχύτητα καί εύχολίαν.

Πρδς τούτοις παν δ,τι έφέραμεν μεθ ήμών έχ τής 
επαρχίας, cfev κοσμήματα αδαμάντινα, ένδύματα πο
λυτελή κτλ- εύρίθησαν δλα τοΰ παλαιοΰ συρμού, άθλια 
χαί χωριάτικα, κατά τήν γνώμην τών φιλοκάλων δεσ
ποινών τής Πρωτευούσης· έδέησε λοιπόν, συνέπεια ενός 

• Άρειοπαγητικοϋ συμβουλείου, νά πιστεύσωμεν δτι ηλ- 
θαμεν γυμνοί είς Παρισίους, χαί ν’ Ανανεώσωμεν τάς 
ίματοθήκας μας, χάνοντες διακόσια τοΐς έκατδν, έπι 
άδαμάντων τής οικογένειας μας, πολλαπλάσιας τιμής 
θεωρούμενων, διά τήν μνήμην τών ένδοξων υποκειμέ
νων, τά όποια έπί τοσαΰτα έτη τούς έφερον., Ή σύζυ
γός μου δθεν κατέφθειρε καί αύτή τά χρηστά ηθη της 
καί Απέχτησεν όσα, δλίγον πρότερον άν μονον ήκουεν, 
ήθελε τής προξενήσωσι τρόμον τδ δέ έσωτερικδν τής 
οικίας μας ειχεν ώς Ακολούθως· έπαιζον είς τό κα
τάλυμα τοϋ θυρωρού μου, έπαιζον εις τά οίνοστασια 
μου έπι τών πόθων, έκόπτον τριανταμίαν και ένΟεκα- 
μισυ είς τήν αίθουσαν, καί τδ κυβεΐον ητο έν πλήρη 
ένεργεία είς τδν πρόδομον’ δ δέ λοιπός όχλος τών υ 
πηρετών μου. διά τό όμοιόμορφον, κατεγινετο μετά 
ζήλου είς τδ αύτό έργον έντδς τοΰ ύποστέγου· μόνον 
περί τήν τετάρτην ώραν τής πρωίας Απεχωριζόμεθα 
σχεδόν μέ τά δάκρυα είς τούς όφθαλμούς, Αλλ έγώ 
πρδς Αποφυγήν τοΰ δλιγοώρου, άλλά λυπηρού τούτου 
Αποχωρισμού, καί (διά νά καταστήσω Ακαταπαύστους 
τάς ήδονάς μας, μετεχειρίσθην τά θέλγητρα^ τής γα
στρονομίας, είσάξας σύστημα κοινοβιακόν. Πας λοιπόν 
χαρτοπαίκτης καί πάσα χαρτοπαίκτρια, εισερχόμενοι 
είς τήν Ακαδημίαν μου, άπέλυον τούς υπηρέτας -καί 
τάς άμάξας των έπί άπεριορίστω χρονιρ, αύτοι δέ ε 
τρωγαν καί έπινον δι' έξόδων μου καί δέν Αναχωρούν, 
είμή άφοΰ έχόρταινον καί απδ τδ χρυσών μου. Ή δέ 
κατάστασις αΰτη διήρκεσεν Αρκετούς χρόνους· άλλ’οί 
πιστωταί μου, τών όποιων δ Αριθμός καβημέραν ηϋξχνε, 
χαί πολλοί τών όποιων ήσαν ήδη έφωδιασμίνοι μέ 

ένταλμα συλλήψεως, δέν ήργησαν νά μέ ειδοποιήσω- 
σιν, Αποσπώ ντε ς τδ κάλυμμα μέ τό όποιον έπέμενα 
νά κρατώ κλεισμένους τούς δφθαλμούς μου.

Είς τοιαΰτην οικονομικήν ή μάλλον Ανοικονόμητον 
χατάστασιν ευρισκόμενος, καί έν ω καιρώ ή δυστυχής 
Έλίζα μου, συνελθοΰσα, έδοχίμαζε νά οίσάξη κάποιαν 
τάξιν είς τήν οικίαν μας, άπομακρυνασα πρώτη τάς 
κακάς τοΰ φύλου της συναναστροφές, έγώ μίαν τών ή
μερων έπέστρεψχ «ίς τήν οικίαν άλλος έξ άλλου* αύ
τή δέ ίδοΰσα τδ άγριον 3φος μου, είς μάτήν έπροσπά- 
θησε νά μάθη τδ αίτιον όσον γλυκεΐχι ήσαν αί έρωτή- 
σεις της, τόσον αί Απαντήσεις μου ήσαν άγριαι καί μο
νοσύλλαβοι· ήναγκάσθη λοιπόν νά μαντεύση καί δέν 
έλανθάσθη, ότι σφοδρά τής τύχης καταδρομή ήτο τδ 
μόνον αίτιον διότι τήν ήμέραν εκείνην, έκτός τοΰ .χρυ
σίου καί τών χαρτονομισμάτων όσα έφερον έπάνω μου, 
έχασα χαρτοπαιζων χα! έκατδν δγδοήκοντα χιλιάδας 
φράγκων λόγφ τιμής! Όταν δέ ή δυστυχής έμαθε τήν 
καταδρομήν χαί τά διάφορα περιστατικά, ή Αγγελική 
καρδία της, χρεωστώ νά τδ δμολογήσω, δέν έρεθίσθη 
ποσώς, έπεριορίσθη δέ είς μόνα τρυφερά παράπονα, 
άλλ* έγώ καί αύτά τής τά διάκοψα είπών. « Έλίζα δέν 
είναι ώρα παραπόνων, ούδ’ έχομεν καιρόν νά χάνω- 
μεν, οϋριον, Απόψε Ακόμη πρέπει νά πληρώσω τό ιε
ρόν αύτό χρέος, ή ή τιμή μου κινδυνεύει. » Άφ' ού λοι
πόν έσπόγγισα τά δάκρυα της, καί μέ υποσχέσεις με
ταμέλειας κατεπράΰνα τήν σφοδράν λύπην της, συνε- 
σκεύφθην περί τοΰ καταλΛηλοτέρου τρόπου τής θερα
πείας τοΰ κακού- βασανίσαντες λοιπόν τά παρόντα μέ? 
σα μας, καί ευρόντες αύτά Αδύνατα, κατεφύγαμεν είς 
τά έν τή έπαρχία, ώς μόνα δυνάμενα ν' Απαντήσω^ 
τήν λαίλαπα ή ις μάς ήπείλει* πρδς έκτέλεσιν δέ 
τοΰ σκοπού, κατέπεισα τήν σύζυγόν μου ν’ αναχώρη
ση ή ιδία, έφωδιασμένη μ* όλα τ’ Απαιτούμενα έπίση- 
μα έγγραφα, δυνάμει τών όποιων έδιδα πρός αυτήν τό 
διχαιωμα νά έκποιήαη μυστικώς δλα τά προϊόντα τών 
γαιών, ιών οικιών καί λοιπών κτημάτων μας· ώς 
συνοδοιπόρον της δέ προβδιώριφα τδν Κύριον Βοβυγην, 
μέ τήν μόνην πρδς αύτδν παραγγελίαν, νά μεταχείρι
σή ταχύτητα καί μυστικότητα, μάλιστα Απέναντι 
τών δύο οικογενειών μας. ‘Ο αναγνώστης έγρήγορα 
θέλει γνωρίσει τδν Κύριον αύτδν, άνθρωπον δεδοκιμα- 
σμένης Ακεραιότητος, ώς έκ τών γενναίων καί εύγε- 
νών πράξεων του, έγώ δέ δοκιμάζω νά περιγράψω έν 
όλιγοις τήν λυπηράν σκηνήν τοΰ Αποχωρισμού μου Απδ 
τής συζύγου μου.

Ή δευτέρα εγκυμοσύνη της Έλίζας μου, ούσα αρ
κετά προχωρημένη (διότι ήμην ήδη πατήρ ένδς νϊον) 
δέν έπέφερε κανένα πρόσκομμα είς τήν γενναίαν ά- 
πέφασίν της· δ κίνδυνος δμως, τδν δποΐον ίτρεχεν ή 
υγεία της ώς έκ τής οδοιπορίας, έπροξένησεν είς έ
μέ μεγάλη ν Ανησυχίαν. Άφοΰ λοιπόν άπήτησε καί έ
λαβε παρ’ έμοΰ τδν ορκβν, τδν όποιον μετ’ ού πολύ 
Ασεβώς παρέβην, τοΰ νά μή παίξω έν τή Απουσία της, 
καί πολύ μάλλον μετά τήν έπιστροφήν της, άνεχώρη- 
σε συνοδευμένη παρά τοΰ Κυρίου Βοβύγη καί τή; θα
λαμηπόλου τη& Παραδιδουσα δέ τήν τελευταίαν στιγ
μήν είς τάς άγκαλας μου τδ τέκνον μας, άπήτησεν έκ 
νέου καί έλαβε τούς όρκου; καί τάς ύποσχέσεις μου, ότι 
δέν θέλω πράξει τίποτε έναντίον αύτής τή; ίάρας παρα
καταθήκης. Άλλ’ ώ ! πβσον έπίορκος καί έγκληματίας 
έδείχθην μετ’ ού πολύ πρός τε τήν μητέρα καί τδν 
υίόν I .. .
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t ‘Η πρώτη νυξ τού άποχωρισμοδ μας ήρχιζε δι’ έμέ 
τρομακτική ή καταβρόχθισις, έν ροπή δφβαλμοΰ, τών 
εισοδημάτων μου, ή μετ’ δλίγον διακινδύ νεύσις τών 
κεφαλαίων μου, τδ οίκτρδν μέλλον τών τέκνων μου, 
ή έχ πείρας πεποίθησις, δτι τδ πάθος μου ουδέ στιγ 
φιήν άνακωχή; Θέλει μέ δώσει, τδ πλήθος τούτο τών 
διαλογισμών μέ κατεδικαζεν άνεκκλήτως ένώπιον τοϋ 
δικαστηρίου τής συνειδήσεώς μου. Εις τοιαύτην άθλίαν 
κατάστασιν βύρισχόμενος ηχούσα ταραχήν περί τήν 
οικίαν μου και μετ* δλίγον σταμάτημα αμαξών . - . 
Τίνες ήσαν ; *0 Κύριος Βυριβιώνης μετά τών συντρό 
φων του, δστις μαθών παρά τοΰ υπηρέτου μου τήν ά· 
ναχώρησιν τής συζύγου μου, ήρχετο νά μέ συγχαρή, 
μετά τής συνοδίας του, διά τήν προσωρινήν χηρείαν 
μου, καί τήν έλευθεραν ζωήν, τήν δποίαν μάς έχορή 
γει τδ αίφνιδιον αΰτδ περιστατικόν. « Τώρα δυνάμε- 
θα, έπρόσθεσεν νά άφεθώμεν χωρίς πρόσκομμα εις τάς 
τερπνές εξεις μας, τώρα θέλομεν άποζημιωθή δι* δ- 
σας ώρας έχάσαμεν έπί ματαίω » Εϊς μάτην διέκοψα 
τους καταχθονίους αΰτοΰς ανθρώπους, διηγηθείς τά τε 
λευταΐά συμβάντα μου, τήν υπερβολικήν λύπην τής συ
ζύγου μου, τήν άπόφασίν μου νά ανταμείψω τάς θυ
σίας της, παύων διά παντός τοΰ νά παίζω, τούς ιε
ρούς δρχους μου, κτλ. Τίποτε δέν τού; συνεκίνησεν . ..

Οί μοχθηροί I έχαρακτήρισαν τήν τελευταίαν κατα
στροφήν μου, δπω; στρατηγός ήθελεν δμιλήσει περί 
αιφνίδιας προσβολής κατά τής έμπροσθοφυλαχής του, 
παρουσιάζοντές μου τήν λαμπράν πρόσοψιν έκδική- 
σεως διά μιας τακτικής μάχης. Δέν ήργησα νά δε- 
λεασθώ, άς τδ πιστεύση έκαστος, καί ένδυθείς αμέσως, 
έκαμα πρώτος έναρξιν τού παιγνιδιού, μεταβαλών ά· 
μέσως τήν αίθουσαν μου είς χαρτοφορεΐον, ύπό τήν 
δραστηρίαν διεύθυνσιν τοϋ Δαβασέτου μου.

Ό Βυριβιώνης κατ’ έκείνην τήν νύκτα είχε καλέσει 
καί είσάξει είς τήν οικίαν του ομάδα έκ τών τολμηρο 
τερών χαρτοφόρων καί μετόχων τοΰ Άριθμοΰ 4 4 3 (4) 
αύτοϋ τοΰ περιφήμου καταστήματος, τοΰ όποιου ή 
μνήμη έστω είς αιώνιον άνάθεμα. Μέ τοιοότους λοι
πόν δολίους καί άπανθρώπους έχων νά κάμω τήν νύ
κτα έκείνην, έχασα είς δλίγας ώρας παίζων τήν τριάν 
τα-μίαν, δλον τδ υπόλοιπον άργύριον τοΰ ταμείου μου, 
τήν ΰπαρξιν τοϋ όποιου άφρόνως εΐχον κρύψει, άπδ 
τήν Έλίζαν μου· άλλ’ ή λύσσα μου δέν ήρκέσθη εις 
τοΰτο, φρενήρης, ύπεχρέωσα δι’ έγγράφου μου τά ά
πειρα λαμπρά σκεύη καί έπιπλα τής οικίας μου, τάς 
άμαξας, τους ίππους ώς καί αυτά τά δποΐχ έφερον έν- 
δύματα, ένι λόγω τδ παν έρριψα είς τδ παρά τοϋ 
Βυριβιώνη προητοιμασμένον χάος, άποβληθιίς έπί τέ
λους τής οικίας μου, δυνάμει τοΰ δικαιώματος αυτών 
τών είς χειρας τών κακούργων ευρισκομένων ιδίων 
μου υπογραφών· αΰτδς δέ δ έξωλέστατος Βυριβιώνης, 
ώς έκ θαύματος εύρέθη μεταβεβλημένος είς κλητήρα 
έπιτετραμμένον τήν έκτέλεσιν τών αποφάσεων τής δι
καιοσύνης. ’Εγώ τότε μανιακός, ώρμησα έν μέσω 
τών αΰτουργών τής καταστροφής μου, προσκαλ.ών 
ένα όποιονδήποτε διά νά μέ δώση λόγον τών πράξεων 
των, επέτυχα δέ διά υβριστικών προκαλέσεων μονομα
χίαν μετά τίνος Κυρίου Έδμόνδου, ταγματάρχου

(1) Κατάστημα παντός είδους τυχηρών παιγνιδίων, 
έντδς τών Παρισσίων, φέρον τδν ’Αριθμόν καί τί
τλον 4 4 3,

τοΰ ίππικοΰ, προσβληθέντος άπδ τάς προσωπικότητας 
καί τάς ύβρεις μου καθ’ όλης τής δμάίος, τής οποίας 
και αΰτδς άπετέλει μέρος, άν καί είς τών εΰγενών καί 
τίμιων χαρτοφόρων μετέβημεν δθεν αμέσως όπισθεν 
τοΰ κοιμητηρίου τής Μαγδαλινής ξιφήρεις. Εϊς μά
την καθ όδδν έπεχαλίσθην τδν ουρανόν, όχι νά με 
βοηθήση. άλλ’ έγκαταλείψζς με, νά δώση τέλος εϊς 
τήν δυστυχή ζωήν μου· χάρις, τής δποίας δέν ήξιώ- 
θην, καθ’ ότι διά μ άς διπλής βολής, άποτέλε- 
σμα μάλλον τής τύχης παρά έπιτηδειότητος ή προ
μελέτης έκ μέρους μου, έρριψα τδν ταγματάρχην εϊς 
τούς πόδα; μου. Μόλις έλαβα καιρόν νά είπω έν έ- 
μοί, « ιδού έγώ, πρδς τοϊς άλλοις, καί φονεύς » έσκέ- 
φθην δτι πρέπει νά γενώ άφαντος αμέσως· έγκαταλεί- 
ψας λοιπόν τδν Κύριον Έδμόνδον εις τήν φροντίδα 
τών μαρτύρων, έφρόννσα πώς ν’ άποφύγω τάς έρευ
νας και τούς διωγμούς τής δικαιοσύνης, καταξεσχιζό- 
μενος συγχρόνως κα! άπδ τήν άνάμνησιν τών προς 
τήν Ελιζαν όρκων μου, προχειμένου μάλιστα τοΰ νά 
μέ εύρη έπιστρέφοοσα ένοχον περισσοτέρων κα! άπι- 
στεύιων άνου-ιουργημάτων, είς τών όποιων τάς δί
καιος κατηγορίας ή έντρομος συνείδησίς μου δέν ήθελε 
δυνηθή ν’ άνθεξη . . , Ναι, τήν στιγμήν έκείνην όλαι 
αί Έριννύσπες διεφιλονείκουν ποια πρώτη νά παράξη 
τήν καρδίαν μου . . . Δέν δύναμαι νά έΞακολουθήαω, 
τά δάκρυά μου μέ καταπνίγουσι, καί μολονότι πολλοί 
χρόνοι παρήλθον έκτοτε, δ πόνος, τδν όποιον ή άνά- 
μνησις μέ προξενεί, προσεγγίζει, ή μάλλον έξαφα- 
νίζει τδ διάστημα- ή δέ μνήμη μου άρνεΐται τήν συν
δρομήν της πρδς τδν κάλαμόν μου . . . Σταματώ λοι
πόν μίαν στιγμήν διά ν’ άναλάβω άρκετάς δυνάμεις, ά- 
παιτουμένας πρδς έξιστόρησιν τών έν τώ άκολούθω 
κεφαλαίω.

Κ.ΕΦ. Ε’.

« Άν ή ιστορία μου αΰτη δέν παρέχη προσόντα αύ- 
στηράς ήθικής, κανείς όμως δέν δύναται ν’ άρνηθή ότι 
χρησιμεύει ώς ισχυρόν προφυλαχτικόν κατά τοϋ ολέ
θριου πάθους τής χαρτοφορίας. Είθε 1 δ είς αΰτδ υπο
κείμενος νά ώφεληθή άπδ τήν πιστήν αύτήν έκθεσιν 
τών παθημάτων μςυ · »

Ανυπόμονος είναι βέβαια δ άναγνώστης νά μάθη 
όποιον χαταφύγιον ήδυνήθην νά ευρώ, περί τάς τρεις 
ώρας τής πρωίας είς τάς δδοϋς τών Παρισσίων, χωρίς 
χρήματα, έγκαταλελειμμένος άπδ όλους τούς ύπηρέ- 
τας μου, στερημένος πάσης προστασίας καί μή έχων 
παρά κακούργους διά φίλους, σύν αύτοϊς δέ καί φο
νεύς. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι αναγκασμένος νά 
άποφύγω τάς καταδρομάς τής δικαιοσύνης, έφυγα δρο- 
μαίως πρδς τήν συνοικίαν τής Σορβώνης, φέρων ύπδ 
τήν μασχάλην μου τδ ξίφος καί έπί τοΰ βραχίονός μου 
τδν υιόν μου (ζητώ συγνώμην άν ήστόχισα ν’ άναφέρω 
δ« μεταβαινων είς τό πεδ-.ον τής μονομαχίας, είχον 
διατάξει ένα τών υπηρετών νά κράτη ολίγον μακράν 
τής θέσεως έκείνης τδ τέκνον μου)· έκεΐ σταματήσας 
είς μίαν έρημον δδδν, έκάθησα έπί λιθίνου βάθρου, 
τρέμων μήν άπεράση νυκτερινή περίπολος.

Έχει’ τεταοαγμένος, όπως ήμην άπδ τήν σφοδράν 
σύγχισιν τών ιδεών μου, άνέκραξα μέ φωνήν όχι σιγα
λήν. « Όποιον τρομερόν βίραθρον ήνοιξα ύπδ τούς 
πόϊας μου ! κατέιτριψα τήν σύζυγόν μου,. τό τέκνον 

μου, είμαι δ φονεύς των, είμαι δ δήμιός των, τί τούς 
αφίνω κληρονομιάν ; . . . Τήν πενίαν, τήν άτιμίαν καί 
τό κακόν όνομα ... δέν ήθελεν είσθαι προκριτότερον 
άν έθυσίαζα άμέσως τά άθώα αΰτά όντα, χωρίς νά τά 
αναγκάσω νά πίωσι τδ ποτήριον μέχρι τής υποστάθ
μης ; . . - Είς τοιαύτην παράφορου κατάστασιν εύρισκό 
μένος, δέν ήδυνήθην νά προσέξω άν εΰρισκδμην είς τήν 
θέσιν έκείνην μόνος έγώ μετά τοϋ υίοΰ μου. Καί τώ 
όντι, μία θυρωρός ήγρύπνει είσέτι περιμένουσα τδν 
Κύριόν τηο, ίσως έμμανή τινα χαρτοπαικτην, ώς έγώ, 
είχε δέ σιήσει τήν προσοχήν της εις τά; έκφράσεις, 
και ι’5εΐ τας σπασμωδικάς κινήσεις τοΰ βραχίονός 
μου, διά τοϋ όποιου έσφιγγα έπί τής καρδίας μου τδ 
αγαπητόν τέκνον, καθώς χαί τδ ύπδ τήν μασχάλην μου 
ξίφος- ύπολαβούσα δέ τάς διακεκομμένος έκφράσεις 
μου, ώς πρόδρομον μελετουμένου ανοσιουργήματος, 
καί έντρομος γενομένη άπέναντί τής ιδέας αύτοχει- 
ριάσεως, ή φόνου, έπί τοΰ κατωφλιού τής οικίας τηο, 
ήρχισε, μεγάλη τή φωνή, νά έπικαλήται βοήθειαν κα
τά τοΰ φονέως. Είς τάς άγριας φωνάς της τδ αιμά 
μου έπάγωσε, τδ δέ δυστυχές τέκνον μου έμεινεν είς 
τάς άγκάλας μου ώς κεραυνόπληκτον . . . Άλλ’ δ μέ 
γας κίνδυνος, τδν όποιον έτρεχον, μ’ έφερεν είς συναί
σθησή, καί συνάψκς δλας τάς δυνάμεις μου, έτρά- 
πην είς φυγήν διευθυνόμενος όπισθεν τοΰ Πανθέου. 
’Εκεί έθεσα έπι τής γής τδ πολύτιμον φορτίον μου 
καί συνεχάρην έμαυτδν διά τήν άποφυγήν τοΰ κινδύνου. 
Ένώ δέ έκλινα γόνυ έπϊ τών βαθμιδών τοΰ Ναού πρδς 
ευχαριστίαν, προσκαλέσας καί τό τέκνον μου νά μέ 
μιμηθή, ήσθάνθην, τότε μόνον, ότι έλησμόνησα έπ! 
τοΰ λίθινου βάθρου τδ ξίφος μου βαμμένον άπδ τδ αιμα 
τοΰ ταγματάρχου καί φέρον τήν μονογραφήν μου' 
τοιοΰτον πιστήριον ήθελε βεβαίως εΰκολύνει τάς έρεύ- 
νας τής δικαιοσύνης, έπεσα λοιπόν έκ νέου είς σφο
δρόν άγώνα, διαλογιζόμενος τάς έπικινβύνους συνέ
πειας τής λήθης μου, άν δέ τις προσθέση είς αυτά τά 
δε-νά μου, τούς κόπους, τήν άϋτνίαν, τήν έλλειψιν 
παντός ασύλου, έν ώρα χειμώνος, έπί τών βαθμιδών 
τοΰ Πανθέου, έπί τών όποιων έκοιτόμην, κρατών είς 
τήν άγκάλην μου άναίσθητον τδ τέκνον μου, τότε μό
νου δυναται νά είκάση αρκούντως τήν έλεεινήν κατά- 
στασίν μου, καί νά συλλάβη τήν άνωτέραν αντι
πάθειαν κατά τής χαρτοφορίας, μόνη; όλων τών 
δυστυχημάτων μου άφορμής.

Έν τούτοις έκάστη στιγμή παρερχομένη ηΰξανε τον 
κίνδυνόν μου, παραλείψας λοιπόν πάντα άλχον λογι
σμόν καί άρας έπί τοΰ βραχίονός μου τδ τέκνον μου 
έπροχώρησα· φθάσας δέ είς τήν δδδν Κλουνή, έσταμά- 
τησα άπέναντί ξενοδοχείου , όπου άπεφάσισα νά κα
ταλύσω πρδς ώραν. Τδ άτομόν μου, τά πολυτελή έν- 
δύματά μου, τδ εΰγενές ήθος τοϋ τέκνου μου, μ έσυ· 
σταινον άρκετά πρδς τήν Κυρίαν Βερνόλδου, ούτως 
ώνομάζετο ή ξενοδόχος, έχτδς δέ τούτων, ά* καί δέν 
έφερον άργύριον, είχον όμως μέσα τινά πρδς έςοικο- 
νόμησιν τών καταπειγουσών Αναγκών μου, οίσν μίαν 
εικόνα τής Έλίζης μου κεκοσμημένην μέ άδάμαντας, 
τήν όποιαν έφερον πάντοτε κρεμαμένην έπί τής καρ
διάς μου, καί έως τής ώρας έκείνης έλευθεραν τών 
προσβολών τής χαρτοφορίας· έν δακτυλίδιον κα! μίαν 
βελώνην άμφότερα άδαμάντινα, τά όποια διέφυγον έ- 
πίσης τήν χαρτομανίαν μου, εύρεθέντα έντδς θήκης 
έκ δέρματος πρασίνου καί κατά τύχην έρριμμένα 

πρδ καιρού είς έ» τών πλαγίων θυλακίων τοΰ ίπεν- 
δύτου μου· προσέτι έν χρυσοΰν ώρολόγιον, τδ όποιον 
έφερεν ό υιός μου, ώς δώρον τοΰ άναδόχου του, δια- 
φυγόν καί τούτο τήν καταδρομήν τοΰ φ ά ν τ ε, διότι δέν 
τό ένθυμήθην τάς ώρας έκείνας, καθ’ ά; καί τά ίδια 
ένδύμαιά μου ύπεχρέωσα. Άλλ’ δλα ταΰτα ήδύναντο 
ν’ άποφύγωσι καί τήν είς τδ ταμιευτήριου μετ’ οΰ πο
λύ κατάθεσίν των ; Λέγω λοιπόν έχ προοιμίου δτι κα
τά πρώτον έπώλησα τήν βελώνην πρδς ένα ‘Εβραίον, 
τδ άντίτιμον τής δποίας έμελλε δήθεν νά χρησιμεύση 
είς πληρωμήν τροφής έμοΰ καί τοϋ τέκνου μου μέ
χρι τής έπανόδου τής συζύγου μου.

Μετά τάς πρώτας δέ φιλοφρονήσεις μεταξύ έμοΰ 
καί τής ξενοδόχου άπισείρθην, προσποιούμενος δι’α
πατηλών περιστροφών ότι κατέβαινα άπδ δημοσίαν τι- 
νά άμαξαν, έπί τής δποίας είχον μείνει τά κιβώτιά 
μου, τά όποια, έπρόσθεσα, έμελλον νά μοί φέρωσιν 
έντδς τή; ήμέρας· πρδς τόν σκοπόν δέ έπλασα κατάλ
ληλον μύθον, καί πρδς αιτιολογίαν τοϋ υφους μου, άν 
είχε τι παράξενον είς τά όμματα τής Κυρίας Βερνόλ- 
δου· άλλως τε δλίγον μ’ έμελλε μέχρι τίνος έδιδεν 
• υτη πίστιν είς τούς λόγους μου, προθέμενος νά τοΐς 
πληρώσω έντδς τής ήμέρας έν μηνιαϊον. Είσήλθον έ- 
πομένως είς τδ προσδιωρισμένον δωμάτιον, καί έ- 
σπευσα νά έκδύσω τδν άγαπητόν μου Άδόλφον (ού
τως βνομάζετο τδ τέκνον μου.) τοϋ οποίου ή τρυφε
ρά ήλικ α άπήτει, πρδ παντός άλλου, τήν άνάπαυσιν 
τοΰ ύπνου· έπεκαλέσθην άχολούθως καί έγώ τδ τόσον 
άγαθοποιδν πρδς τούς δυστυχείς αύτδ δώρημα, άλλα 
δέν τδ ήξιώθην . . . « Κακούργος άνάπαυσιν δέν άπο- 
λαμβάνει » όλιγώτερον άχόμη χαρτοφόρος, λέγω έγώ, 
καί τδ λέγω έκ πείρας· μή δυνάμενος λοιπόν νά ευρώ 
στιγμήν ήσυχίας ίδόθην είς σχεδίων λογισμούς .... 
’Έκαστος άπδ καλοσύνην του κινούμενος, θέλει ύπο- 
θέσει ότι τά σχέδιά μου άπέβλεπον τήν διόρθωσιν τοΰ 
παρελθόντος, τήν γενικήν άναμόρφωσίν μου, καί τήν 
σταθεράν έπάνοδόν μου πρδς τήν άρετήν. Αλλ , ώ ά- 
ναγνώστα ! διατί νά μέ γνωρίσης τόσον ολίγον ένώ άρ
κετά περί έμοΰ μέχρι τοΰδε σ’έδιηγήθην I Αν ύποθέ- 
της ότι έκ γενετής χαρτοπαίκτης, είναι έπιδεκτικδς 
μαθημάτων έξ όσων έπαθε, άπατασαι, καί ιδού σοί φέ
ρω παράδειγμα τόν εαυτόν μου, (δού σοί εκθέτω τ α
ληθή σχέδιά μου, τά όποια άμεσωςεόαλον είς ένέργειαν.

‘Αρπάσας τδ ώρολόγιον τοΰ υίοΰ μου, ένω έχοιμά- 
το καί έφωδιασμένος μέ του; άδάμαντάς μου, έξήλθον 
λάθρα, φέρω/ μετ’ έμοΰ καί τδ κλειδιον τοΰ δωματίου- 
είς δλίγας δέ στιγμάς, άνταλλάξας τού; θησαυρούς 
μου μέ χρυσίον καί άργύριον, ένόμίσα έμαυτίν ευτυχή, 
ώς καί κατά τάς πρώτας ήμέραί τής ευπορίας μου, 
καί χωρίς νά χάσω καιρόν, έξεφώνησα « μακραν απ 
έμοΰ ή μικροψυχία, δ νικημένος είς πόλεμον διά πο
λέμου νικά, ή ίέ νίκη διά τόλμης άποκτάται. » ητο 
περίπου μεσημβρία, δτε άπευθύνα; είς έμαυτδν τά άνω- 
τέρω σοφά παραγγέλματα, έβάδισα άπ ευθείας προς 
τδν άριθμδν 113, πεπεισμένος, ώ; έκ προαισθήματος, 
ότι δ’ άριθμδς .βύτδς, δ διά τόσας οικογένειας Ολέ
θριος, έμελλεν άΰτέ^ς νά έπανορθώση έν έμοι τά πα
ρελθόντα σφάλματά μου, καί μάλιστα τά τής τελευ
ταίας νυκτδς, καί διά τής ίδικής του άπομυχίας να 
έξομαλύνη τήν έπάνοδόν μου πρδς τήν οικίαν μου, οπού 
ή Έλ.ζα μου έπανερχομένη έϊόνατο νά είσέλθη χω
ρίς ν’ άπαντήση οΰδέ ίχνος τή; Χάϊαστροφή; μ;υ.


