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Αδελφοί αναγνώστες! 
Επειδή έλαβα αυτείνη την αδυναµία να σας βαρύνω µε την αµάθειά µου 
(αν έβγουν εις φως αυτά οπού σηµειώνω εδώ και ξηγώµαι πότε µε κόλλησε 
αυτείνη η ιδέα, -από τα 1829, Φλεβαρίου 26, εις το 'Αργος -και ακολουθώ 
αγώνες και άλλα περιστατικά της πατρίδος) σας λέγω, αν δεν τα διαβάσετε 
όλα, δεν έχει το δικαίωµα κανένας από τους αναγνώστες να φέρη γνώµη ούτε 
υπέρ, ούτε κατά. 'Οτι είµαι αγράµµατος και δεν µπορώ να βαστήσω ταχτική 
σειρά 'σ τα γραφόµενα• και... τότε φωτίζεται και ο αναγνώστης. Μπαίνοντας 
εις αυτό το έργον και ακολουθώντας να γράφω δυστυχήµατα αναντίον 
της πατρίδος και θρησκείας, οπού της προξενήθηκαν από την ανοησίαν µας και 
'διοτέλειά µας και από θρησκευτικούς και από πολιτικούς και από 'µάς τους 
στρατιωτικούς, αγαναχτώντας και εγώ απ' ούλα αυτά, ότι ζηµιώσαµε την πατρίδα 
µας πολύ και χάθηκαν και χάνονται τόσοι αθώοι άνθρωποι, σηµειώνω τα λάθη 
ολωνών και φτάνω ως την σήµερον, οπού δεν θυσιάζοµε ποτές αρετή και 
πατριωτισµόν 
και είµαστε σε τούτην την άθλια κατάστασιν και κιντυνεύοµεν να 
χαθούµεν. Γράφοντας αυτά τα αίτια και τις περίστασες, οπού φέραµεν τον 
όλεθρον της πατρίδας µας όλοι µας, τότε ως έχοντας και εγώ µερίδιον εις αυτείνη 
την πατρίδα και κοινωνία, 
γράφω µε πολλή αγανάχτησιν αναντίον των 
αιτίων• όχι να 'χω καµµιά ιδιαίτερη κακία αναντίον τους, αλλά ο ζήλος της πατρίδος 
µου δίνει αυτείνη την αγανάχτησιν και δεν µπόρεσα να γράψω γλυκώτερα. 
Αυτό το χειρόγραφον, από την περίστασιν οπού µου έγιναν πολλές καταδροµές, 
το είχα κρυµµένο. Τώρα οπού το έβγαλα, το διάβασα όλο και έγραψα 
ως τα 1850 Απρίλη µήνα, και διαβάζοντάς το είδα ότι δεν ξηγώµαι γλυκώτερα 
δια κάθε άτοµον. Πρώτο λοιπόν αυτό, και ύστερα σε πολλά µέρη 'παναλαβαίνω 
πίσω τα ίδια (ότι είµαι αγράµµατος και δεν θυµώµαι και δεν βαστώ 
σειρά ταχτική) και τρίτο, εκείνα οπού σηµειώνω εις την πρωτοϋπουργίαν του 
Κωλέτη, οπού έκαµεν τόσα µεγάλα λάθη αναντίον της πατρίδος του και της 
θρησκείας του και των συναγωνιστών του, όλων των τίµιων ανθρώπων -και 
να χύση τόσα άδικα αίµατα των οµογενών του και να πάθη η δυστυχισµένη 
του πατρίδα και να παθαίνη και τώρα εις τον πεθαµό του από τους ίδιους 
τους µαθητάς του και συντρόφους του, οπού µας κυβερνούν• και οι προκοµµένες 
του οι Βουλές και άλλοι τοιούτοι, οπού δεν άφησαν λεπτό εις το ταµείο, 
και όλο το κράτος τό' 'φεραν σε µίαν µεγάλη δυστυχία και ανωµαλία• και ένας 
µεγάλος στόλος των σκύλων µας έχουν µπλόκον, οπού 'ναι περίτου 
από τρεις 
µήνες, και µας πήραν όλα τα καράβια και µας κατακερµάτισαν όλο το εµπόριον 
και τζαλαπάτησαν την σηµαίαν µας και πεθαίνουν της πείνας οι ανθρώποι 
των νησιών και εκείνοι οπού 'χουν τα καράβια τους γκιζερούν εις τους δρόµους 
και κλαίνε µε µαύρα δάκρυα. 'Ολα αυτά τα δεινά και άλλα πλήθος είναι 
έργα του Κωλέτη και της συντροφιάς του, οπού άφησε εντολή να κυβερνιώµαστε 
µε αυτό το σύστηµα και µε τους τοιούτους συντρόφους του. Και από αυτό 
παθαίνοµεν και τι θα πάθωµεν ακόµα ο Θεός το γνωρίζει. Και αυτά ήταν δια 
τους ξένους σκοπούς του και τις 'διοτέλειές του και για-να κατακερµατίσουνε 
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και την Τρίτη-Σεπτεβρίου -οπού διαλαβαίνει περί θρησκείας και άλλης σωτηρίας 
της πατρίδος αυτό το Σύνταµα -και τό' 'χοµεν εις το χαρτί και αντίς-να 
µας ωφελήση µας αφανίζει ολοένα. 'Ολοι οι άλλοι, οπού γράφω εξ-αρχής, 
είναι άγιοι οµπρός-'σ αυτόν και την συντροφιά του τη σηµερνή, µ'-όλον-οπού 
τα λάθη τα πρώτα εγέννησαν και τούτα. 
∆ια όλα αυτά γράφω εδώ. Ως άνθρωπος µπορώ να πεθάνω και ή τα 
παιδιά µου, ή άλλος τα αντιγράψη, για-να τα βγάλη εις φως, πρώτο τους ανθρώπους, 
οπού γράφω µ' αγανάχτησιν αναντίον τους, να βάνη τις πράξες του 
κάθε-ενού και τ' όνοµά του µε καλόν τρόπον, όχι µε βρισές, δια-να χρησιµεύουν 
αυτά όλα εις τους µεταγενεστέρους και να µάθουν να θυσιάζουν δια 
την πατρίδα τους και θρησκεία τους περισσότερη αρετή, να ζήσουν ως ανθρώποι 
'σ αυτήν την πατρίδα και µ' αυτήν την θρησκείαν. Χωρίς αρετή και πόνο 
εις την πατρίδα και πίστη εις την θρησκεία τους έθνη δεν υπάρχουν. Και προσοχή 
να µην τους απατάγη 
η 'διοτέλεια. Και αν σκοντάψουν, τότε εις τον 
κρεµνόν θα πηγαίνουν, καθώς το πάθαµεν εµείς. -'Ολο εις τον κρεµνόν κυλάµεν 
κάθε 'µέρα. 'Οταν λοιπόν βγη αυτό το χειρόγραφον εις φως, διαβάζοντάς 
το όλο οι τίµιοι αναγνώστες, αρχή και τέλος, τότες έχουν το δικαίωµα να κάµη 
ο καθείς των την κρίση του είτε υπέρ, είτε κατά. 
1829 Φλεβαρίου 26, 'Αργος. Είµαι διορισµένος από την κυβέρνηση του 
Κυβερνήτη Καποδίστρια Γενικός Αρχηγός της Εκτελεστικής δύναµης της 
Πελοπόννησος και Σπάρτης. Ο σταθµός µου είναι εδώ εις 'Αργος. Κάθοµαι 
και αγροικιώµαι µε την Κυβέρνηση και παντού εις τις επαρχίες µ' αρχές κι' αξιωµατικούς 
και όποτε κάνει χρεία, φέρνω και γύρα σε όλα τα µέρη αυτά δια την 
γενική ησυχία και ξακολουθώ τα χρέη µου καθήµενος τον περισσότερον καιρόν 
εδώ. Και για-να µην τρέχω εις τους καφφενέδες και σε άλλα τοιούτα και δεν 
τα συνηθώ -(ήξερα ολίγον γράψιµον, ότι δεν είχα πάγη εις δάσκαλο από τα 
αίτια οπού θα ξηγηθώ, µην έχοντας τους τρόπους) περικαλούσα τον έναν φίλον 
και τον άλλον και µ' έµαθαν κάτι περισσότερον εδώ εις 'Αργος, οπού κάθοµαι 
άνεργος. Αφού λοιπόν καταγίνηκα ένα δυο µήνες να µάθω ετούτα τα γράµµατα 
οπού βλέπετε, εφαντάστηκα να γράψω τον βίον µου, όσα έπραξα εις την 
µικρή µου ηλικία και όσα εις την κοινωνία, όταν ήρθα σε ηλικία, και όσα δια την 
πατρίδα µου, οπού µπήκα εις της Εταιρίας το µυστήριον δια τον αγώνα της 
λευτεριάς µας και όσα είδα και ξέρω οπού 'γιναν εις τον Αγώνα, και σε όσα 
κατά δύναµη συµµέθεξα κ' εγώ κ' έκαµα το χρέος µου, εκείνο οπού µπορούσα. 
∆εν έπρεπε να έµπω εις αυτό το έργον ένας αγράµµατος, να βαρύνω 
τους τίµιους αναγνώστες και µεγάλους άντρες και σοφούς της κοινωνίας και να 
τους βάλω σε βάρος, να τους κινώ την περιέργειά τους και να χάνουν τις πολυτίµητες 
στιµές εις αυτά. Αφού όµως έλαβα και εγώ ως άνθρωπος αυτείνη 
την αδυναµίαν, σας ζητώ συγνώµη εις το βάρος οπού θα σας δώσω. Αν είµαι 
τίµιος άνθρωπος, θέλω γράψη την αλήθεια, καθώς έγιναν τα γραφόµενα, οπού 
θα σηµειώσω. 'Ολοι οι αναγνώστες έχετε χρέος πρώτα να 'ρευνήσετε δια την 
διαγωγή µου, πώς φέρθηκα εις την κοινωνία και Αγώνα, και αν τιµίως φέρθηκα, 
βάλετε βάση και εις τα γραφόµενά µου• αν ατίµως φέρθηκα, µην πιστεύετε 
τίποτας. Και αφού µάθετε ότι 
φέρθηκα τιµίως και ιδήτε σηµειωµένα 
έγγραφα και απόδειξες, αρχή και τέλος, από διαφόρους, από κυβέρνησες και 
από αρχές και από άλλους πολλούς, όθεν χρηµάτισα εγώ µε τους αδελφούς 
µου συναγωνιστάς, οπού µ' αξίωσε ο Θεός να έχω εις την οδηγίαν µου, όλο 
καλύτερούς µου εις τον αγώνα και εις υπηρεσίες, όθεν διατάχτηκα. Με δεκοχτώ 
ανθρώπους πρωτοκινήθηκα εις τον αγώνα• ως τους χίλιους-τετρακόσιους 
µ' αξίωσε ο Θεός να 'χω εις την οδηγίαν µου. Ποτέ δεν µολύθηκαν τ' αρχεία 
της πατρίδος µου• ούτε εις την κυβέρνησιν, ούτε εις επαρχίες, ούτε εις 
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άτοµα, οπού αγωνιστήκαµεν εις την Ρούµελη, Πελοπόννησον και νησιά και 
Σπάρτη, δεν είναι πουθενά κατηγορία παραµικρή δια εµάς. Ευκαριστήρια θα 
ιδήτε απ' ούλα τα µέρη πλήθος εδώ-µέσα σηµειωµένα, και παντού εις το κράτος 
και εις τ' αρχεία της κυβέρνησης φαίνονται αυτά. Και µ' όσους ανθρώπους 
µ' αξίωσε ο Θεός και διοίκησα, διάφορες ακαταστασίες και αρπαγές ηύραν 
την πατρίδα, αρχή και τέλος, δοξασµένο να είναι το πανάγαθον όνοµα του 
Θεού, εµάς δεν µας άφησε να µολυθούµεν. Και αυτές τις χάριτες πρέπει να 
τις χρωστάγη η πατρίς εις τους αξιότιµους και αγαθούς και γενναίους πατριώτες 
τους συναγωνιστάς µου, οπού 'χα εις την οδηγίαν µου εις τον αγώνα, 
οπού συνεισφέραµεν και εµείς κατά δύναµιν εις τις ανάγκες της πατρίδος. Είναι 
η αρετή και ο πατριωτισµός, οπού έδειξαν, αυτείνων των καλών πατριώτων, 
όχι εµένα. 'Οτι εγώ δεν είχα αυτείνη την αρετή, ούτε την έχω ακόµα• 
καθώς εις τους πολέµους, και τώρα εις την 'πηρεσίαν είναι αυτείνοι οι καλύτεροί 
µου. Είναι και τώρα εις την 'πηρεσία, εις την οδηγία µου, οι γενναίγοι 
και αγαθοί αξιωµατικοί Μισολογγιού µε τον αγαθόν και γενναίον αρχηγόν 
τους Μήτρο Ντεληγιώργη, φρούραρχο εις τον αγώνα του Μισολογγιού. Είναι 
πολλοί γενναίγοι και αξιότιµοι νησιώτες και Πελοποννήσιοι, αγαθοί αγωνισταί• 
είναι Ρουµελιώτες. Είναι οι αγαθοί και φιλόπατροι νοικοκυραίοι και αξιωµατικοί 
Αθηνών, οπού αγωνιζόµαστε εις το κάστρο των Αθηνών και αλλού εις 
τους αγώνες της πατρίδος. Και η αρετή αυτείνων όλων των καλών πατριώτων 
-η αγαθότη πρώτα του Θεού -µας γλύτωσε απ' όσα βλάβουν την πατρίδα. 
Η αφεντειά-σας, αγαθοί αναγνώστες, σας περικαλώ, αν και θέλετε να 
µάθετε την αλήθεια, 'ρευνήσετε όλα αυτά οπού θα ιδήτε, αν είναι αλήθεια ή 
ψέµατα. 'Ενα 
σας περικαλώ, όλους τους αξιότιµους αναγνώστες• δεν έχετε 
το δικαίωµα να φέρετε καµµίαν κρίση ούτε υπέρ, ούτε κατά, αν δεν το διαβάσετε 
όλο -και τότε είστε νοικοκυραίοι να κάµετε ό,τι κρίση θέλετε ή υπέρ, 
είτε κατά. 'Οταν το διαβάσετε όλο, αρχή και τέλος, τότε να κάµετε την 
κρίση για όσους φέραν δυστυχήµατα εις την πατρίδα και εµφύλιους πολέµους 
δια τα ατοµικά τους νιτερέσια και την 'διοτέλειά τους και από αυτούς έπαθε 
και παθαίνει ως σήµερον η δυστυχισµένη πατρίδα και οι τίµιοι αγωνισταί. Θα 
σηµειώσω γυµνή την αλήθεια και χωρίς πάθος. Αλλά η αλήθεια είναι πικρή 
και όσοι κάµαµεν το κακό µας κακοφαίνεται, ότι και το κακό το θέλοµε και 
το νιτερέσιον να το κάνωµε και καλούς πατριώτες θέλοµε να µας λένε. Και 
αυτό δεν γίνεται• ούτε θα το κρύψω εγώ και να µείνη κρυµµένο, ότι η πατρίς 
ζηµιώθη, διατιµήθη και όλο 'σ αυτό κατανταίνει• ότι µας ηύρε όλους θερία. 
Και τα αίτια του κακού θα τα ειπούνε κ' ιστορίες και 'φηµερίδες καθηµερινώς 
τα λένε. Και δεν σηµαίνουν τα δικά-µου• και πρέπει να τα γράφουνε προκοµµένοι 
κι' όχι απλοί αγράµµατοι• και να τα γλέπουν οι νεώτεροι• και οι µεταγενέστεροι 
να 'χουν περισσότερη αρετή και πατριωτισµόν. Η πατρίδα του 
κάθε ανθρώπου και η θρησκεία είναι το παν και πρέπει να θυσιάζη και πατριωτισµόν 
και να ζη αυτός και οι συγγενείς του ως τίµιοι άνθρωποι εις την 
κοινωνία. Και τότε λέγονται έθνη, όταν είναι στολισµένα µε πατριωτικά αιστήµατα• 
το-αναντίον λέγονται παλιόψαθες των εθνών και βάρος της γης. 
Και δια τούτο ως πατρίδα γενική του κάθε-ενού και έργο των αγώνων του 
µικρότερου και αδύνατου πολίτη, έχει κι' αυτός τα συµφέροντά του εις αυτείνη 
την πατρίδα, εις αυτείνη την θρησκεία. ∆εν πρέπει ο άνθρωπος να βαρύνεται 
και να αµελή αυτά• και ο προκοµµένος πρέπει να φωνάζη ως προκοµµένος την 
αλήθεια, το-ίδιον και ο απλός. 'Οτι κρικέλλα δεν έχει η γης να την πάρη κανείς 
εις την πλάτη του, ούτε ο δυνατός, ούτε ο αδύνατος• και όταν είναι ο 
καθείς αδύνατος εις ένα πράµα και µόνος-του δεν µπορεί να πάρη το βάρος 
και παίρνει και τους άλλους και βοηθούν, τότε να µην φαντάζεται να λέγη 
ο αίτιος εγώ• να λέγη εµείς. 'Οτι βάναµε όλοι τις πλάτες, όχι ένας. 
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"Οι άρχοντές µας, οι αρχηγοί µας έγιναν ""Εκλαµπρότατοι"", έγιναν ""Γενναιότατοι"" " 
και οι ντόπιοι και οι φερτικοί, όµως τίποτας δεν τους αναπεύει. 'Ηµασταν 
φτωχοί, εγίναµεν πλούσιοι. 'Ηταν ο Κιαµίλµπεγης εδώ εις την Πελοπόννησο 
και οι άλλοι οι Τούρκοι 
πλουσιώτατοι, έγινε ο Κολοκοτρώνης και οι άλλοι 
οι συγγενείς και φίλοι πλούσιοι από γες, αργαστήρια, µύλους, σπίτια, σταφίδες 
και άλλα πλούτη των Τούρκων. 'Οταν ο Κολοκοτρώνης και οι συντρόφοι του 
ήρθαν από την Ζάκυθο, δεν είχαν ούτε πιθαµή γης• τώρα φαίνεται τι έχουν. 
Το-ίδιον και εις την Ρούµελη• Γκούρας και Μαµούρης, Κριτζώτης, Γριβαίγοι, 
Στάικος και οι άλλοι, Τζαβελαίγοι και άλλοι πολλοί. Και τι ζητούνε από το 
"έθνος; Μιλλιούνια ακόµα δια τις µεγάλες δούλεψες. Και σε αυτά ποτές δεν 
αναπεύονται•" 
όλο νόµους και φατρίες δια το καλό της πατρίδος, όλο αυτό πασκίζουν. 
"'Οσα έπαθε η πατρίς δια τους ""νόµους"" και το καλό αυτεινών και όσα" 
παληκάρια σκοτώθηκαν, δεν τα 'παθε η πατρίς εις τον αγώνα των Τούρκων. 
Κατοικίσαµεν τους κατοίκους µέσα τα σπήλαια και ζούνε µε τα θερία και ρηµώσαµε 
τους τόπους και εγίναµε η παραλυσία του κόσµου. 
'Ολα αυτά µου δώσαν αφορµή να µάθω γράµµατα εις τα γεράµατα, να 
τα σηµειώσω όλα. 'Ενας από αυτούς ήµουν και εγώ. Ας γράψη άλλος δια 'µένα 
ό,τι γνωρίζη. Εγώ την αλήθεια θα την ειπώ γυµνή. 'Οτι έχω το µερίδιό 
µου• 'σ αυτείνη την πατρίδα θα ζήσω εγώ και τα παιδιά µου. 'Οτ' ήµουν 
νέος και στραβογέρασα από αυτά τα δεινά της πατρίδας• πέντε πληγές πήρα 
εις το σώµα µου εις διάφορους αγώνες της πατρίδος και αποκαταστάθηκα 
µισός άνθρωπος και τον περισσότερον καιρό είµαι εις τα ρούχα αστενής από 
αυτά. ∆οξάζω τον Θεόν οπού δεν µου σήκωσε την ζωή µου και ευκαριστώ 
και την πατρίδα µου οπού µε τίµησε βαθµολογώντας κατά την τάξη, κατά 
τις περίστασες, ως τον βαθµόν του στρατηγού και ζω ως άνθρωπος µ' εκείνο 
οπού ευλόγησε ο Θεός χωρίς-να µε τύπτη η συνείδησή µου, χωρίς-να γυµνώσω 
κανέναν ούτε µίαν πιθαµή γης. 
Η πατρίς της γεννήσεώς µου είναι από το Λιδορίκι, χωριό του Λιδορικιού 
ονοµαζόµενον Αβορίτη• τρεις ώρες είναι από το Λιδορίκι µακρυά το 
άλλο το χωριό, πέντε καλύβια. Οι γοναίγοι µου πολύ φτωχοί και η φτώχεια 
αυτείνη ήρθε από την αρπαγή των ντόπιων Τούρκων και των Αρβανίτων του 
Αλήπασσα. Πολυφαµελίτες οι γοναίγοι µου και φτωχοί και όταν ήµουνε ακόµα 
εις την κοιλιά της µητρός µου, µίαν ηµέρα πήγε δια ξύλα εις τον λόγκον. Φορτώνοντας 
τα ξύλα 'σ το νώµο της, φορτωµένη εις τον δρόµον, εις την ερηµιά, 
την έπιασαν οι πόνοι και γέννησε εµένα• µόνη-της η καϊµένη και αποσταµένη 
εκιντύνεψε και αυτείνη τότε και εγώ. Ξελεχώνεψε µόνη-της και συγυρίστη, φορτώθη 
ολίγα ξύλα και έβαλε και χόρτα απάνου-εις τα ξύλα και από-πάνου 
εµένα και πήγε εις το χωριόν. Σε κάµποσον καιρόν έγιναν τρία φονικά εις το 
σπίτι µας και χάθη και ο πατέρας µου. Οι Τούρκοι του Αλήπασσα θέλαν να 
µας σκλαβώσουνε. Τότε δια νυχτός όλη η φαµελιά και όλο µας το σόι σηκώθηκαν 
και έφυγαν και ήθα παγαίνουν εις την Λιβαδειά να ζήσουνε εκεί. Θα 
πέρναγαν από 'να γιοφύρι του Λιδορικιού ονοµαζόµενον Στενό• δεν πέρναγε 
από άλλο µέρος το ποτάµι. Εκεί φύλαγαν οι Τούρκοι να περάσουν να τους 
πιάσουνε, και δεκοχτώ ηµέρες γκιζερούσαν εις τα δάση όλοι κ' έτρωγαν αγριοβέλανα 
και εγώ βύζαινα κ' έτρωγα αυτό το γάλα. Μην υποφέρνοντας πλέον 
την πείνα, αποφάσισαν να περάσουνε από το γιοφύρι, και ως βρέφος εγώ µικρό, 
να µην κλάψω και χαθούνε όλοι, αποφάσισαν και µε πέταξαν εις το δάσος, 
εις τον Κόκκινον ονοµαζόµενον, και προχώρεσαν δια το γιοφύρι. Τότε µετανογάει 
"η µητέρα µου και τους λέγει• ""Η αµαρτία του βρέφου θα µας χάση," 
τους είπε• περνάτε εσείς και σύρτε 
εις το τάδε µέρος και σταθήτε... το 
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"παίρνω κι' αν έχω τύχη και δεν κλάψη, διαβαίνοµε""... η µητέρα µου κι' ο " 
Θεός µας έσωσε. Αυτά όλα τα 'λεγε η µητέρα µου και οι άλλοι συγγενείς. Σηκωθήκαµεν 
όλη η φαµελιά και συγγενείς και πήγαµεν εις Λιβαδειά και µας 
περασπίστηκαν οι φιλάνθρωποι άρχοντες εκεί κάµποσον καιρόν, όσο-οπού 
πιαστήκαµεν 
και κάµαµεν εκεί σπίτια, υποστατικά. 
Εγώ έγινα ως εφτά χρονών. Με βάλαν να εργάζωµαι σε έναν εκατό 
παράδες τον χρόνον, τον άλλον χρόνον πέντε γρόσια. Αφού έκανα πολλές δουλειές, 
ήθελαν να κάνω κι' άλλες δουλειές ταπεινές του σπιτιού και να περιποιώµαι 
τα παιδιά. Τότε αυτό ήταν ο θάνατός µου. ∆εν ήθελα να κάµω αυτό το έργον 
και µ' έδερναν και οι αφεντάδες και οι συγγενείς. Σηκώθηκα και πήρα και 
άλλα παιδιά και πήγαµεν εις Φήβα. Η κακή τύχη και εκεί οι συγγενείς ήρθαν 
και µας πιάσανε και µε φέραν πίσω εις την Λιβαδειά και εις τον ίδιον 
αφέντη. Και την ίδια 'πηρεσία ξακολουθούσα κάµποσον καιρόν. Τότε δια-να 
γλυτώσω από αυτήν την 'πηρεσίαν, ότι η φιλοτιµία µου δεν µ' άφηνε ήσυχον 
ούτε µέρα ούτε νύχτα, άρχισα ξύλο, τρύπηµα κεφάλια των παιδιών και της 
ίδιας µου µητέρας και έφευγα µέσα τις ράχες. Και µ' αυτό βαρέθηκαν και µε 
λευτέρωσαν, ότι αυτείνη η 'πηρεσία µ' είχε καταντήση να χαθώ. 
'Εγινα ως δεκατέσσερων χρονών και πήγα εις έναν πατριώτη µου εις Ντεσφίνα. 
'Ηταν ο αδελφός του µε τον Αλήπασια και ήταν ζαπίτης αυτός εις 
την Ντεσφίναν. Στάθηκα µε εκείνον µιαν ηµέρα. 'Ηταν γιορτή και παγγύρι 
τ' Αγιαννιού. Πήγαµεν εις το παγγύρι• µό' 'δωσε το ντουφέκι του να το βαστώ. Εγώ 
θέλησα να το ρίξω, ετζακίστη. Τότε µ' έπιασε σε όλον τον κόσµον οµπρός 
και µε πέθανε εις το ξύλο. ∆εν µ' έβλαβε το ξύλο τόσο, περισσότερον η 
ντροπή του κόσµου. Τότε όλοι τρώγαν και πίναν και εγώ έκλαιγα. Αυτό το 
παράπονον δεν ηύρα άλλον κριτή να το ειπώ να µε δικιώση, έκρινα εύλογον 
να προστρέξω εις τον Αϊγιάννη, ότι εις το σπίτι του µό' 'γινε αυτείνη η ζηµία 
και η ατιµία. Μπαίνω την νύχτα µέσα-εις την εκκλησιά του και κλειω την 
πόρτα κι' αρχινώ τα κλάµατα µε µεγάλες φωνές και µετάνοιες• τ' είναι αυτό 
"οπού 'γινε 'σ εµέναν, γοµάρι είµαι να µε δέρνουν;" 
Και τον περικαλώ να µου 
δώση άρµατα καλά κι' ασηµένια και δεκαπέντε πουγγιά χρήµατα και εγώ θα 
του φκιάσω ένα µεγάλο καντήλι ασηµένιον. Με τις πολλές φωνές κάµαµεν τις 
συµφωνίες µε τον άγιον. Σε ολίγον καιρόν γράφει ο αδελφός του αφέντη µου 
από τα Γιάννενα ότι θέλει ένα παιδί να του κάνη χοσµέτι. Μ' έστειλαν 
εµένα, τα 1811. Τον πάντρεψε αυτόν ο Αλήπασσας εις την 'Αρτα. 'Εκατζε 
κάµποσον καιρόν εις 'Αρτα, τον γύρεψε ο Αλήπασσας να πάγη, ότι τον αγαπούσε 
και τον είχε εις τα µυστικά του γράµµατα. 'Ηταν τίµιος άνθρωπος• 
τον λένε Θανάση Λιδορίκη. Τότε γυρεύει να µ' αφήση εις το σπίτι του εµένα• 
"δεν ήθελα να κάτζω. Μου είπε• ""Θα κάτζης και µε το στανιόν"". Αυτό δεν" 
µπορούσα να το αποφύγω, ότ' είχε την δύναµη. 'Εκατζα µε συµφωνίες ότι 
"εγώ ως δούλος δεν κάθοµαι. ""Κάνω την 'πηρεσία του σπιτιού σου, όµως θα" 
γνωριστώ και µε τους κατοίκους να δανειστώ, να κάµω και εµπόριο, ότ' είµαι 
γυµνός, να ντυθώ. (Αυτός ήταν φιλάργυρος, δεν µό' 'δινε τίποτας). Πρώτη συµφωνία 
αυτείνη, του είπα, και δεύτερον τα ψώνια του σπιτιού σου -να βαστάη 
η γυναίκα σου τα χρήµατα και τον λογαριασµόν, ξέρει γράµµατα, και να µου 
δίνη να της ψωνίζω, να ζυάζη όταν φέρνω το ψώνιο και ό,τι κάνει να πλερώνη. 
Το-ίδιον και εις τ' άλλα τα ψώνια, να µην µε λέτε ότι σας έκλεψα• ότι τώρα 
"µε βλέπετε γυµνόν και αύριον ντυµένον και θα λέτε ότ' είµαι κλέφτης"". 'Εκατζα " 
µ' εκείνες τις συµφωνίες οπού του είπα και έκαµα 'σ αυτόν δέκα χρόνους. 
Μό' 'δωσε και αυτός δια µιστόν τετρακόσια γρόσια όλα. Του ζήτησα ένα δάνειο 
και µου τό' 'δωσε µε τόκον τα δέκα δώδεκα τον χρόνον. Του 'φκιασα οµολογία 
και την έχω ως σήµερον. Αυτό το τζιρακλίκι µό' 'καµε κι' αυτός. 
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Εκεί 'µπρός-εις το σπίτι του ήταν µία πιάτζα και µαζώνονταν οι άρχοντες, 
οι έµποροι, και κάθονταν ως τα µεσάνυχτα το καλοκαίρι. Τότε εγώ έβανα 
και καθάριζαν το µέρος εκείνο, τους έδινα και ό,τι τους χρειάζονταν, 
τους καλόπιανα. 
Γνωρίστηκα µ' όλους αυτούς και µε τους προεστούς των χωριών. Ζήτησα 
από αυτούς τους προεστούς και εµπόρους ένα δάνειον και µε δάνεισαν 
πεντέξι-χιλιάδες γρόσια• είχα και εγώ ως τότε καπετάλι εικοσιτέσσερα γρόσια, 
τα προστοίχησα εις τους χωργιάτες και έπιασα βρώµη τον χειµώνα, να 
την λάβω εις τ' αλώνια. Την πιάνω τέσσερα γρόσια το ξάι, την σύναξα 
εις τ' αλώνια (και ήταν έλλειψη) και την πουλώ δεκαέξι. Πιάνω όλα αυτά τα 
χρήµατα.Την άλλη χρονιά τον χειµώνα τα πιάνω αραποσίτι από έντεκα γρόσια 
το ξάι• το συνάζω εις τ' αλώνια, το πουλώ εις την 'Αρτα τριάντα-τρία. 
'Οτ' ήταν πανούκλα εις την 'Αρτα και ήταν έλλειψη το ψωµί. Τότε έφκιασα 
ντουφέκι ασηµένιον, πιστιόλες και άρµατα και ένα καντήλι καλό. Και αρµατωµένος 
καλά και συγυρισµένος το πήρα και πήγα εις τον προστάτη µου και 
ευεργέτη µου κι' αληθινόν φίλον, τον Αϊγιάννη, και σώζεται ως τον σήµερον- 
έχω και τ' όνοµά µου γραµµένο εις το καντήλι. Και τον προσκύνησα µε δάκρυα 
από-µέσα-από τα σπλάχνα µου, ότι θυµήθηκα όλες µου τις ταλαιπωρίες 
οπού δοκίµασα... 
'Υστερα άρχισα το εµπόριον και µ' είχαν οι κάτοικοι Ρωµαίγοι και Τούρκοι 
ως ταµίαν και καζάντησα του Θεού τα ελέγη και έφκιασα εκεί σπίτι, υποστατικά, 
και είχα και µετρητά και οµολογίες πλήθος και τις έχω ως σήµερον 
περίτου από σαράντα-χιλιάδες γρόσια. Και το κιµέρι µου γιοµάτο. 
Απόχτησα ό,τι ήθελα και δεν είχα την ανάγκη αλλουνού. 'Εκατζα εις 'Αρτα 
ως δέκα χρόνια, έκαµα πολλούς φίλους. Εκεί είχα φίλον και έναν σακελλάριον• 
ύστερα έγινε οικονόµος. Τον είχα στενόν φίλον, ότι η συντροφιά µου ήταν µε 
τους καλύτερούς µου. Αυτός ο οικονόµος µ' είχε καλύτερα από τα παιδιά του, 
και νύχτα και ηµέρα από το σπίτι του δεν έλειπα. 'Οτ' ήταν ένας τοίχος µε 
το σπίτι του πατριώτη µου και πλησίον και εκείνο οπού αγόρασα εγώ δικό-µου 
από 'ναν δυστυχή άρχοντα. Πολύ προκοµµένος οικονόµος, δεν ήταν άλλος εις 
την 'Αρτα τοιούτος και είχε και 
τέσσερα παιδιά σερνικά. Το ένα απ' αυτά ήταν 
εις την Ευρώπη οπού σπούδαζε, και ήταν φίλος και αγαπηµένος του Καποδίστρια. 
Το παιδί έσωσε τα έξοδά του και ζήτησε του Καποδίστρια να πάγη να 
σπουδάξη την γιατρική. Του λέγει ο Καποδίστριας, ότι κάτι καταγινόµαστε 
να λευτερώσωµεν την Ελλάδα, και αν τελειώση αυτό, δεν σου χρειάζεται η 
γιατρική• και αν µείνη, σου στέλνω από την Ρωσσίαν τα µέσα και πας και σπουδάζεις. 
Και αν γίνη αυτό, σου γράφω και ανταµωνόµαστε. Το παιδί ήρθε 
εις 'Αρτα, το είπε του πατέρα του αυτό και έφυγε πίσω δια Κορφούς. Πέρασε 
κάµποσος καιρός, του γράφει ο Καποδίστριας και πήγε κι' ανταµώθηκαν• και 
τον κατήχησε δια την πατρίδα το µυστικόν. 
Και επειδή ο Αλήπασσας ήταν πολλά δυνατός και αγόρασε την Πάργα 
και άλλες ακαταστασίες έκανε, του επισώρεψαν εγκλήµατα αναντίον του να 
µαχευτή µε τον Σουλτάνον. Του ενέργησαν πολλά από αυτά και άξαινε η διχόνοια 
του Σουλτάνου και αυτεινού. 'Ηρθε το παιδί εις 'Αρτα κατηχηµένο, 
ορκίζει τον πατέρα του και φεύγει οπίσω. Ο πατέρας του θέλει να βάλη 
κ' εµένα εις το µυστήριον. Παίρνει να µ' ορκίση και πάλι µετανογούσε και 
αυτό µου τό' 'καµε πολλές φορές. Τότε και εγώ πείσµωσα αναντίον του και του 
"λέγω• ""Σου πέρασε υποψία ότ' είµαι άτιµος του σπιτιού σου και ντρέπεσαι να " 
"µου το ειπής; Και όντως είµαι άτιµος αν µαταπατήσω εις την πόρτα σου!""" 
Και σηκώθηκα και έφυγα. Φωνάζει ο παπάς, εγώ δεν µαταγύρισα οπίσω. 
Πέρασαν δυο-τρεις ηµέρες, ήρθε, ξαναήρθε, δεν µαταζύγωσα. 
Αφού ήρθε πολλές φορές, µε δάκρυα εις τα µάτια µου τ' αποκρίθηκα• 
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"∆ια 'µένα να σου περάση κακή ιδέα, το παιδί σου; 'Εκλαψε και αυτός και" 
µε περικάλεσε να πάµε µαζί και ύστερα να µην µαταπάγω, σαν µου ξηηθή. 
Πήγα. Κατεβάζει τις εικόνες όλες και µ' ορκίζει και αρχινάγει να µε βάλη εις 
το µυστήριον. Αφού προχώρεσε, τότε τ' ορκίστηκα ότι δεν θα το µαρτυρήσω 
κανενού• όµως να µου δώση καιρόν οχτώ ηµέρες να συλλογιστώ αν είµαι άξιος 
δι' αυτό το µυστήριον και αν µπορώ να ωφελήσω, να το λάβω, ή να κάτζω• 
είναι σα-να µην το ξέρω ολότελα. Πήγα στοχάστηκα και τα 'βαλα όλα οµπρός 
και σκοτωµόν και κιντύνους και αγώνες -θα τα πάθω δια την λευτερίαν της 
πατρίδος µου και της θρησκείας µου. Πήγα και 
"του είπα• ""Είµαι άξιος"". Του" 
φίλησα το χέρι, ορκίστηκα. Τον περικάλεσα να µη µου µαρτυρήση τα σηµεία 
της κατήχησης, ότ' είµαι νέος και να µην αντέσω και λυπηθώ την ζωή µου 
και προδώσω το µυστήριον και κιντυνέψη η πατρίς. Συφωνήσαµεν και εις αυτό 
και µου είπε ότι όθεν δουλέψω, χρήµατα... και κατάχρησες δεν µπορώ να 
κάµω, όµως να παίρνω από 'να αποδειχτικόν, αυτά τα πλούτη να κάνω. Και 
η ευκή του παπά του ευλογηµένου και της πατρίδος µου και θρησκείας µου, 
ως την σήµερον δεν µ' άφησε ο Θεός να ντροπιαστώ. Τράβησα δεινά, πληγές 
"και κιντύνους, όµως είµαι καλά σαν θέλει ο Θεός. Του είπα• ""'Ολα θα πάνε" 
καλά, όµως ο Αλήπασσας είναι πολύ δυνατός και θα µας κιντυνέψη αυτός, ότι 
"είναι οι καπεταναίοι µ' αυτόν"". Μου είπε τα αίτια, και σε ολίγον καιρόν θέλησε" 
ο Θεός και τον κλείσανε παντού, εις τα 1820. 
Μπήκα 'σ το µυστικόν και αναχώρησα από τον πατριώτη µου και πήγα 
εις το σπίτι µου και εργαζόµουνε δια την πατρίδα µου και θρησκείαν µου να 
την δουλέψω 'λικρινώς, καθώς την δούλεψα, να µην µε ειπή κλέφτη και άρπαγον, 
αλλά να µε ειπή τέκνο της και εγώ µητέρα µου. Ο Σουλτάνος διόρισε 
τον Χουρσίτ-πασσά αρχιστράτηγον µε πολλούς πασιάδες να πολιορκήσουνε τον 
Αλήπασια και γιόµωσαν τα Γιάννενα και η 'Αρτα Τούρκους και Αρβανίτες 
και άρπαγους και παραλυµένους• πήραν πολλές γυναίκες Ρωµαίγισσες στανικώς, 
πήραν και µίαν δούλα του πατριώτη µου και ήθελαν να του πάρουν και την 
γυναίκα του. 'Ηταν ωραία και θα την έπαιρνε ένας πασσάς οπού ήταν εις την 
'Αρτα, τον έλεγαν Χασάνπασια• κακός άνθρωπος, αυτός και ένας, τον έλεγαν 
Μπαµπάπασια, αφάνισαν την τιµή και πλούτη των ανθρώπων. Αυτός ο Μπαµπάπασιας 
έπιασε τον πατριώτη µου κ' εµένα και µας φυλάκωσε και γύρευε 
να µας χαλάση, και µε πολλές πλερωµές οπού 'καµε ο πατριώτης µου σωθήκαµε. 
Και αφού σωθήκαµε, του είπα να φύγωµε να πάµε εις την πατρίδα µας, 
εις το Λιδορίκι, να σωθούµε. ∆εν µ' άκουσε• άκουγε τις γυναίκες και έπαθε 
πολλά. Και από αυτό αναχώρησα από αυτόν. 'Υστερα τον κιντύνεψε και ο 
Χασάνπασσας και έφυε κρυφίως και άφησε την φαµελιά του εις 'Αρτα• και 
θα του την έπαιρνε αυτός γυναίκα. Και ήταν γκαστρωµένη, ετοιµόγεννη, και 
την άφησε όσο-να γεννήση, να την πάρη. 
Αφού ήταν πολλή Τουρκιά εις 'Αρτα και Πρέβεζα και Σούλι και άλλα 
µέρη της 'Ηπειρος οπού τα βαστούσε ο Αλήπασσας, καθώς και 'σ τα Γιάννενα• 
ήταν παντού δύναµες µεγάλες του Σουλτάνου και βάλαν και σφίξη και µάζωναν 
και τ' άρµατα των Ρωµαίγων και να βουλώσουνε και τον πάλτο της 
µπαρούτης, του µολυβιού, των στουρναριών της 'Αρτας. Και αυτόν τον πάλτο 
τον είχε ένας αγαθός άνθρωπος, φίλος µου στενός• κάναµε εµπόριον µαζί, 
Γιωργάκη Κοράκη τον έλεγαν, συγγενής των αγαθών και καλών πατριώτων 
Ζωσιµάδων. Αφού τον ήξερα τίµιον άνθρωπον, ρώτησα τον Οικονόµο και τον 
µακαρίτη Γώγο Μπακόλα και Σκαρµίτζο, ότι µπήκαν και αυτείνοι εις το µυστήριον 
(γενναίοι άντρες και αγαθοί πατριώτες) και αφού τους ρώτησα, δεν 
ήθελαν να τον βάλουν εις το µυστήριον τον Κοράκη, ότι φοβώνταν να-µην τους 
προδώση το µυστήριον. Και πολεµοφόδια δεν είχαµε τελείως 'σ εκείνα τα 
µέρη, και ο τόπος όλος πιασµένος, και θα κάναµε επανάστασιν χωρίς πολεµοφόδια• 
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και τα περισσότερα ντουφέκια µε σκοινιά δεµένα. Τότε αποφασίζω 
µόνος-µου, χωρίς-να ρωτήσω τους άλλους, και ορκίζω τον παλταδόρο, τον 
αγαθόν πατριώτη, και αδειάσαµε όλον τον πάλτο και πήραµε το µπαρούτι, 
µολύβι και στουρνάρια.Και είχα δυο κρυψώνες εις το σπίτι µου και αυτός εις 
το σπίτι του και τα κουβαλήσαµε εκεί και κάτι ολίγον αφήσαµε µέσα-εις τον 
πάλτο. Και η θεία χάρη, δόξα να έχει, στράβωνε τους Τούρκους και δεν βλέπαν 
οπού τα κουβαλάγαµε. Και έβαλε χρήµατα ο αγείµνηστος Κοράκης -ότι 
ύστερα εχάθη -και εγώ και αγοράζαµε µε τρόπον άρµατα και τα κρύβαµε 
εκεί οπού 'χαµε το µπαρούτι και εις τα ταβάνια των σπιτιών µας• και αρµατώναµε 
τους Εφτανησιώτες και άλλους και τους δίναµε 
και πολεµοφόδια και 
τους... εις τους καπεταναίους, όθεν έκανε χρεία• δίναµε και των ίδιων 
καπεταναίων. 
Αφού εβήκε ο Χουρσίτ-πασσάς από την Πελοπόννησο, οπού 'ταν εκεί, και 
διατάχτη δια τον Αλήπασσα και πήρε και όλα τ' ασκέρια µαζί του, και εις την 
Πελοπόννησο µείναν πολλά ολίγοι, άρχισαν να υποπτεύωνται από την Πελοπόννησο 
οι ντόπιοι Τούρκοι, ότι άρχισαν οι Πελοποννήσιοι και κοµµανταρίζονταν 
δια την επανάσταση. 'Εβαιναν υποψία και δια την Ρούµελη. Εµείς λέγαµε, 
δεν είναι τίποτας, αλλά αγρίεψε ο ραγιάς εις την Ρούµελη από τόσον πλήθος 
Τουρκιάς, οπού γιόµωσε όλος ο τόπος εξ-αιτίας του Αλήπασσα και αφανίστη ο 
τόπος από τις αγγάρειες και γύµνωµα των κόσµων. Και µε ταύτο τους αποκοιµούσαµε. 
'Οµως αφανίστη και όντως ο τόπος όλος της Ρούµελης και κατεξοχή 
Γιάννενα και 'Αρτα και όλα εκείνα τα µέρη τα ρήµαξαν όλως-διόλου. Οι 
ντόπιοι Τούρκοι της Πελοπόννησος έγραφαν την υποψίαν για τους Ρωµαίγους 
του Χουρσίτ-πασσά και να πάρη µέτρα δι' αυτό ο Χουρσίτ-πασσάς. Τότε εµείς 
στενά πολιορκηµένοι από τους Τούρκους παντού, και δεν µαθαίναµε και τίποτας, 
ευρέθη εύλογον από τον Οικονόµο της 'Αρτας και Γώγο και Σκαρµίτζο 
να στείλουν εµένα ως πραµατευτή να πάγω εις Πάτρα και από-'κεί να περάσω 
εις την ανατολική Ελλάδα ν' ανταµώσω πρώτα τον ∆ιάκο, να τον ρωτήσω 
δια τα τρέχοντα και να του ειπώ να βαρέσουνε σε όλα αυτά τα µέρη, και να 
πάγω να µιλήσω και µε τον Πανουργιά και άλλους καπεταναίους να βαρέσουνε 
αυτείνοι και οι Πελοποννήσιοι, να τραβηχτή κάµποση Τουρκιά, να βαρέσουµε 
και εµείς εκεί τότε. 
Τον Μάρτιον µήνα, τα 1821, πήρα κάµποσα χρήµατα και πέρασα εις την 
Πάτρα. Οι Τούρκοι υποψιασµένοι, να 'βλεπαν Ρουµελιώτη, κιντύνευε• άρχισαν 
να µε ξετάζουν οι Ρωµαίγοι ανόγητα µέσα-εις το κονσουλάτο το Ρούσσικο 
οπού 'ταν κόνσολας ο Βλασσόπουλος. 'Ηµουν κονεµένος 'σ του Ταταράκη το 
χάνι ονοµαζόµενον. 'Ηταν εκεί και Γιαννιώτες, οπού κάθονταν, και Αρτηνοί. 
Πήγα εις το κονσουλάτο, τους είπα τα τρέχοντα της Ρούµελης και το κακό 
οπού 'παθε ο Αλήπασσας• είχαν βγη από το κάστρο αναντίον των βασιλικών εις 
την πολιτείαν των Γιαννίνων και του σκότωσαν πλήθος του Αλήπασσα• του 
χάθη όλο τ' άνθος οπού 'χε. Αυτείνοι δεν πίστευαν τίποτας 
απ' όσα τους έλεγα, 
αλλά τον ήθελαν νικητή να τους λευτερώση, αυτός ο τύραγνος να φέρη το 
Ρωµαίγικον και την λευτεριά της πατρίδος -και αν έβγαινε αυτός, δεν θ' άφινε 
µήτε ρουθούνι από 'µάς. Σαν τους είπα πολλά και δεν πίστευαν, αναχώρησα 
και πήγα 'σ έναν µεγάλον έµπορον πως ψωνίζω πράµα, να σηκώνω κάθε υποψία 
όσο-να ξετάξω τα τρέχοντα εκεί, να µάθω. Αφού πήγα εις τ' αργαστήρι 
"του, µου είπε ο έµπορος• ""Ψώνισε ό,τι θέλεις και ό,τι σε βαστάξη η ψυχή" 
"πλέρωσε"". Αφού ψώνισα ό,τ' ήθελα, µε πήρε να πάγω εις το σπίτι του να" 
φάγω και να κοιµηθώ εκεί. Πήγα, µε ρώτησε. 'Αρχισε να µου κάνη τα σηµεία 
της Εταιρίας• τότε άρχισα να τον ορκίζω και του είπα πως δεν τα 'µαθα από 
τον σακελλάριον. Τότε του είπα όσα εγώ ήξερα από την Ρούµελη και αυτός 
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της Πελοπόννησος. Τον ρώτησα αν είναι άργητα ακόµα και αν έχουν ετοιµασίες. 
"Μου είπε• ""Οι Τούρκοι άρχισαν να υποπτεύωνται και δεν είναι δέκα ηµέρες" 
οπού ζήτησαν ένα δάνειον και τους έδωσα εκατόν-πενήντα-χιλιάδες γρόσια 
"ως δανεικά να τους αποκοιµάµε. 'Οµως, µου λέγει, το πράµα δεν δέχεται άργητα"". " 
"Του λέγω• ""Σαν είναι αυτό, τι ετοιµασία έχετε;"" Μου είπε• ""Του " 
Κολοκοτρώνη στείλαµε κάµποσα χρήµατα εις την Ζάκυθο και ήρθε µε καµµίαν 
τριανταριά ανθρώπους και είναι εις την Μάνη. Και άλλη ετοιµασίαν δεν 
"έχοµε"". Του λέγω• ""Αυτά τα χρήµατα, οπού βλέπω θεµωνιά τάλλαρα (και " 
γράφαν και πέντ'-έξι γραµµατικοί), δεν τα στέλνεις πουθενά να χρησιµέψουν δια 
"του λόγου-σου και δια την πατρίδα;"" Μου λέγει• ""Τι στοχάζεσαι, αυτό το" 
"Ρωµαίγικο θα κάµη άργητα να γένη; Θα κοιµηθούµε µε τους Τούρκους και " 
"θα ξυπνήσουµε µε τους Ρωµαίγους"". Είπα και εγώ• ""Μεγάλοι άνθρωποι, ξέρετε" 
µεγάλα πράγµατα. Εγώ µικρός, ξέρω ολίγα• κάµετε ό,τι σας φωτίση ο 
"Θεός"". Κοιµήθηκα. Την αυγή πήγα να ψωνίσω ό,τι µό' 'λειπε. Ο ζαπίτης έµαθε" 
οπού πήγα και µε γύρευε παντού. Αντίς εµένα, έπιασαν έναν του Βαρνακιώτη 
"και τον πήγαν. Τον ξέτασε, είδε ότι δεν ήταν εκείνος. Είπε• ""'Οχι αυτόν," 
έναν άλλον. Εκείνος είναι τζασίτης φερµένος εδώ και να τον πιάσετε να τον 
"κρεµάσω, να πάθη ό,τ' ήρθε γυρεύοντας εδώ"". Τα είπε ο άνθρωπος του Βαρνακιώτη " 
αυτά εις το χάνι και ήρθαν οι Αρτηνοί και µου το είπανε και πήγα 
εις το κονσουλάτο το Ρούσσικον και είπα τα αίτια και να µείνω εκεί φυλαµένος. 
∆εν µε βάσταγε ο κόνσολας. Μου λέγει, τέτοιες ώρες κιντυνεύει και αυτός. 
Με το στανιό έµεινα ως το βράδυ και σουρπώνοντας να βγω. Μ' έβαλαν σε µια 
κάµαρη µέσα και µε κλείσανε χωρίς-να ζυγώνη κανείς. 
Μου 'ρθε να κατουρήσω• 
ήταν µια τρυπούλα εις το πάτωµα και κατούραγα. 'Ηρθε ένας δούλος και 
µ' έβρισε. Του είπα, είµ' άνθρωπος και δεν µπόρεσα να υποφέρω. Με ρωτάγει 
ο δούλος πούθεν είµαι. Του είπα από την Ρούµελη. Μου λέγει, και αυτός 
είναι από το Βραχώρι. Τον περικάλεσα να µου ειπή αν ξέρη τον Κωνσταντίνο 
Γερακάρη (ότ' ήταν εκεί 'σ το κονσουλάτο, όταν µε ξέταζε ο κόνσολας), να 
"του ειπή να 'ρθη να τον ανταµώσω. Μου λέγει ο δούλος• ""Εψές ήταν και ο" 
"∆υσσέας εδώ και έφυγε. -Σύρε πες του Γερακάρη"", του είπα. Πήγε του είπε" 
"και ήρθε. Του λέγω• ""Να µε πας βράδυ εκεί οπού 'ναι ο ∆υσσέας και θέλει" 
"µάθης χαµπέρια πλήθος, ότ' ήρθα δια τον ∆υσσέα"". Μου είπε να του τα ειπώ" 
"πρώτα. Του είπα• ""Είµαι ορκισµένος και δεν τα λέγω αλλουνού"". 'Εφυγε ο" 
Γερακάρης. Πήρε να νυχτώση. Μ' έβιαζαν να φύγω από το κονσουλάτο. 'Ισασα 
τις πιστιόλες µου, το γιαταγάνι µου, έκαµα την προσευκή µου, είπα και του 
παιδιού, µό' 'φερε κάµποσο ρακί και ήπια ν' αυγατήση το σπίρτο και να βγω µε 
το γιαταγάνι έξω, ας ήµουν και κιοτής. Φύλαγαν απόξω την πόρτα οι διασαχτζήδες 
οι Τούρκοι του κονσόλου και άλλοι Τούρκοι, ότι το 'µαθαν οπού ήµουν 
µέσα και ήθελαν να βγω να µε πιάσουνε. Και εγώ έλεγα να µην πιαστώ ζωντανός 
και µε παιδέψουνε και βρεθώ µπόσικος και προδώσω τίποτας -καλύτερα 
να σκοτωθώ. Εκεί οπού ετοιµάζοµουν να βγω, έρχεται ένας Κεφαλλωνίτης, 
"µου λέγει• ""Εσ' είσαι οπού ήσουνε 'δώ µέσα; ""Του λέγω• ""Εδώ είναι πολλοί," 
"ποιον γυρεύεις; Ποιος σ' έστειλε;"" Μου λέγει• ""Ο Γερακάρης. -Εγώ είµαι""" 
"του είπα. Μου είπε• ""Πάµε να κάµωµε δουλειά µας"". Του λέγω• ""'Σ την πόρτα" 
φυλάνε Τούρκοι και τήρα από του περιβολιού τον τοίχο θα πέσω εγώ κάτου 
και εσύ να πας απόξω να φυλάς εκεί οπού θα πέσω, να φύγωµε, ότι δεν ξέρω 
"τα σοκάκια"". Πήγε απόξω. Ρίχτηκα από τον τοίχο, ήταν ψηλός, µισοτσακίστηκα " 
από τ' άρµατά µου. Ο φόβος µ' έτρεχε καλύτερα από γερόν. Πήγαµε 
κάτου κατά την θάλασσα. Του είπα να πάµε από το µέρος των σταφίδων, 
µ' άκουσε• ότι 'σ την Ντογάνα ήταν Τούρκοι και θα µας πιάναν. Του είπα να 
κρυφτώ εις τα χαντάκια να φωνάξη την βάρκα. 'Οτι ο ∆υσσέος ήταν µέσα-'σ 
"ένα µαρτίγο. Σαν του είπα να κρυφτώ, µου λέγει• ""Τι βρωµόκωλοι είστε" 
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"εσείς οι... Φοβάστε και από τον ίσκιον σας"". Ντράπηκα, πήγα µαζί " 
του. Φωνάζει δια την φελούκα, µας βλέπουν οι Τούρκοι και µας στρώνουν να 
µας πιάσουνε. Θέλησε ο Θεός και ήταν µια φελούκα. Τους µίλησα και ριχτήκαµε 
µέσα και µας βάλαν απάνου-'σ την γολέττα τους. Πλάκωσαν και οι Τούρκοι. 
Πήραν και αυτείνοι τα τριµπόνια τους και αντιστάθηκαν. 
'Υστερα µε πήγανε κι' ανταµώθηκα µε τον ∆υσσέα και του είπα όλα 
τα τρέχοντα• και του είπα οπού θα πάγω και εις τον ∆ιάκο και αλλουνούς και 
µου είπε ότι αγροικήθη αυτός και θα χτυπήσουνε• και πήρε πολεµοφόδια δια να 
πάγη εις το Ξερόµερον εις την Ζάβιτζα. Και µου είπε να πάµε αντάµα. Του 
"είπα• ""Θα ιδώ το τέλος εδώ και να πάρω και το ντουφέκι µου, οπού είναι 'σ το χάνι. " 
"Και θα πάγω χαµπέρι έξω ό,τι µάθω και µου είπες"". Και αναχώρησε την νύχτα." 
Σε δυο ηµέρες χτύπησε ντουφέκι 'σ την Πάτρα. Οι Τούρκοι κάµαν κατά 
το κάστρο και οι Ρωµαίγοι την θάλασσα. Τότε πήρα καµµιά δεκαριά παιδιά 
από το καράβι µε τ' άρµατά τους και βήκαµε έξω. Εις την Ντογάνα κουβαλιώνταν 
ο κόσµος και γιόµωσε η θάλασσα γυναικόπαιδα, ως το λαιµό µέσα. 
Τότε βλέπω και τον φίλο µου τον πραµατευτή• έφερνε 'σ το 'να του χέρι την 
φαµιλιά του και 'σ τ' άλλο τα παιδιά του και τίποτας άλλο από τόσο βιον 
οπού 'χε -οπού θα ξύπναγε να βρη Ρωµαίικον. Μεγάλοι άνθρωποι, µεγάλα 
λάθη• οι µικροί θα κάµουν µικρά. Τους πήρα και τους πήγα µέσα-εις το 
καράβι και τους παρηγορούσα. Στάθηκα εκεί και την άλλη ηµέρα και πέρασα 
εις Μισολόγγι. Ψώνισα λαµπάδες άσπρες, οπού είχε έρθη ένα καράβι από 
Τριέστι, και ρούµες και λάδι και καπνόν να πάγω ως πραµατευτής εις την 
'Αρτα, να ιδούνε οι Τούρκοι και να µην υποψιαστούν. Φόρτωσα το καϊκι, βήκα 
απ'-όξω-από το Βασιλάδι 'σ ένα λιµάνι πλησίον εκεί, το λένε Βούκεντρο. 
Ξηµερώνοντας των Βαγιών, την νύχτα (ότ' ήταν καιρός ανάντιος) βλέποµε από 
αγνάντια 'σ την Πάτρα φωτιά πολλή• και κανονισµός και ντουφεκίδι. Το γιόµα 
έρχεται εκεί εις το πόρτο ο Βλασσόπουλος και άλλα καϊκια µε φαµιλιές. Ρώτησα, 
µου είπαν, µπήκε ο Ισούφ-πασσάς µέσα-εις την Πάτρα και την ρήµαξε και 
αφάνισε τους κατοίκους. 
'Εφυγα από-εκεί την Μεγάλη-Παρασκευή. Πήγα εις Πρέβεζα, πούλησα 
τις λαµπάδες και ρούµες και καπνό µε µια µεγάλη τιµή. Το µεγάλο-Σαββάτο 
την νύχτα, ξηµερώνοντας Λαµπρή, πήγα εις 'Αρτα, αντάµωσα τους 
δικούς-µας, τους είπα τα τρέχοντα. Φέραν και τα κεφάλια των Πατρινών εκεί, 
να τα πάνε του Χουρσίτ-πασσά. Τότε πιάνουν κ' εµένα ως χαϊνην του Σουλτάνου, 
οπού ήµουν εις Μωριά, µε πάνε εις το κάστρο της 'Αρτας. Μου περνούνε 
σίδερα εις τα ποδάρια και άλλους παιδεµούς, να µαρτυρήσω το µυστικόν. 
Εβδοµήντα-πέντε 'µέρες παιδεµούς. 
Μας πάνε είκοσι-έξι ανθρώπους να µας κρεµάσουνε και ο Θεός γλύτωσε 
µόνον εµένα. 'Ηταν Βονιτζάνοι και απ' άλλα µέρη και τους κρέµασαν όλους 
'σ το παζάρι. ∆ια-να µε ξετάξουνε ακόµα και να τους µαρτυρήσω το βιον µου, 
µε γύρισαν οπίσω-από την καταδίκη εις τον πασιά και µε ξέταζε δια το δικό-µου 
βιον και του πατριώτη µου. Με πήγαν πίσω εις το κάστρο, άλλη βολά να 
µε χαλάσουνε, και µ' έβαλαν 'σ ένα µπουντρούµι. Και ήµαστε εκατόν-ογδόντα 
άνθρωποι. Και ήταν σάπιο ψωµί µέσα και µαγαρίζανε απάνου-'σ το ψωµί, ότι 
αλλού δεν είχαµε τόπον. Και η ακαθαρσία εκείνη και τα χνώτα έκαναν µίαν 
βρώµα, οπού δεν είναι 'σ την γης άλλη χειρότερη. Και από την κλειδωνότρυπα 
της πόρτας βαίναµε τη µύτη µας και παίρναµε αγέρα. Και µό' 'ριχναν εµένα 
ξύλο και παιδεµούς πλήθος, και αφού πήγαν να µε χαλάσουνε. Και από τα 
χτυπήµατα επρίστηκε το σώµα µου και καντήλιασε και ήµουν εις θάνατο. 
'Εταξα αρκετά χρήµατα ενού Αρβανίτη να βγω να µε ιδή γιατρός και να 
πάρω και γιατρικά και τα χρήµατα. Μου δίνει έναν Τούρκον να πάµε εις το 
σπίτι µου. Καθώς πηγαίναµε 'σ τον δρόµον, πήγαινα κρατώντας και πολύ κουτζαίνοντας 
και βογγώντας. Ο Τούρκος, βόδι θεοτικόν, και παντήχαινε θα µου 
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βγη η ψυχή µου -δεν ήξερε ότ' είναι βαθιά. Πήγα εις το σπίτι, ξαπλώθηκα 
του πεθαµού. 'Ηρθε ο γιατρός• εγώ στοχάζοµουν τον Τούρκο, πώς να του 
"φύγω. Βγάνω και του δίνω τα χρήµατα και του λέγω, του Τούρκου• ""Σύρ' τα" 
"(τάχα κρυφά). Μου είπε να του τα δώσης να µην είναι άλλος"". Το 'δωσα και " 
"εκεινού καµµιά εκατοστή γρόσια. Τα πήρε• του λέγω• ""Σύρ' τα (τάχα) εις το" 
κάστρο και έλα όσο-να µου φκειάση το γιατρικό ο γιατρός, να πάµε µαζί εις 
"το κάστρο, ότι µόνος-µου δεν βγαίνω έξω. Φοβώµαι από τους ντόπιους Τούρκους"". " 
Τα πήρε. Αυτός βγαίνοντας από την πόρτα, ετοιµάστηκα εγώ. Του 
δίνω ένα φευγάκι και πάγω εις το κονάκι ενού ξαδέρφου του Αλήπασσα, τον 
λέγαν Σµαήλµπεη-Κόνιτζα, 
ο Θεός µακαρίση την ψυχή του. Αφού µ' είδε, µε 
λυπήθη πολύ. Του είπα τι δοκίµασα και αν µε φυλάγη, να µη µε δώση πίσω. 
Ντουφέκι, είπε, έχω µε τους Κονιάρους, εσένα δεν σε δίνω. Ευτύς µό' 'δωσε 
άρµατα και µε πήρε µε τ' ασκέρι του και πήγαµε εις το Κοµπότι. 'Ηταν το 
Τούρκικον ορδί εκεί, είναι τρεις ώρες από την 'Αρτα. 
Αφού καθίσαµε εκεί κάµποσες ηµέρες, αυτός ο δυστυχής αρρώστησε βαριά 
και ως ευεργέτης δικός-µου τον συγύριζα καλύτερα από τον γονιόν µου. 
Αν ήθελα, από-'κεί έφευγα, ένα-κάρτο ήταν οι δικοί µας αλάργα. 'Οµως είπα, 
του ευεργέτη µου να µην του γένω άπιστος και τον αφήσω άρρωστον. Σηκώθη 
άρρωστος και εγώ µαζί του και πήγαµε πίσω εις την 'Αρτα -και αυτόν να 
δουλέψω όσο-να γερέψη και να γλυτώσω και την γυναίκα του αλλουνού ευεργέτη 
µου, του πατριώτη µου, οπού 'χα φάγη το ψωµί του τόσα χρόνια, και θα 
την έπαιρναν οι Τούρκοι να την τουρκέψουν. Και δι' αυτούς τους δυο ευεργέτες 
µου πήγα πίσω εις τον κίντυνον, µέσα-εις την 'Αρτα. Αφού πήγαµε µέσα-εις 
την 'Αρτα, µια ηµέρα ήρθαν οι πασσάδες εις το κονάκι του µπέγη και όλοι οι 
σερασκέρηδες οι Αρβανίτες να τον ιδούν. Του λέγω του µπέγη δια την γυναίκα 
του πατριώτη µου, οπού θα την πάρη ο Χασάνπασιας. Μιλεί των πασσάδων 
κι' αλλουνών, οτζάκια της Αρβανιτιάς, τους λέγει• 
"-""Πασσάδες και µπέηδες, θα χαθούµε. Θα χαθούµε! ο µπέγης τους" 
λέει, ότι ετούτος ο πόλεµος δεν είναι µήτε µε τον Μόσκοβον, µήτε µε τον 
Εγγλέζο, µήτε µε τον Φραντζέζο. Αδικήσαµεν τον ραγιά και από πλούτη 
και από τιµή και τον αφανίσαµε• και µαύρισαν τα µάτια του και µας σήκωσε 
ντουφέκι. Και ο Σουλτάνος το γοµάρι δεν ξέρει τι του γίνεται• τον γελάνε 
εκείνοι οπού τον τρογυρίζουν. Και η αρχή είναι τούτη, οπού θα χαθή το βασίλειόν 
µας. Πλερώνοµε βαριά να βρούµε προδότη και δεν στέκει τρόπος να 
µαρτυρήση κανένας το µυστικόν, να µάθωµε µόνος του ο ραγιάς µας πολεµεί 
ή και οι ∆υνάµες. ∆ι' αυτό πλερώνοµε και παλουκώνουµε και σκοτώνοµε και 
"αλήθεια ποτέ δεν µάθαµε""." 
Αφού τους είπε πολλά ο µπέγης από αυτά, τους λέγει ύστερα πως ο 
Σουλτάνος στέλνει πασιάδες τους πλέον παντίδους και γύµνωσαν τον κόσµο 
"και του πήραν και τις γυναίκες. ""Αυτείνοι θα φύγουν δια τον τόπο τους κ' εµείς " 
"θα µείνωµεν εδώ"". Τότε έπιασε και δια την γυναίκα του πατριώτη µου, πως" 
γυρεύει να την πάρη ο πασσάς. Και τότε όλοι µε µίαν φωνή είπανε και πήγανε 
και την πήραν από-'κεί οπού την είχε και την πήγαν εις το Αγγλικόν κονσολάτο 
να είναι φυλαµένη. 
Αφού σιγούρεψα την γυναίκα και του αλλουνού ευεργέτη µου, µίαν ηµέρα 
είχε κάψη πολλή ο δυστυχής µπέγης και πήγα δια τον γιατρό. Οι Τούρκοι 
φύλαγαν να µε πιάσουνε εξ-αιτίας-οπού τους έφυγα από το κάστρο, και ο πασσάς 
έµαθε ότι εγώ 'νέργησα και δια την γυναίκα• φύλαγαν να µε πιάσουνε να µε 
κρεµάσουνε. Αφού πήγα δια τον γιατρό, µου ρίχτηκαν οι 
Τούρκοι. 'Ηµουν ελεύτερος εις τα ποδάρια και τους έφυγα. Με πήγαν κυνηγώντα 
ως του µπέγη το κονάκι. Εκεί βγήκανε δικοί-µας άνθρώποι, πιαστήκαµε 
από άρµατα και εσώθηκα. 
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"Αφού ξεγέρεψε ο µπέγης, του πήρα την ευκή του και του είπα• ""Θα" 
"φύγω"". ∆εν µ' άφινε. Του είπα• ""Εγώ σαν ήθελα έφευγα και από το Κοµπότι," 
"όµως δεν το 'κανα δια την τιµή µου"". Αφού είδε οπού δεν θα καθόµουν," 
µό' 'δωσε την ευκή του και µου είπε να ειπώ των καπεταναίων έξω 'σ του 
Πέτα και αλλού να 'χουν δικαιοσύνη εις τον κόσµον, να πάνε οµπρός. 'Οτι 
"τοιούτως έκαναν αδικίγες οι Τούρκοι και θα χαθούν. ""Να 'χουν αυτείνοι δικαιοσύνη," 
να πάρη τέλος να ησυχάσουµε και εµείς οι Τούρκοι, ότι πλέον µας 
έγινε χαράµι από τον Θεόν το βασίλειόν µας, ότι φύγαµε από την δικαιοσύνη 
"του"". Του φίλησα το χέρι να φύγω• µό' 'δωσε χρήµατα, του είπα• ""Μπέγη" 
"µου, έχω και δεν θέλω, ότι έχεις έξοδα µεγάλα εις τους ανθρώπους σου""." 
Μό' 'δωσε άρµατα και µε διάταξε να φέρνωµαι καλά και να πάγω µε τον 
Γώγο, ότ' είναι άξιος και τίµιος και φίλος του, και να τους ειπώ των καπεταναίων 
να µην µπούνε εις την 'Αρτα, ότ' είναι πολλοί Τούρκοι και θα 
σκοτωθούν, όµως να τους κλείσουνε και φεύγουν µόνοι-τους, ότι δεν έχουν 
ζαερέδες. Τον περικάλεσα και δια την γυναίκα του πατριώτη µου να την 
προσέχη και αναχώρησα τα 1821, µπαίνοντας ο Αύγουστος. 
Είχα µιλήση κάτι Κορφιάτων, Κεφαλλωνίτων, Ζακυθινών, οπού δούλευαν 
εις 'Αρτα, και τους είχα δώση άρµατα• τους είπα και τα 'βγαλαν εις 
τ' αµπέλια και τα 'χωσαν µε τα δικά-µου και µε πολεµοφόδια και µια νύχτα 
τα πήραµε και πήγαµε εις του Πέτα. Ηύρα τους καπεταναίους, τους είπα 
τα τι δοκίµασα και ό,τι µου είπε ο µπέγης. Και έµεινα µε τον γενναίον και 
αγαθόν Γώγον Μπακόλα. 'Ηταν πολλά ολίγοι οι δικοί µας εκεί και εις 
Λαγκάδα και δεν µπορούσαν να κινηθούν δια πουθενά. Αφού µάθαν οι Αρτηνοί 
οπού έφυγα, φεύγαν και αυτείνοι κρυφά και έρχονταν και µ' αντάµωναν 
και καθόµαστε µαζί και άξαινε ολίγον το µπουλούκι µας. Πρώτα κινηθήκαµε 
δεκοχτώ όλοι από 'Αρτα. 
Ο αρχιστράτηγος του Σουλτάνου ο Χουρσίτ-πασσάς αφού έµαθε ότι 
χτύπησε και η ανατολική Ελλάς, ο ∆ιάκος και οι άλλοι, άρχισε να το στοχάζεται, 
να στέλνη παντού ασκέρια και πολεµοφόδια εις τις θέσες τις αναγκαίες. 
Θέλει να 'φοδιάση και τον 'Επαχτον ως σηµαντικόν κάστρο και 
θέση αναγκαία. ∆ιατάττει τον Σµαήλπασσα-Πλιάσα ως άξιον πασιά, οπού 
τον είχε εις την Γλυκειά, και έστειλε άλλους 'σ εκείνη τη θέση, και ο 
Σµαήλπασσας να πάρη το σώµα του να πάγη εις τον 'Επαχτον µε δύναµη 
και πολεµοφόδια να 'φοδιάση το κάστρο και όλες τις άλλες θέσες 'σ εκείνα 
τα µέρη και να σταθή εκεί κεφαλή. 'Ηρθε εις 'Αρτα τα 1821, Μαγιού 26 
µε πλήθος ασκέρι. Αφού µάθαν ότ' είναι υποψίες, διαλύθηκαν και έµεινε µε 
πολλά ολίγους, ως οχτακόσιους. Και µε αυτούς τις 28 Μαγιού κινήθη δια 
εκεί οπού 'ταν διαταµένος. Και εις το Μακρυνόρο, εις την Κούλια ήταν πολλά 
ολίγοι 'Ελληνες και τους χτύπησαν γενναίως και πατριωτικώς και σκότωσαν 
αρκετούς και πλήγωσαν και τους πήραν λάφυρα και µε τα µαχαίρια 
τους φέραν κυνηγώντα ως όξω εις το Μακρυνόρο. Και οι Τούρκοι πήγαν εις 
Κοµπότι και µείναν. Και µαθαίνοντας αυτόν τον χαλασµόν των Τούρκων 
εις την Κούλια, ψύχωσαν οι 'Ελληνες και πολιόρκησαν σε όλα τα µέρη συνφώνως 
τους ντόπιους Τούρκους και φρουρές, σε Βόνιτζα, Βραχώρι, Μισολόγγι 
και όλα τα µέρη της δυτικής Ελλάδος. Και παντού µε µεγάλη γενναιότητα 
τους πολιορκήσανε. 
Τις 30 Μαγιού ο Καραϊσκάκης και ο Γιαννάκη Κουτελίδας, αφού µάθαν 
τους Τούρκους εις το Κοµπότι, πήραν σαράντα 'Ελληνες και πήγαν και 
πολέµησαν αρκετές ώρες και ως ολίγοι οι 'Ελληνες φύγαν χωρίς-να βλαφθή 
ούτε το 'να το µέρος, ούτε τ' άλλο. 
Τις 8 Γιουνίου ξαναπήγαν πίσω εις το Κοµπότι ο Καραϊσκάκης και ο 
Κουτελίδας µε τους ολίγους 'Ελληνες και πολέµησαν ως έξι ώρες και σκοτώθηκαν 
κάµποσοι Τούρκοι και πληγωθήκανε. Επληγώθη και ο Καραϊσκάκης 
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εις την φύση• περιπαίζοντας τους Τούρκους τους γύρισε τον κώλο και 
πληγώθη. 
Τότε έγραψε όλα αυτά ο πασσάς του Χουρσίτ-πασσά και του λέγει όλους 
αυτούς τους πολέµους και να του στείλη δύναµιν, ότ' είναι αδύνατος. Και 
το 'στειλε τον Χασάµπεγη-Βεργιόνη, τον Μπεκίρη-Τζογαδούρο, τον Σούλτζε-Κόρτζα, 
και άλλους πολλούς µπιµπασάδες, ως εφτά-χιλιάδες. Πήγαν 
εις 'Αρτα και εκεί συνάχτηκαν και πήγαν εις Κοµπότι και κάµαν σκέδιον 
ν' αφήσουνε όλη την αδυναµίαν οπίσω εις Κοµπότι και αυτείνοι όλοι ως έξι-χιλιάδες 
εις το γελέκι να κινηθούν δια την Λαγκάδα, οπού 'ναι ένα στένωµα 
όλο κοντόρεικον και αγριόβατα τυλιµένον. Και εκεί, την θέση εκείνη την 
βαστούσε ο Γώγος, ο 'Ισκος, ο Γιωργάκη Βαλτινός, ο Καραγιαννόπουλος, 
και ήταν και οχτώ Τούρκοι µε τους 'Ελληνες, κεφαλή ο Σουλεϊµάν-Βερνόζης, 
όλοι εκεί ογδοήντα-ένας. Ριχτήκανε όλη αυτείνη η δύναµη των Τούρκων 
'σ αυτούς τους ολίγους. Ο Γώγος τους είπε να µην ρίξη κανένας, αν 
δεν ρίξη πρώτος αυτός. Ριχτήκανε απάνου τους οι Τούρκοι µε µεγάλη γενναιότητα, 
ότι εκείνη η 'µέρα εκεί ήταν η τύχη και των Τούρκων και Ελλήνων. 
Παίρναν οι Τούρκοι µίαν πέτρα και βαίναν εις το µέτωπον και 
'σ τ' άλλο χέρι το σπαθί και κάµαν πλήθος γερούσια αναντίον των Ελλήνων 
και όλο σκοτώνονταν χωρίς-να βγάλουν αποτέλεσµα. 'Οτι τότε οι 'Ελληνες 
ορκίστηκαν να δουλέψουν δια θρησκεία και πατρίδα και δεν τους κόλλαγε 
- 
Αφού πολέµησαν σαν λιοντάρια Τούρκοι και 'Ελληνες περίτου από οχτώ 
ώρες, σκοτώθηκαν Τούρκοι εκεί απάνου από χίλιοι- και ήταν τα κουφάρια 
τους έναν χρόνον άλυτα• ξεράθηκαν. Καθώς επέσανε και πληγωµένοι αρκετοί• 
γιόµωσε η 'Αρτα. Και τους πήραν οµπρός οι 'Ελληνες µε τα µαχαίρια και 
τους πήγαν κυνηγώντας ως το Κοµπότι σκοτώνοντας και παίρνοντας λάφυρα. 
∆εν κατηγοριώνται ούτε οι 'Ελληνες εις την αντρεία, ούτε οι Τούρκοι• σαν 
λιοντάρια πολέµησαν και τα δυο µέρη. 'Οµως η αδικία, όσο να κάµη η αντρεία, 
νικιέται, ότι βήκαν από του Θεού τον δρόµον οι Τούρκοι. 'Ολοι οι 
αρχηγοί, οπού 'ταν εκείνη την ηµέρα εκεί, και οι στρατιώτες κάµαν τα χρέη 
τους. Λαµπρύνεται και δοξάζεται ο µακαρίτης Γώγος. Χάριτες του χρωστάγει 
η πατρίς• ως λιοντάρι πολεµούσε και ως φιλόσοφος οδηγούσε. Και ανάστησε 
την πατρίδα εκείνη την ηµέρα. Αν διάβαιναν αυτείνη η Τουρκιά 
τότε, καθώς ετοίµαζε κι' άλλες µεγάλες δύναµες ο Χουρσίτ-πασσάς, θα λευτέρωναν 
όλους τους πολιορκουµένους παντού, οπού τους πολιορκούσαν οι 'Ελληνες 
εις Βόνιτζα, Βραχώρι και αλλού. Και απολπίστηκαν σαν µάθαν αυτόν 
τον σκοτωµόν αυτεινών. Και τους κυρίεψαν όλους τους Τούρκους παντού οι 
'Ελληνες και λευτέρωσαν αυτά τα µέρη. Ο πόλεµος έγινε τα 1821, Γιουνίου 
18. 'Ελληνας δεν σκοτώθη κανένας. 
Τις 28 του ίδιου έγινε µικρή µάχη εις το Πέτα. Ολίγοι σκοτώθηκαν 
και λαβώθηκαν Τούρκοι. Τις 29 ξαναπήγαν πίσω εις το Πέτα πολλοί Τούρκοι 
και οι πασσάδες. Και οι 'Ελληνες ολίγοι. Και πολέµησαν γενναίως και 
τα δυο µέρη από την αυγή µπονόρα ως το δειλινό. Και χάλασαν τους 
'Ελληνες. Σκότωσαν και τον αρχηγόν τους, τον γενναίον και καλόν πατριώτη 
Σκαρµίτζο. Η πατρίς του από το Βάλτο• ήταν εις το µυστήριον 
και θυσίασε δια την πατρίδα αρκετά και την ίδιαν του ζωή. Την θέσιν 
του Πέτα την κυρίεψαν οι Τούρκοι. Και όταν γίνονταν αυτείνοι οι πολέµοι, 
εµείς εις το κάστρο τραβούσαµε µαρτύρια από τους Τούρκους δέρνοντας και 
βασανίζοντας. 
Εις τα τέλη του Γιουνίου ο Μήτρο Κουτελίδας και ο Μήτρο-Γώγος και 
και ο Γιαννάκη Ράγγος πολιόρκησαν τον Κώστα Πουλή εις το Μοναστήρι των 
Καλαρρύτων, οπού ήταν µε τους Τούρκους. Την ίδια εποχή κινήθη ο Γώγος 
και πήγε εις την Πλάκα, οπού την βαστούσαν πολιορκία. Τους πολέµησε 
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γενναίως, κυρίεψε την θέση, σκότωσε αρκετούς και πλήθος λάφυρα κάµαν οι 
'Ελληνες και τους πήγαν κυνηγώντα ως δυο ώρες. 
Αφού έµαθε αυτόν τον χαλασµόν των Τούρκων ο Χουρσίτ-πασσάς εις 
την γειτονιά του, ότ' είναι πλησίον-από τα Γιάννενα, και τον κυριεµό της 
θέσης, στέλνει µίαν µεγάλη δύναµη περίτου από οχτώ-χιλιάδες και κεφαλή 
τον Αλήπασσα-Μωραϊτη και άλλους. Αυτείνη την ετοιµασίαν την παράγγειλαν 
του Γώγου από τα Γιάννενα φίλοι του• και τότε ο Γώγος παραγγέλνει 
αυτό του 'Ισκου, του Βαρνακιώτη, του Κουτελίδα, ότ' ήταν µε πολλά 
ολίγους ο Γώγος, και ήρθαν από-βραδύς αυτείνοι όλοι µιντάτι. Και την αυγή 
µπονόρα πήγαν οι Τούρκοι και άρχισε ο πόλεµος πολλά πεισµατώδης και 
βάσταξε από την αυγή ως τρεις ώρες να νυχτώση. Και κάνουν ένα σκοτωµόν 
των Τούρκων µεγάλον και βγάζουν τα σπαθιά οι 'Ελληνες και τους αφάνισαν 
πολλά περισσότερον από τα-πρώτα. 
Αφού έµαθε και αυτό ο Χουρσίτ-πασσάς, γύρευε να πάγη µόνος-του 
και δεν τον άφησαν. Και έστειλε άλλους πολλούς Τούρκους και κεφαλές. 
Μαθαίνοντας αυτείνη την µεγάλη ετοιµασίαν ο Γώγος, έστειλε του Μαρκοµπότζαρη 
και πήγε µιντάτι και πιάστη ο πόλεµος την άλλη ηµέρα από 
δυο ώρες να φέξη ως το σουρούπωµα. Και τους ρίχτηκαν των Τούρκων και 
τους καταφάνισαν 'σ τον σκοτωµόν• και ζωντανούς και βιον και σηµαίες 
των Τούρκων πιάσαν• και τον Κώστα Πουλή ζωντανόν, οπού 'ταν µε τους 
Τούρκους. Τις ίδιες ηµέρες πήγαν οι Τούρκοι εις τα χωριά Σκορέτζαινα και 
εκεί ήταν ο Κιτζοπάσκος και ο Γιαννηκώστας, γενναίον παληκάρι και καταπληγωµένος 
από τους πολέµους. Ρίχτηκαν των Τούρκων και εκεί και τους 
καταδιάλυσαν και σκοτώθηκαν και εκεί Τούρκοι όχι πολλή ποσότη. 
Την ίδια εποχή πήγαν και εις τα χωριά 'Αγναντα πολλοί Τούρκοι να 
σκλαβώσουν και να χαλάσουν το σκέδιον των Ελλήνων. Πήγε ο Γώγος, ο 
Κατζικογιάννης, ο ∆ράκος, οι Τζαβελαίγοι και άλλοι αξιωµατικοί και άρχισε 
ο πόλεµος από την αυγή ως το γιόµα πολλά πεισµατώδης και γενναίος. 
Και οι Τούρκοι και οι 'Ελληνες πολέµησαν αντρείως. Και τους έκαµαν 
ένα χαλασµόν και εκεί των Τούρκων µεγάλον και τους διάλυσαν. 
Την ίδια εποχή ο Γιαννάκη Ράγγος, ο Κουτελίδας, ο Μητρογώγος πήγαν 
εις τους Καλαρρύτες• ήταν ως τρακόσοι Τούρκοι. Τους πολέµησαν και 
τους έβγαλαν και πήραν την θέση οι 'Ελληνες και την βαστούσαν. Ολίγοι 
οι 'Ελληνες, πήγαν πολλή Τουρκιά. ∆εν είχαν προσοχή οι 'Ελληνες εις τα 
στενά, είπαν ότι σώθηκαν οι Τούρκοι• και χάλασαν τους 'Ελληνες και αφανίστηκαν 
οι δυστυχείς Καλαρρυτιώτες, οπού 'ταν οι πλέον πλούσιοι 'σ εκείνα 
τα µέρη, κ' έµειναν διακονιαραίγοι. Αφανίστηκαν αυτείνοι και ο τόπος τους 
ερήµαξε. 
Μ' αυτείνη την ορµή οι Τούρκοι και κουράγιον, οπό' 'λαβαν εις τους Καλαρρύτες, 
οι ίδιγοι Τούρκοι πήγαν εις την Πλάκα• ολίγοι οι 'Ελληνες εκεί 
και τους χάλασαν και κέρδεσαν και την θέσιν εκεί. 
Την ίδια εποχή όλοι αυτείνοι οι Τούρκοι της Πλάκας πήγαν εις τα χωριά 
Μελισσουργούς και Ματζούκι και χάλασαν και εκεί τους 'Ελληνες µε 
µεγάλη τους ζηµίαν, των Ελλήνων. Και αυτό το θάρρος των Τούρκων ήταν 
από την ανοησίαν εκείνων οπού πήγαν εις τους Καλαρρύτες µε ξερή φαντασίαν. 
Χάθηκαν τόσοι άνθρωποι από την αµέλειάν τους κ' έλαβαν και κουράγιον 
οι Τούρκοι µεγάλον. ∆εν ήταν από κακίαν των Ελλήνων, όµως πρώτη 
φορά έµπαιναν σε τέτοιον αγώνα• δεν ήξεραν οι άνθρωποι καλά την πολεµική. 
Και γίνηκαν και πολλά λάθη. 
Τον Σεπτέβριον µήνα το ίδιον έτος εις το Τζουµέρκο 'σ τον Σταυρόν 
ήρθαν Τούρκοι περίτου από πέντε-χιλιάδες. Ο Γώγος, ο Μπαλωµένος, ποτέ 
δεν βγαίναµε τρακόσοι-πενήντα. Ο πόλεµος άρχισε από την αυγή ως το 
βράδυ. 'Ηρθαν µιντάτια δικά-µας ο Ράγκος, ο Κατζικογιάννης και έγινε 
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ένας χαλασµός των Τούρκων µεγάλος και πλήθος λάφυρα πήραν οι 'Ελληνες. 
Και τα δυο µέρη πολεµήσαµε αντρείως. 'Οµως βγάλαµε τα δανεικά, 
οπού κέρδεσαν τόσους πολέµους οι Τούρκοι, και τους τζακίσαµε τη µύτη 
εκεί. Και ο χερότερος 'Ελληνας εκείνη την ηµέρα έκαµε το χρέος του. 'Οµως 
προτιµιέται και δοξάζεται ο Γώγος ο αθάνατος. ∆εν στοχάζεταν θάνατον 
αυτός ο αγαθός πατριώτης. Θε, συχώρεσε την ψυχή του, και συ, πατρίδα, 
να τον µακαρίζης όσο είσαι πατρίδα ελεύτερη. 
Σεπτεβρίου έντεκα οι Τούρκοι της 'Αρτας µάθαν ότ' ήµαστε ολίγοι 
εις του Πέτα και µία µεγάλη δύναµη θα 'ρχονταν άξαφνα την αυγή µπονόρα 
να µας χαλάση. Ο ∆εσπότης της 'Αρτας µας παράγγειλε αυτό, και 
µας βάνει οληνύχτα ο Γώγος και µεράζει του κάθε-ενού το ταµπούρι του 
και το φκιάσαµε. Η θέση του Πέτα είναι πολλά εκτεταµένη και αδύνατη 
σε πολλές µεριές. Ξηµέρωσαν νύχτα οι Τούρκοι• ήφεραν και κανόνια. Τότε 
οι 'Ελληνες φοβώνταν τα κανόνια πολύ, ότι ήταν ατζαµήδες από αυτά. Κεφαλές 
των Τούρκων ο Χασάν-πασσάς και ο χασνατάρης του Χουρσίτ-πασσά, 
ο Σµαήλπασσα-Πλιάσας, ο Σµαήλπασσα-Γιαννιώτης, ο Χασάµπεγη-Βεργιόνης, 
ο Σεφτήπασσας, ο Γιακόβης, ο Μαξούταγας, ο Σούλτζε-Κόρτζας, 
κι' άλλοι πολλοί σερασκέρηδες περίτου από εννιά-χιλιάδες. Αρχηγός της 
θέσης ο Γώγος, ο Σταµούλη Μαλεσιάδας µ' ολίγους Βαλτινούς και ο ∆ηµοτζέλιος 
µε Ξεροµερίτες. Το-όλο ήµασταν ως τρακόσοι-πενήντα. 'Εβαλε ο 
Γώγος τον Φώτο Σκαλτζογιάννη από την πλάτη µε πενήντα και κάθονταν. 
'Αρχισε ο πόλεµος από την αυγή ως το δειλινό• πεθάναµε από την δίψα. Ο 
πόλεµος πολλά πεισµατώδης και συχνά γερούσια απάνου µας. 'Ενα µπεγόπουλο 
δεν έβαινε θάνατον• ολοένα γερούσια έκανε και του ρίχναµε και δεν 
µπορούσαµε να το βαρέσουµε κανείς από 'µάς. Ο Γώγος ήφερνε γύρα σε 
όλα τα ταµπούρια µε φουσέκια εις την ποδιά του. 'Ερχεται εις το ταµπούρι 
"µας, µας λέγει• ""Μην καίτε τα φουσέκια αδίκως µ' αυτόν το γουρνοµύτη•" 
στεκάτε να ρίξω εγώ µόνος-µου, λέγει, ότι εσείς δεν ξέρετε• και να µου 
"φέρετε το κεφάλι του να το ιδώ ύστερα"". Του λέµε• ""Εκείνος οπού το 'χει δεν" 
"µας το δίνει να σου το φέρωµε• το θέλει ο ίδιος. -Τώρα το λέπετε"", µας" 
λέγει. Απάνου-οπό 'κανε γερούσι, του δίνει ένα ντουφέκι εις το µέτωπον και 
"έπεσε ξερός. Του λέγει• ""Γκιντί, γουρνοµύτη, µε τα παιδιά παίζεις οληµέρα" 
"και µό' 'καψαν αδίκως τα φουσέκια!"" 'Υστερα του πήγαµε το κεφάλι και" 
το είδε. Το δειλινό µίλησε εκεινών οπού 'ταν κρυµµένοι από τις πλάτες• και 
ρίχτηκαν εκείνοι, οι ξαπόστατοι, και εµείς και κάµαµε έναν µεγάλον σκοτωµόν 
των Τούρκων και τους πήγαµε ως το ποτάµι κυνηγώντα και πήραµε 
και τόσα λάφυρα• και πάνε κακωσέχοντα οι Τούρκοι εις την 'Αρτα. Σκοτώθηκαν 
τρεις από 'µάς και έξι πληγωµένοι. Επληγώθηκα και εγώ ολίγον 
εις το δεξί ποδάρι. Ο Σταµούλη Μαλεσιάδας εφέρθη πολλά αντρείως•- 
όλοι πολέµησαν γενναίως, όµως αυτός περισσότερον• πολεµιστής γενναίος 
και οδηγίες φρόνιµες. 
'Οσες βολές βγαίναν οι Τούρκοι εκεί, όλο αυτά πάθαιναν• ποτές δεν κέρδεσαν. 
'Οτ' είναι πολλά πλησίον η 'Αρτα και βγαίναν κάθε ολίγον πεζούρα 
και καβαλλαρία. Και όσους πολέµους κάναµε µε τους Τούρκους εις Κουµιτζάδες 
και 'σ άλλα µέρη, οπού πέρναγαν οι Τούρκοι µε ζαϊρέδες, όλο χαλιώνταν. 
'Ητανε πολλά άξιος και γενναίος ο Γώγος και τυχερός εις τον πόλεµον 
και µε πολύ κουµάντο. 
Τελειώνοντας ο πόλεµος συνάχτηκαν και οι πρόκριτοι των χωριών της 
'Αρτας και οι νοικοκυραίγοι και µιλήσανε πώς θα βαστάξουν αυτόν τον µεγάλον 
οχτρό, οπού 'ταν πνιµένος όλος αυτός ο τόπος από τα Γιάννινα, 'Αρτα, 
Πρέβεζα, Σούλι, όλο αυτό το καυκί πλήθος Τουρκιά και πασσάδες και όλο 
νέοι κουβαλιώνταν απ' ούλα τα µέρη της Τουρκιάς και Αρβανιτιάς εξ-αιτίας 
του Αλήπασσα την πολιορκία. Και ύστερα γεννήθη και το δικό-µας το Ελληνικόν 
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κ' εµείς το πηγαίναµε σκεπασµένο ότι δουλεύοµε δια τον Αλήπασσα, 
τον αφέντη µας, να τον σώσωµε• ότι αδίκως τον κατατρέχει ο Σουλτάνος. 
Αυτά βγαίναµε, να ελκύζωµε τους Τούρκους-Αρβανίτες, το κόµµα του Αλήπασσα, 
να τους έχωµε φίλους αυτούς, να µας βοηθήσουνε κι' αυτείνοι, ότι 
ήµαστε ολίγοι και οι Τούρκοι πλήθος. Αφού συνάχτηκαν οι πρόκριτοι και 
οι νοικοκυραίγοι, µιλήσαµε να είναι αυτό το µυστήριον κρυφό, και των ανθρώπων 
του Αλήπασσα να τους λέµε συντρόφους δια τον σωµό του Αλήπασσα. 
Αφού µιλήσαµε δι' αυτό, είπαµε και µε τι µέσα θα βαστήσουµεν 
τον πόλεµον. Και δεν είχαµεν ούτε όπλα οι περισσότεροι, ούτε τ' αναγκαία 
του πολέµου όλοι. Αποφάσισαν οι νοικοκυραίοι ότι η τυραγνία των Τούρκων- 
την δοκιµάσαµεν τόσα χρόνια, δεν υποφέρνονταν πλέον. Και δι' αυτείνη 
την τυραγνία, οπού δεν ορίζαµεν ούτε βιον, ούτε τιµή, ούτε ζωή (ξέραµεν 
κι' ότ' ήµασταν ολίγοι και χωρίς τ' αναγκαία του πολέµου) αποφασίσαµεν 
να σηκώσωµεν άρµατα αναντίον αυτής της τυραγνίας. Είτε θάνατος, 
είτε λευτεριά. Τώρα οπού αρχίσαµεν, να τους πολεµήσωµεν και να θυσιάσωµεν 
και το βιον µας εις το στρατόπεδον και 'σ εκείνους οπού δεν έχουν τον 
τρόπον, να τους ζωοτροφίζωµεν και να κάνουν και εκείνοι τα χρέη τους δια 
την πατρίδα. Τότε σύστησαν τους ανθρώπους τους τίµιους και πρόβλεπαν 
δια τ' αναγκαία και δεν καρτερούσαν οι άνθρωποι. Από 'κείνους πάλε όποιος 
είχε τον τρόπον τους έδινε και το δικό-του και πολέµαγε και δια την 
λευτεριάν του• πολιτικός και στρατιωτικός, ήταν το-ίδιον. Και αυτό το σύστηµα 
ήταν σε όλη την πατρίδα, και µε αυτό το σύστηµα πορέψαµε δυο 
χρόνια. Τηράτε το ιστορικόν εκείνου του καιρού πόσο προβοδέψαµεν, πόση 
- 
Αφού ο Γώγος σύναξε τους νοικοκυραίγους και µίλησε και ακολούθησαν 
την εργασίαν του ο καθείς, έγραψε και εις το Σούλι, οπού 'ταν του Αλήπασσα 
ασκέρια, Αρβανίτες, σύνφωνα µε τους Σουλιώτες και λέγαµεν όλοι 
ότι δουλεύοµεν να βγάλωµεν τον δίκαιον Αλήπασσα (και αν έβγαινε αυτός 
ο σκύλος, ήµαστε χαµένοι, ότι όλη την Εταιρίαν µας την ήξερε, ότι την 
πρόδωσε ένας Εφτανήσιος, το' 'δειξε όλα τα έγγραφα και όρκον, κι' αυτός 
τα 'στειλε του ίδιου Σουλτάνου και του έλεγε να τον συχωρέση, ότι θα κιντυνέψη 
το βασίλειόν του, και αυτός να διαλύση όλα αυτά, να δώση νιζάµι. Ο 
Σουλτάνος παντήχαινε ότ' είναι πρόφασες αυτεινού δια-να συχωρεθή, ότ' 
ήταν φώτιση θεοτική να γένη αυτό και τους στράβωνε όλους, και δεν έβαλε 
πίστη. Αφού έγραψε ο Γώγος 'σ το Σούλι, ήρθε ο 'Αγο Βάσιαρης, ο αρχιστράτηγος 
του Αλήπασσα, πολλά φρόνιµος και γενναίος, ήρθε µε πολλούς 
αξιωµατικούς, και Σουλιώτες ο Νότη Μπότζαρης, Νάση Φωτοµάρας. 
Μάρκο Μπότζαρης και άλλοι αξιωµατικοί. Του Μάρκου τον πατέρα τον είχε σκοτώση 
ο Γώγος εις την 'Αρτα -τον έβαλε ο Αλήπασσας -και είχαν όχτρια 
µε τον Γώγον. 'Οταν ήρθε εις το Πέτα φιλήθηκαν µε τον Γώγον αυτός και ο 
"Νότης και είπαν• ""'Ο,τι είχε γίνη τότε σκότωσες και τον άνθρωπό µας, σ' έβαλε" 
ο τύραγνος. Αυτά τώρα αλησµονήθηκαν και εις-το-εξής είµαστε φίλοι 
"και αδελφοί. Και να τηράξωµεν το έργον τούτο"". Και φιλιώθηκαν. Μίλησαν" 
ύστερα και µε τους Τούρκους και κάµαµεν σάρτια, οµιλίες ν' αγωνιστούµεν 
να βγάλωµεν τον Αλήπασσα. Αυτά µιλήσαµεν µε τους Τούρκους. Και 
µε τους 'Ελληνες µυστικώς τους είπαµεν δια την λευτεριά της πατρίδος• και 
να βαστιέται πολλή µυστικότη να-µην το µάθουν οι Τούρκοι, το κόµµα 
τ' Αλήπασσα, και τους πιάσωµεν οχτρούς. Και έχωµεν την ανάγκη τους 
ν' αδυνατίζωµεν την δύναµη του Σουλτάνου. 
Εις την Πελοπόννησο ήταν πολλοί Αρβανίτες µε τον Χουρσίτ-πασσά• 
τους άφησε οπίσω εις την Πελοπόννησο. 'Οτ' ήταν φίλοι του Αλήπασσα 
αυτείνοι όλοι, και κεφαλή αυτεινών ήταν ο Ελµάζ-Μέτζος κι' άλλοι αξιωµατικοί, 
ως χίλιοι άνθρωποι. ∆εν τους πήρε µαζί του ο Χουρσίτ-πασσάς 
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όταν βήκε από την Πελοπόννησο και διατάχτη από τον Σουλτάνο δια-να 
πολεµήση τον Αλήπασσα. Αφού σήκωσε ντουφέκι η Πελοπόννησο και η 
Ρούµελη, ως φίλοι δικοί-µας αυτείνοι, αγροικηθήκαµε µε τους Πελοποννήσιους 
και τους έβγαλαν έξω-από το Βραχώρι και Μακρυνόρο. Αφάνισαν οι 
'Ελληνες τους περισσότερους δολερώς, και κατεξοχή οι Βαλτηνοί. Οι Τούρκοι 
οι δυστυχισµένοι έλπιζαν ότι µέναν πίσω, ότι ήταν νηστικοί και απόστασαν, 
κι' αυτείνοι τους σκότωναν και τους γύµνωναν. 
'Σ την άκρη 'σ το Μακρυνόρο, κοντά-εις το Κοµπότι, είναι ένα ρέµα 
και εκεί-µέσα επνίξανε πολλούς Τούρκους. Τους δέναν µίαν τριχιά εις τον 
λαιµόν και τους τελείωναν και τους ρίχναν µέσα. 'Εναν δεν τον πνίξαν 
καλά και τον γύµνωσαν και τον άφησαν και φύγαν, ότι τελείωσαν την εργασίαν 
τους -τους ξέκαµαν όλους. Τότε ο µισοπνιµένος την νύχτα σηκώνεται 
γυµνός κ' έρχεται εις το Κοµπότι. 'Ηµασταν όλοι εκεί και ετοιµαζόµαστε, 
να 'ρθουν κι' από το Μισολόγγι, Βραχώρι κι' όλα αυτά τα µέρη, 
και Ξερόµερον και Βάλτο, να συναχτούνε οι οπλαρχηγοί από αυτά τα µέρη 
να πάµεν να πολεµήσωµεν την 'Αρτα, να την κυργέψωµε. Και τους προσµέναµεν 
εις το Κοµπότι να συναχτούνε όλα τ' ασκέρια. 'Ηταν εις το Κοµπότι 
και ο Ελµάζ-Μέτζος και οι άλλοι αξιωµατικοί Τούρκοι µε τους ολίγους 
Τούρκους οπού λαγάρισαν, και πρόσµεναν και τους αποσταµένους, οπού µείναν 
οπίσω -και δεν ξέραν οπού τους τελείωσαν εις τον πνιµόν. Τα µεσάνυχτα 
πάγει ο πνιµένος κι' ανταµώνει τον Ελµάζη και τους άλλους και 
τους λέγει όλη την υπόθεσιν, κ' έρχονται εκεί οπού 'ταν οι καπεταναίγοι, ο 
Γώγος και οι άλλοι, οπού 'µαστε συνασµένοι να πάµεν να βαρέσωµεν ένα χωριόν 
οπού το 'λεγαν Νιοχώρι (ήταν πολλοί Τούρκοι εκεί και 'σ τ' άλλα τα 
χωριά) και να σώσωµεν και τους κατοίκους, να τους περάσωµεν εδώθε-από 
το ποτάµι.  

Ξιστορίζω ακολούθως αυτό. 

Τότε παρουσιάζουν οι Τούρκοι τον µισοπνιµένον και µολογάγει 
αυτό το απάνθρωπον κάµωµα. Και την αυγή πήγαµε όλοι και είδαµεν 
το αµολόγητον κακόν. Τότε οι δυστυχείς αξιωµατικοί Τούρκοι κι' όσοι 
"µείναν βάλαν τις φωνές και σ' έπαιρνε η νίλα. Και είπαν• ""Θε µου, τι µας" 
"οργίστης εµάς τους δυστυχείς; και οι οχτροί µας µας σκοτώνουν, και οι" 
φίλοι µας, οπού µας δίνουν τον λόγο της πίστης να 'µαστε φίλοι, µε την 
"απιστιά µας σκοτώνουν κρυφίως"". Εφαρµακωθήκαµεν όλοι• δεν ξέραµεν τι" 
να τους αποκριθούµεν, ούτε ήξερε κανείς από τους καπεταναίους αυτό, ούτε 
από 'µάς. Τους παρηγορήσαµεν, όµως το καρφί τους έµεινε των Τούρκων.  

Και όταν µπήκαµεν εις την 'Αρτα, σηµειώνω τι πάθαµεν.    

 
Σηκωθήκαµεν καµµιά τρακοσιαριά απ' ούλους τους καπεταναίους (έδωσαν 
αναλόγως ο Γώγος έδωσε εµένα µε καµµιά τριανταριά) κι' ο Καραϊσκάκης 
κεφαλή µας ολωνών, και πήγαµε δια το Νιοχώρι και τ' άλλα 
τα χωριά να χτυπήσωµεν τους Τούρκους και να πάρωµεν τους κατοίκους 
'σ την εξουσία µας και ζαϊρέδες, ότι δεν είχαµεν. Η κακή µας τύχη, το 
ποτάµι είχε πολύ νερό, ήταν τα πρωτοβρόχια• έβαλαν εµένα µ' ολίγους, 
οπού 'ξερα τον τόπον, να περάσω, να ιδούνε και οι άλλοι. Γυµνωθήκαµεν, 
βάλαµεν εις το νώµο µας τα σκουτιά µας κι' άρµατά µας και µπροστά εγώ 
και κοντά όσους είχα µε κίντυνο της ζωής µας, και νύχτα, κακοπεράσαµεν. 
Αφού είδαν οπού περάσαµεν εµείς, άρχισε να 'µπη ο Καραϊσκάκης µε τους 
άλλους. Πέρναγε ένας µ' ένα άλογον καβάλλα, τον έλεγαν Γιωργάκη, γουρούνι 
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απελέκητο ήταν, έπεσε 'σ ένα βόθηλα 'σ την άκρη, ήταν γλίνα και 
"βούλιαξε µε τ' άλογόν του. 'Εβαλε τις φωνές• ""Χαθήκαµεν!"" 'Ακουσε τ' ασκέρι" 
αυτόν τον λόγον, οπού 'ταν 'σ την µέση 'σ το ποτάµι, κιότεψαν όλοι και 
γύρισαν οπίσω και κόντεψαν να πνιγούν. Τότε εµείς µείναµεν µόνοι-µας από-πέρα. 
Μας έννοιωσαν οι Τούρκοι, πιάσαµεν τον πόλεµον. Πήραµεν καµπόσους 
κατοίκους γυµνούς και δυστυχείς, τροµάξαµεν να τους σώσωµεν και να 
σωθούµεν από τον πόλεµον των Τούρκων κι' από το ποτάµι. Και έπαθαν οι 
δυστυχείς οι κάτοικοι από τους Τούρκους εξ-αιτίας αυτό το κίνηµα. Τους 
είπαν οι Τούρκοι ότι αυτείνοι φέραν εµάς. 
Τον Οκτώβριον µήνα διατάζει ο Χουρσίτ-πασσάς πολύ ασκέρι από 
τα Γιάννενα µε ζαϊρέδες και πολεµοφόδια να πιάσουνε εις τα Πέντε-Πηγάδια. 
Είναι σαν κάστρο• ήταν χάνι και το 'φκειασαν οι Τούρκοι σαν κάστρο. 
Είναι τα µισά των Γιωαννίνων κι' 'Αρτας και Σουλιού, θέση δυνατή 
και αναγκαία. 'Ηταν Τούρκοι µέσα και τους πολιορκούσαν οι Σουλιώτες κι' 
άλλοι και οι Τούρκοι του Αλήπασσα, οπού 'ταν µαζί µας. 'Σ τον ίδιον καιρόν 
διατάζει ο Χουρσίτ-πασσάς και τους Τούρκους της 'Αρτας ν' αφήσουνε 
την φρουρά εις 'Αρτα και συνφώνως να χτυπήσουνε κι' από τα δυο µέρη 
'σ τα Πέντε-Πηγάδια τους δικούς µας. Αυτό το πρόδωσαν των δικώνε µας 
κι' από τα Γιάννενα κι' από την 'Αρτα και µας παράγγειλαν κ' εµάς, όταν 
κινηθούν από την 'Αρτα, να κινηθούµεν κ' εµείς από της πλάτες τους, καθώς 
θα 'καναν και οι άλλοι οι δικοί-µας. Κινήθηκαν οι Τούρκοι από τα Γιάννενα 
κι' από την 'Αρτα συνφώνως, κατά την οµιλίαν τους, µε ζαϊρέδες και 
πολεµοφόδια αρκετά, να πέσουν εις τους πολιορκητάς. Εκινήθηκαν και από 
τα δυο µέρη, κ' εµείς από τις πλάτες τους, καθώς και οι άλλοι. 'Αµα πλησιάσαν 
'σ τα Πέντε-Πηγάδια, τους γίνη ένας σκοτωµός των Τούρκων και 
πήραµε ως διακόσους ζωντανούς και λάφυρα και έντεκα µπαϊράκια και όλους 
τους ζαϊρέδες και πολεµοφόδια. Και διαλυθήκανε οι Τούρκοι κακώς-κακού. 
Οι εδικοί µας, οπού πολεµούσαν 'σ το πέρα µέρος του Σουλιού, οι Τούρκοι 
τ' Αλήπασσα και οι Σουλιώτες, αγροικήθηκαν και µ' εµάς και είπαµε 
να παραγγείλωµεν και των αλλουνών από Μισολόγγι κ' εδώθε να 'ρθούνε εις 
Κοµπότι και Πέτα• να συναχτούν κ' εκείνοι από 'κείνο το µέρος, να γένη 
το κίνηµα δια την 'Αρτα. 'Εγραψαν αυτό οι καπεταναίγοι ολούθε να συναχτούνε, 
καθώς συνάζονταν κι' από το πέρα µέρος του ποταµού όλοι. Κ' εκείνοι 
όσο-να συναχτούνε, περάσαµεν πίσου εις το Νιοχώρι και εις τ' άλλα 
τα χωριά κι' αφανίσαµεν εκείνους τους Τούρκους και διαλύθηκαν• και πήραµεν 
τους κατοίκους εδώθεν, καµπόσους, και πήραµεν και ζαϊρέδες να 'χωµεν 
δια το κίνηµα της 'Αρτας. Συνάχτηκαν οι άνθρωποι κι' από το 'να το µέρος 
κι' από τ' άλλο. Από το πέρα µέρος συνάχτηκαν ως τρεις-χιλιάδες, του 
Σουλιού το µέρος κι' όλα τα χωριά εκείνα, και οι Τούρκοι του Αλήπασσα• 
κεφαλές 'σ αυτείνο το µέρος οι 'Ελληνες Νοτηµπότσαρης, Φωτοµάρας, 
Μαρκοµπότσαρης, ∆ράκος, Βέικος, Τζαβελαίγοι κι' άλλοι αξιωµατικοί• των 
Τούρκων Αγοβάσιαρης, ο Σουλεϊµάνη-Μέτος, του Μούρτο-Τζάλιου το παιδί 
κι' άλλοι αξιωµατικοί Τούρκοι. 'Ελληνες από το δώθε µέρος Γραµµενίτσας 
Τζερακλής, Καραϊσκάκης, Κουτελιδαίγοι κι' άλλοι αξιωµατικοί. 'Ολοι αυτείνοι 
πιάσαν το Μαράτι αντίκρυα-από την 'Αρτα, είναι ως ένα-κάρτο µακρυά, 
είναι περιβόλια κι' ολίγα σπίτια κ' ένα τζαµί πολλά δυνατό. Στάθηκαν 
εις Μαράτι αυτείνοι όλοι. Από το δώθε µέρος εµείς συναχτήκαµεν όλοι ως 
χίλιοι άνθρωποι, πήγαµεν δια-νυχτός εις τον 'Αγιον-Ηλία πανουκέφαλα της 
'Αρτας, εις το Βουνό ονοµαζόµενον• από-κάτου, τίρα ντουφεκιά, το λένε εις τις 
Πόρτες και παρακάτου η Φανερωµένη το µοναστήρι ως ένα-κάρτο. Αυτές 
τις θέσες από την 'Αρτα τις βαστούσαν οι Τούρκοι οι καλύτεροι, ο Σµαήλπασσα-Πλιάσας 
κι' άλλοι αξιωµατικοί Τούρκοι. Το όλο των Τούρκων οπού 
ήταν 'σ την 'Αρτα (όλοι πασσάδες κι' άλλοι αξιωµατικοί) ως δώδεκα-χιλιάδες. 
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Κεφαλές δικές-µας, των Ελλήνων όσοι πήγαµεν εις Αγηλιά ο Γώγος, 
ο Βαρνακιώτης, ο 'Ισκος, ο Τσόγκας και οι Γριβαίγοι (ήρθαν ύστερα, ότι 
τρώγονταν αναµεταξύ τους) ο Βαλτηνός, ο Κατζικογιάννης), ο Βλαχόπουλος 
κι' άλλοι αξιωµατικοί. Και πήγαµεν το ίδιον έτος, τις 15 Νοεβρίου. Την 
ίδια 'µέρα οι Τούρκοι πεζούρα και καβαλλαρία πήγαν, ένα µεγάλο µέρος, 
αναντίον των δικώνε µας εις Μαράτι και πολέµησαν οι Τούρκοι γενναίως τους 
δικούς µας και σκότωσαν καµπόσους και πληγώσανε, και τους ρίξαν εις φυγή 
τους δικούς µας. Και µέσα-εις το τζαµί εκλείστη ο Καραϊσκάκης κι' ο Μάρκος 
και πολέµησαν γενναίως τους Τούρκους, και γύρισαν και οι νικηµένοι 
οι εδικοί µας κι' όλοι συνφώνως µε του τζαµιού κάµαν έναν µεγάλον σκοτωµόν 
των Τούρκων και τους βάλαν εις την 'Αρτα. 
Τις 16 ήρθαν από το Μαράτι εις τον Αγηλιάν, οπού 'µαστε εµείς, ήρθε 
ο Φωτοµάρας, ο Καραϊσκάκης, ο 'Αγος κι' άλλοι Τούρκοι δικοί-µας και κάµαν 
συνφώνως σκέδιον µ' εµάς να διορίσουνε από το Μαράτι τρακόσους να 
πιάσουνε τους Μύλους της 'Αρτας, οπού 'ναι απόξω-από την 'Αρτα, εις την 
άκρη την χώρα, και το ονοµαζόµενον Μουχούστι, οπού 'ναι πλησίον-εις τους 
Μύλους. Κι' από το µέρος το δικό-µας διορίσαν εκατό να πιάσουνε τους 
Αγιαποστόλους και το µοναστήρι Οδηγήτρα 'σ την άκρη την χώρα - και 
ήταν Τούρκοι µέσα -να τους πολεµήσουνε οι εκατό και να πιάσουν την 
θέση να µείνουν µέσα ως δευτέρα διαταγή των ανωτέρων. Το-ίδιο να κάµουν 
και οι τρακόσοι• να σταθούν εις τις διορισµένες θέσες. Εις τους τρακόσους 
διορίστηκαν κεφαλές ο Μάρκος, ο Καραϊσκάκης, ο Βέικος, ο ∆ράκος, ο Κουτελίδας, 
ο Τζερακλής, του Μούρτο-Τζάλιου το παιδί κι' άλλοι αξιωµατικοί 
Τούρκοι κ' 'Ελληνες. ∆ια τους εκατό διορίστηκαν κεφαλές ο Νάση Φωτοµάρας 
κ' εγώ• µε διόρισε ο Γώγος. Κινήθηκαν οι τρακόσοι δια τις θέσες 
τους και εµείς οι εκατό δια την δικήν-µας θέσιν. 'Σ τους τρακόσους ερρίχτηκαν 
πεζούρα και καβαλλαρία πλήθος• 'σ εµάς ως οχτακόσοι πεζούρα, 
ότ' ήταν βουνό και η καβαλλαρία δεν δούλευε. Λέγω εις τους αναγνώστες 
µου, µά την πατρίδα, οι τρακόσοι αυτείνοι δεν ήταν άνθρωποι, ήταν αϊτοί 
'σ τα ποδάρια και λιοντάρια εις την καρδιά. 'Ενα ντουφέκι ρίξαν εις τους 
Τούρκους και βγάλανε τα σπαθιά• και τους αφάνισαν και τους έµπασαν 
µέσα-εις την χώρα και εις το σαράγι και γύρα-εις τις δυνατές τους θέσες 
κ' εκεί τους άφησαν• και πιάσαν τα διορισµένα τους πόστα οι τρακόσοι. 
'Σ τον ίδιον καιρόν µας ριχτήκανε κ' εµάς των εκατό οι Τούρκοι εις τους 
Αγιαποστόλους, ότι δεν µπορούσαµεν να κινηθούµεν, ότι την κούλια της 
Μητρόπολης, του περιβολιού, κι' όλα τα τριγύρα τείχη και την Οδηγήτρα 
τα βαστούσαν Τούρκοι και µας χτυπούσαν• ήταν πολλά πλησίον µας. Ριχτήκανε 
απάνου µας οι οχτακόσοι. Αν ήµαστε οι εκατό κιοτήδες κι' ανάξιοι, 
οι τρακόσοι µας φιλοτίµησαν, η γενναιότητα οπού 'δειξαν εκείνοι, και 
µας κάµαν κ' εµάς πολεµιστάς. Καθώς έρχονταν απάνου µας οι οχτακόσοι, 
ρίξαµεν το πρώτο ντουφέκι, βαρέθη ο ... κι' άλλοι καµµιά εικοσιαριά 
και µ' εκείνον τον σκοτωµόν τους πήραµε οµπρός αυτούς και 'σ τον 
ίδιον καιρό κι' ορµή πετάξαµεν κ' εκείνους τους Τούρκους από την Οδηγήτρα 
και µ' αυτείνη την ορµή -είναι µία µεγάλη εκκλησία ονοµαζόµενη 
Παρηγορίτσα κ' έχει απάνου ως µπεντένια του κάστρου• τα 'φκειασε ο Πασόµπεγης-
Γιαννιώτης 
και είχε και κανονάκια απάνου• και ήταν Τούρκοι µέσα 
και γύρα την Παρηγορίτζα ως το Σαράγι -µ' αυτείνη την ορµή τους βγάλαµεν 
κι' από την Παρηγορίτζα και πιάσαµεν αυτείνη την θέσιν και γύρα 
όλον τον µαχαλά του Βουνού. Και οι τρακόσοι τους βγάλαν τους Τούρκους 
από το Σαράι και βάλαν φωτιά και πιάσαν ολόγυρα εκείνο το µέρος και 
µισό παζάρι, ονοµαζόµενον Γύφτικα. Νύχτωσε• παραγγείλαµεν εµείς και 
οι τρακόσοι εις τους ανωτέρους µας για τις θέσες οπού πιάσαµεν και προχωρέσαµεν. 
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"Τότε αυτείνοι µας στείλανε ολουνών, ""την θέση του να φυλάξη " 
"ο καθείς οπού σας διορίσαµεν κι' όσες πιάσετε του κεφαλιού σας να τις αφήσετε""." 
Εµείς δεν ακούσαµεν αυτούς• θέλαµεν του κεφαλιού µας. Πήρα καµµιά 
πενηνταριά ανθρώπους εγώ οπού 'ξερα τα σουκάκια, οπού κατοικούσα 
τόσα χρόνια εκεί, και κατεβήκαµεν µέσα-εις το παζάρι 'σ τον 'Αγιον-∆ηµήτρη και 
µπήκαµεν µέσα-εις τα κονάκια των Τούρκων, πήραµε τ' άλογά 
τους, άλλο βιον και πήγαµεν πίσου εις τα πόστα οπού πιάσαµεν του κεφαλιού 
µας κι' όχι εκείνα οπού µας διάταξαν οι µεγαλύτεροι. Τότε µας παραγγέλνουν 
"οι ανώτεροι ότι, ""ακούτε και σύρτε εκεί οπού σας διατάξαµεν, ή" 
"γίνετε εσείς κεφαλές να οδηγάτε εµάς να σας ακούµεν ό,τι µας λέτε"". Τότε " 
αφήσαµεν όλες τις θέσες και πήγε ο καθείς όθεν διορίστηκε και κοιµηθήκαµεν. 
Την αυγή πήγαµεν εις τους ανώτερους όλοι χολιασµένοι. Τότε µας λένε• 
"∆ιατί χολιάσετε, ότι σας είπαµεν να πάτε εις τα πόστα σας; Να σας ειπούµεν" 
την αιτίαν: Εµείς είµαστε τόσες ηµέρες νηστικοί και άγυπνοι• τώρα 
ηύραµε φαγί, κρασί• και θα φάτε καλά και θα πιήτε -καθώς το κάµετε- 
και θα µεθύσετε• κι' αποσταµένοι, έρχονταν οι Τούρκοι, σας βρίσκαν 'σ αυτείνη 
την κατάσταση, σας αφάνιζαν• και κοντά-'σ εσάς κιντυνεύαµεν κ' εµείς, ότι 
"είµαστε ολόγυρα τρογυρισµένοι από τους Τούρκους"". Τις Πόρτες και Φανερωµένη" 
τις βαστούσαν οι Τούρκοι. Τότε είπαµεν ότι έχουν δίκιον αυτείνοι 
κ' εµείς άδικον και θα παθαίναµεν ό,τι µας είπαν. 
Την αυγή τους ρίχτη ο αθάνατος Γώγος των Τούρκων εις τις Πόρτες 
και µοναστήρι και σε όλα τα πόστα οπού βαστούσαν και τους αφάνισε και 
µπήκαν όλοι εις την πολιτεία και πήραµεν κ' εκείνες τις θέσες• και τους 
ριχτήκαµεν όλοι µαζί και τους πήραµεν την µισή χώρα και περισσότερη. 
Τους κλείσαµεν εις την Ντογάνα, Μαχαλέ και Κοµπότη κι' όλο εκείνο το 
µέρος. Αυτείνοι βαστούσανε όλο το Τουρκοπάζαρον ως το Αγγλικόν κονσουλάτο 
κι' απάνου. Τ' άλλα πόστα τους τα κυργέψαµεν, όλα τα µέρη και 
τους αφανίσαµεν. 
'Οταν µε φυλάκωσαν οι Τούρκοι εις το κάστρο της 'Αρτας, µε κατάτρεχε 
κ' ένας προγεστός της 'Αρτας ονοµαζόµενος Παπαδόπουλος κι' απ' 
αυτό µε κιντύνεψαν οι Τούρκοι περισσότερο. Πήρα την άδεια από το Γώγο 
κι' αλλουνούς, ότι µπαίνοντας εις την 'Αρτα θα τον σκοτώσω αυτόν κι' 
όλη του την φαµελιά. Μπαίνοντας µέσα, σηκώθηκα και πήγα και το' 'πιασα 
το σπίτι του. Αυτός έφυγε και ήταν εις το κονσουλάτο. Του το παράγγειλαν 
φίλοι του απόξω, ότι θα τους σκοτώσω και αναµέρησε. Μέσα-εις το 
κονσουλάτο ήταν πλήθος φαµελιές Αρτηνές κι' από τα Γιάννενα κι' άλλα 
µέρη και βιον αρίθµητον. Πήγα πολεµώντας και κιντύνεψα και µπήκα εις 
το κονσουλάτο και εις την εκκλησίαν οπού 'ναι πλησίον της Αγιασωτήρος και 
"είδα την δυστυχίαν τους και τους λυπήθηκα. Του είπα αυτεινού• ""'Ο,τι θέλησες" 
εσύ να κάµης 'σ εµένα µε την βοήθεια των Τούρκων, µε γλύτωσε ο Θεός• 
σ' έχω τώρα εις το χέρι να σ' αφανίσω µ' όλη σου τη φαµελιάν. ∆εν σου το 
"κάνω"". Πήρα την φαµελιά του πατριώτη µου, οπού θα την έπαιρνε ο πασσάς " 
γυναίκα και την γλύτωσε ο µπέγης, πήρα κι' αυτόν, τον Παπαδόπουλο, 
µ' όλη του την φαµελιά, χωρίς-να καταδεχτώ ούτε εγώ, ούτε όσους είχα 
µαζί µου να πειράξουν ούτε µίαν τρίχα βιον. Πήρα τις δυο φαµελιές, του 
πατριώτη µου και Παπαδόπουλου, και του πατριώτη µου την έδωσα εις το 
"χέρι του και του είπα• ""∆εν σου χρωστώ άλλο τίποτας δια το ψωµί οπού " 
"'φαγα τόσα χρόνια εις το σπίτι σου"". Κ' έµεινε και πολλά ευκαριστηµένος ο " 
Παπαδόπουλος δια την ζωήν τους. Εις το σπίτι του ήταν µία µεγάλη κρυψιώνα 
κ' είχανε αυτείνοι το βιον τους µέσα κι' όλος ο µαχαλάς. Εγώ την 
ήξερα• δεν το 'κανα δια την τιµή µου να πάρω το βιον τους, ότι τους είχα 
φίλους τώρα κι' αναθρέφτηκα 'σ αυτόν τον τόπο και δεν µπορούσα να τους 
αδικήσω. 
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Αφού άφησα εγώ το σπίτι και πήγα εις του Θιοχαράκη, οπού 'ταν ένας 
πλούσιος, και ήτανε κι' ο Γώγος εις το σπίτι του µ' όλο τ' ασκέρι του κι' ολόγυρα-'σ 
εκείνον το µαχαλά -πήγα κ' εγώ εις την Αγιά-Σοφιά. Τότε µία 
δούλα, οπού 'χε µέσα-εις το σπίτι ο Παπαδόπουλος, προδώνει την κρυψιώνα 
του Βαλτηνού, Κατζικογιάννη και Γριβαίων και κάτι συγγενών του ίδιου 
Παπαδόπουλου και πήραν όλο το βιον. Βλέπει ο δυστυχής Παπαδόπουλος 
την κρυψιώνα ανοιµένη, έλπιζε ότι την άνοιξα εγώ και πήρα το βιον του, 
και δι' αυτό τους χάρισα την ζωή τους. Ρωτάγει τους συγγενείς του, οπού 
είδε 'σ αυτούς τα ειδίσµατά του, ποιος την πρόδωσε την κρυψιώνα και του 
είπαν η γριά δούλα του. Και ήρθε και µου το είπε γυµνός και δυστυχής αυτός 
και η φαµελιά του όλη κ' έπαιρνε συχώρεσιν από 'µένα• έλπιζε ότι του το 
'καµα εγώ, και οι συγγενείς του είχαν το βιον του και χαίρονταν• κι' αυτείνοι 
όλοι γυµνοί και κλαίγαν. 
'Οταν µπήκαµεν εις την 'Αρτα ήµαστε τέσσερες-χιλιάδες. 'Υστερα, 
δια-να γυµνώσωµεν τους δυστυχείς Αρτηνούς, γενήκαµεν περίτου από δέκα. 
Γύµνωσαν το κονσουλάτο κ' εκκλησίαν της Αγιασωτήρος, οπού 'ταν γιοµάτα 
βιον των Αρτηνών και Γιαννιώτων κι' αλλουνών από άλλα µέρη. 
'Οταν µπήκαµεν µε πόλεµον 'σ την 'Αρτα, δεν σκοτωθήκαµεν τίποτας, 
µικρά πράγµατα• δια το βιον του κονσουλάτου σκοτωθήκαµεν πλήθος, ότι 
το είχαν ολόγυρα πιασµένο οι Τούρκοι κι' όλο σε κρέας βαρούγαν. Εκεί χάθηκαν 
πολλοί και εις τα κρασιά. Και γυµνώσαµεν όλους τους καϊµένους και 
τους αφήσαµεν δυστυχείς. Μά την πατρίδα, δεν πήρα εγώ από αυτά µίαν 
τρίχα. Οι συντρόφοι µου άνοιξαν µίαν κρυψιώνα και µό' 'δωσαν εις το µερίδιόν 
µου, ως κεφαλή, δυο µερδικά. Τα ξετιµήσαµεν τα δυο µερδικά πεντακόσια 
γρόσια, κι' αυτά όποτε αρρώσταινα τ' άφινα εις την διαθήκη µου να 
τα δώσουνε 'σ εκκλησιές. Και χάθηκαν αυτείνοι όλοι οπού τα 'χαν, οι καϊµένοι, 
από την ταλαιπωρίαν. 
Τότε πήγα κι' άνοιξα εις το σπίτι µου τις κρυψιώνες και µέρασα ό,τι 
ολίγον µπαρούτι ήταν ακόµα µέσα κι' άλλα αναγκαία• και τα ντουφέκια, 
οπού 'χαµεν µε τον Κοράκη, τα δώσαµεν, όσα είχαν µείνη. Και πήρα όλα µου 
τ' άρµατα, οπού 'χα µέσα, και σκουτιά µου και τα 'βγαλα έξω 'σ ένα χωριόν 
της Μητρόπολης κατ' το Κοµπότι από-κάτου, το λένε Αγιά. Και πολεµούσαµεν 
εις την 'Αρτα νύχτα και ηµέρα. Την βαστήσαµεν δεκάξι ηµέρες. 
Και είχαµεν µείνη πολλά ολίγοι, ως τρεις-χιλιάδες• ότι πήρε ο καθείς το 
βιον των Αρτηνών και πήγε εις τον τόπο του να το σώση. 
Τον Ταϊρ-Αµπάζη, έναν αγαπηµένον του Αλήπασσα, γνωστικόν και 
πολλά άξιον Τούρκον-Αρβανίτη, τον είχαν στελµένον οι Τούρκοι, το κόµµα 
του Αλήπασσα, εις το Μισολόγγι και Βραχώρι, σε όλα αυτά τα µέρη να ιδή 
τα τρέχοντα των Ρωµαίγων, αν δουλεύουν δια τον αφέντη τους τον Αλήπασσα, 
όπως έλεγαν. Πηγαίνοντας εκεί, ηύρε τις Τούρκισσες βαφτισµένες, 
τους ντόπιους Τούρκους σκοτωµένους, τα τζαµιά τους γκρεµισµένα και 
κατακοπρισµένα. 
Τότε αυτός πικράθη πολύ και, Τούρκος θρήσκος -δεν τον βάστηξαν 
κι' αυτείνοι, οι προκοµµένοι, στανικώς εκεί, τον στείλαν και ήρθε εις 
την 'Αρτα• και λέγει των Τούρκων όλα αυτά κι' ότι χάθη η Τουρκιά και να 
λάβουν µέτρα. ∆ια έναν παλιόγερον, είπαν, (δια τον Αλήπασσα) να µην χαθή 
η Τουρκιά και η πίστη τους. Τότε άρχισαν να λαβαίνουν διαφορετικά µέτρα 
και δολερά δια 'µάς, µε τρόπον να µας φάνε όλους. Κ' εκεί, εις την 'Αρτα, 
ήταν όλες οι κεφαλές των Ελλήνων, εκείνοι οπού άξιζαν, κι' όταν τους 
σκότωναν, τελείωνε η υπόθεση, χανόµαστε. Αγροικήθηκαν µυστικώς και 
µε τους Τούρκους της 'Αρτας όλους, οπού τους πολεµούσαν ως τώρα, πώς 
να γένη αυτό µε τρόπον να 'πιτύχουν τον σκοπόν τους χωρίς-να µαθευτή• να 
το σκεδιάσουνε καλά. Τους είπε κι' ο Ελµάζ-Μέτζος και οι άλλοι για τους 
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πνιµένους εις το Κοµπότι. Απ' ούλα αυτά αυτείνοι γύρευαν πώς να βγάλουν 
το δανεικό, να µας πλύνουν όλους. Πρωτύτερα είχαµεν στενεµένο το κάστρο 
και όλους τους Τούρκους εις τα πόστα τους και θα τους παίρναµεν. Αφού 
ήρθε ο Ταϊρης και τους είπε αυτά, κι' ο Ελµάζης και οι άλλοι τους ανάφεραν 
τους πνιµένους, τότε είπαν των Τούρκων της 'Αρτας να βαστήξουνε, να 
µην παραδοθούν. 
Αφού τους είπαν των βασιλικών Τούρκων να βαστήξουν εις την 'Αρτα, 
τότε οι δικοί-µας Τούρκοι-Αρβανίτες στείλαν επίτηδες άνθρωπον Τούρκο από 
τους ίδιους εις τα Γιάννενα, εις τον Οµέρπασσα-Βεργιόνη και του ξηγιέται 
όλα τα τρέχοντα και του λέει να µιλήση ο Οµέρπασσας του Χουρσίτ-πασσά, 
να τους συχωρέση, κι' αυτείνοι υπόσκονται να παραδώσουνε και τον Αλήπασσα 
και να γένη κι' αυτό, να σκοτώσουνε κ' εµάς. Το' 'δωσαν σκέδιον 
του ανθρώπου οπού στείλαν, ότι πρέπει να σκοτωθούν όλοι οι καπεταναίγοι 
'Ελληνες και να στείλουν κι' άλλους Τούρκους από τα Γιάννενα και να τους 
στείλουν από δυο µεριές, από την Λάµαρη και Πλάκα, να πιάσουνε τις θέσες 
αυτές• και θα µεράσουνε τους καπεταναίους οι 'Ελληνες δι' αυτά τα µέρη• 
και εδώ θα µείνουν λίγοι και εκεί θα πάνε πολλοί• και θα πάνε και Τούρκοι 
µαζί τους (από τους δικούς µας, του Αλήπασσα). Και µε τρόπον να τους 
βαρέσουνε• το-ίδιον κ' εµάς εις 'Αρτα. Πήγε ο άνθρωπος, µίλησε του Οµέρπασσα 
και αυτός του Χουρσίτ-πασιά κ' έβαλαν το σκέδιόν τους 'σ ενέργειαν. 
Και χάρηκε κι' ο Βεργιόνης κι' ο Χουρσίτ-πασσάς και τους συχώρεσαν και 
τους παράγγειλαν να 'νεργήσουνε ό,τι υπόσκονται. 
Κινήθηκαν τ' ασκέρια από τα Γιάννενα, κατά το σκέδιόν τους, από δυο 
µέρη. Τότε κατά τη Λάµαρη βρέθη εύλογον και διορίστη ο Μάρκος και καµπόσοι 
'Ελληνες αξιωµατικοί και Τούρκοι• κατά την Πλάκα να πάγη ο Γώγος, 
Ο Τζόγκας κι' άλλοι. Αφού θα πάγαινε ο Γώγος, πήρε τους µισούς ανθρώπους 
του• 'σ τους άλλους µισούς άφησε το παιδί του κεφαλή κ' εµένα, εις 
τους ανθρώπους οπού µέναν πίσου• ότι εµείς είχαµεν τα πόστα οπού φυλάγαµεν 
εις το Οβριοπάζαρον και σε όλο εκείνο το µέρος ως πλησίον του κάστρου, 
και πολεµούσαµεν νύχτα και ηµέρα. Σαν αποφασίστη ο Γώγος να 
πάγη, πήρε το παιδί του κ' εµένα και µας παρουσίασε εις τους αγάδες, τους 
"δικούς-µας, οπού κάθονταν εις την Οδηγήτρα. Τους είπε• ""Καθώς συνφωνήσαµεν," 
εγώ πάγω κι' αφίνω εις τους ανθρώπους µου, οπού µένουν εις τα 
πόστα, αφίνω κεφαλές τα δυο παιδιά και να τους δίνετε φυσέκια κι' ό,τι 
άλλο τους χρειάζεται• κ' εγώ πάγω µε την ευκή του Θεού και την δική-σας. 
"Και θα τους γανώσω το µύτο εκείνων των γουρνοµύτων"", λέγει δια τους " 
Τούρκους, σα-να µην ήταν Τούρκοι αυτείνοι οπού τους το 'λεγε. Πικραµένα 
του αποκρίθη ο Ελµάζη-Μέτζος, ότ' ήταν ένα σκυλί, και γενναίος και προκοµµένος. 
Αυτόν τον είχε ο Αλήπασσας εις την Κωσταντινόπολη αντιπρόσωπόν 
"του. Του λέγει του Γώγου. ""Σύρε, ωρέ Γώγο, και ξέροµεν οπού δεν" 
αφίνεις κουσούρι εις τους Τούρκους, κι' ας έρχονται τα δυο παιδιά και τους 
"δίνοµεν ό,τι θα τους χρειαστή"". 'Οτι αυτείνοι είχαν όλα τ' αναγκαία του " 
πολέµου και µας δίναν ολουνών. 
Αφού φύγαν οι καπεταναίγοι ο καθείς δια το πόστο οπού διορίστη, ο 
Γώγος και οι άλλοι, οι µέσα Τούρκοι κι' αυτείνοι, οι φίλοι µας, όλο κρυφοαγροικιώνταν. 
Πρώτα πάγαιναν εις την οµιλίαν τους κι' από 'µάς• ύστερα 
δεν ζύγωναν κανέναν• όλο πρόφασες γύρευαν. Μίαν ηµέραν µας στένεψαν οι 
Τούρκοι εις τα πόστα µας και είχαµεν πόλεµον ακατάπαυτα 'µέρα και 
νύχτα. Σώσαµεν τον τζεµπιχανέ. Πάγω γυρεύω, δεν µου δίνουν• πήγα εις 
τον Καραϊσκάκη και µό' 'δωσε. Του είπα ότι οι αγάδες δεν µό' 'δωσαν και µε 
"τήραξαν άγρια. Μου είπε κι' αυτός• ""Να 'χωµεν το νου µας, ότι κάτι τρέχει," 
"µου το είπε ένας φίλος µου Αρβανίτης"", λέγει ο Καραϊσκάκης. Ο πόλεµος " 
ακολουθούσε• τα πολεµοφόδια σώθηκαν. Πήγα εις αυτούς, τους το είπα πάλε. 
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"Μου είπαν• ""Σαν δεν έχετε πολεµοφόδια, µην πολεµάτε"". Το είπα αυτό " 
του Καραϊσκάκη και µου απάντησε ότι ο φίλος του του είπε, ότι θα µας 
χτυπήσουνε και θα χτυπήσουνε κ' εκείνους οπού πήγαν εις τ' άλλα πόστα, το 
Γώγο και τους άλλους• και τους στείλαν επίτηδες άνθρωπο να 'χουν το νου τους, 
να-µην τους βαρέσουνε µ' απιστιά. Και µου είπε µε τρόπον να τραβήσω τους 
ανθρώπους από τα πόστα κατ' του Βουνού τα σπίτια, οπού 'ναι γερός ο τόπος 
δια πόλεµον. Οδήγησα τους ανθρώπους εκεί. Την νύχτα ακώ την τρουµπέτα 
του Καραϊσκάκη• ανταµωθήκαµεν, µιλήσαµεν• είδαµεν ότι θα µας 
χτυπούγαν. 'Αναψε ο πόλεµος από-παντού. Τραβηχτήκαµεν εις την άκρη• 
πήρα την φαµελιά του Θιοχαράκη να την βγάλω έξω. Ρίχτηκαν οι Τούρκοι. 
Ανακατωθήκαµεν, βήκαµεν πολεµώντας έξω. 'Εµεινε ένα παληκάρι γενναίον 
µέσα-'σ ένα πόστο -δεν µπόρεσα να τον βγάλω -µε δεκαπέντε ανθρώπους, 
Γιάννη Σπαθή, τον έλεγαν• κι' όντως ντιµισκί σπαθί πολυτίµητο 
ήταν. Πολέµησε κλεισµένος όλη την ηµέρα. Εµείς φύγαµεν, και το βράδυ 
µε τα σπαθιά εις το χέρι σώθηκαν όλοι, χωρίς-να βλαφτή κανένας. Και 
φύγαµεν όλοι κατ' το Πέτα και Κοµπότι. Εγώ πήρα µίαν γριά αδελφή 
του Θιοχαράκη εις το νώµο, ότ' ήταν αδύνατη και σακάτισσα, και την πήγα 
εις το Κοµπότι, καθώς και όλη την φαµελιάν αυτείνη, ότι µου την παράδωσε 
ο ανώτερός µου Γώγος και µου είπε να τους σώσω, αν ακολουθήση τίποτας• 
και τους έβγαλα µ' ό,τι φορούσαν. 
Αφού φύγαµεν,  

Εις τα τέλη του Νοεµβρίου, τα 1821, φύγαµεν από την 'Αρτα.  

οι Τούρκοι οι δικοί µας όλοι 'Αγος, Ταχίρ-Αµπάζης, 
Ελµάζης και οι άλλοι πήγαν εις τα Πέντε-Πηγάδια, τους πρόσµενε ο 
Οµέρ-πασσάς, και του είπαν τα τρέχοντα και τους πήγε εις τον Χουρσίτ-πασσά 
και προσκύνησαν κι' από-'κεί αγροικήθηκαν µ' εκείνους εις το κάστρο 
των Γιαννίνων, οπού 'ταν µε τον Αλήπασσα. Τους είπανε τα δικά-µας τα 
τρέχοντα κι' ότι θα χαθή η Τουρκιά• τους σκοτώσαµεν δια το Ρωµαίικο και 
τους βαφτίσαµεν. Τότε γύρισαν όλους αυτούς και κολάκεψαν τον Αλήπασσα 
όλοι αυτείνοι και του είπαν ότι µίλησαν µε τον Χουρσίτ-πασσά και έστειλε 
εις τον Σουλτάνο να τον συχωρέση να βγη να κάµη φέτι τους ραγιάδες, 
οπού σήκωσαν κεφάλι. Χάρηκε 'σ αυτό ο τύραγνος -και δεν έβαινε φωτιά 
να καγή, ν' αθανατίση τ' όνοµά του και να τους αναποδογυρίση όλους. 'Οµως 
ήθελε πίσου να γένη τύραγνος. Τον γέλασαν ότι του 'ρθε η συχώρεση. Τον 
έβγαλαν εις το νησί, από-πέρα την λίµνη, και το' 'κοψαν το κεφάλι του 
σαν του γουµαριού και το 'στειλαν του αλλουνού τύραγνου Σουλτάνου να το 
φκειάση πατσά να το φάγη. Τον σκότωσαν και του σύναξαν κι' όλα του 
τα πλούτη και πήραν και την γυναίκα του κυρά Βασιλική και τον τύραγνον 
Θανάση Βάγια κι' άλλους ζυγωµένους του και τους πήγαν κ' εκείνους 
εις την Κωσταντινόπολη. 
Φεύγοντας από την 'Αρτα, η Τουρκιά, πεζούρα και καβαλλαρία, µας 
πήρε κοντά και σκλάβωνε ανθρώπους και σκότωνε. Τότε πήγα εις την Αγιά, 
οπού 'χα τα ειδίσµατά µου στείλη, κ' εκεί ηύρα τους δυστυχείς Αρτηνούς 
οπού έρχονταν ξυπόλυτοι και γυµνοί και νηστικοί. Και µό' 'πεσαν όλοι εις τον 
λαιµό µου να τους σώσω. 'Ηταν όλοι οι σηµαντικοί της 'Αρτας εκεί και 
γυναικόπαιδα πλήθος περίτου από πεντακόσες φαµελιές. Τους πήρα -είχα 
και καµµίαν τριανταριά ανθρώπους µαζί µου δικούς-µου -και τους πήγα 
από-γάλια και τους έβγαλα 'σ ένα µέρος οπού 'ταν νερό, εις την άκρη εις το 
Μακρυνόρο. Και τους συνάξαµεν ξύλα και τους περιποιηθήκαµεν. Τα µεσάνυχτα 
έρχονται κάτι Βαλτηνοί κι' άλλοι και ρίχνουν ντουφέκια• κ' ελπίζαµεν 
ότ' είναι Τούρκοι, κι' άλλοι πέσαν εις το ρέµα, κι' άλλοι πήραν τα 
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βουνά κι' άλλοι µπαγίλντισαν, οπού 'ταν αµαθείς από τα τοιούτα. Τότε 
ντουφεκιστήκαµεν 
κ' εµείς µ' αυτούς και τους γνωρίσαµεν. Και ήρθαν να τους 
πάρουν και τα πουκάµισα, ότι άλλο τίποτας δεν τους αφήσαµεν, µόνον ό,τι 
φορούσαν. Μαλλώσαµεν µ' αυτούς και τσακίστηκαν κ' έφυγαν. Και συνάξαµεν 
τους ανθρώπους και τους στεγνώσαµεν εις τις φωτιές, οπού 'ταν χειµώνας, 
και την αυγή τους πήρα και τους πέρασα από το Μακρυνόρον. Και 
εκεί-µέσα, εις το Μακρυνόρον, έβλεπες άλλον πεσµένον, άλλον µπαϊλντισµένον 
από την πείνα και ξυπολυσιά κι' αµάθεια• δεν ήξεραν οι δυστυχείς να 
βγούνε πολλοί έξω-από τα σπίτια τους, κ' εκεί ήταν ντιπ καµπόσοι ξυπόλυτοι, 
µε µπαλώµατα τύλιγαν τα ποδάρια τους• τα 'κοβαν από τα φορέµατά 
τους. Μία γυναίκα είχε τέσσερα παιδιά κι' ανήλικα, το τρανύτερον ήταν 
εφτά χρονών• και πέταξε τα δυο και τα λυπήθηκα. Και τα 'δεσα και τα 
πήρα εις το νώµο µου και τα 'σωσα. Και για-να σώσω αυτά απόστασα. 
Τράβησα οµπρός• κι' ακολουθούσαν µαζί µας όσοι µπορούσαν να περπατήσουν. 
Κ' έτρεχα να βγω από το Μακρυνόρον• και εις την άκρη είναι κάµπος 
κ' ένα γιβάρι, και να µαζώξω ξύλα µε τους ανθρώπους µου να κάµωµεν 
φωτιές και να στείλω και 'σ ένα χωριόν οπού 'ταν πλησίον να πάρωµεν νερό 
και ψωµί ν' αγοράσω δια τους ανθρώπους. Το χωριόν το λένε Βλύχα. Αφού 
τραβήσαµεν οµπρός κι' ακολουθούσα αυτά, µείναν κάµποσες φαµελιές οπίσου 
και µία γυναίκα από τις Βραναίισσες, δυχατέρα του Κοµπότη, την πιάσαν 
αυτή µ' όλους οι καλοί πατριώτες και τους γύµνωσαν. Κι' αυτείνη η Βράναινα 
είχε ένα δαχτυλίδι εις το χέρι της και δεν έβγαινε• και γύρευαν να 
της κόψουν το δάχτυλον του χεριού της να το πάρουν. Κ' εκεί-οπού την παίδευαν, 
της µπήκε ένα ξύλο εις το ποδάρι της και δεν το 'νοιωσε κοτζάµ παλούκι. 
Τους περικάλεσε πολύ να τζακίσουνε την βέργα του δαχτυλιδιού να 
πάρουν το δαχτυλίδι τζακισµένο και τρόµαξαν να συγκατανέψουν• και το 
τζάκισαν και γλύτωσε το χέρι της. 'Ηρθε εκεί οπού ήµαστε κουτζαίνοντας 
και διηγήθηκε αυτά. Πήγαµεν οπίσου, δεν µπορέσαµεν να 'βρωµεν κανέναν 
µέσα τον λόγκο• τρύπωσαν. Της έβγαλα το παλούκι από το ποδάρι της και 
το ζεµάτισα µε ξύγγι. 'Οµως γίνη τούµπανο, θύµωσε. Και είχα ένα ζώον, 
οπού 'χα τα σκουτιά µου, και την έβαλα απάνου να µην µείνη εις το δρόµο. 
Κι' από τότε βλέποντας αυτείνη την αρετή, σιχάθηκα το Ρωµαίικον, ότ' είµαστε 
ανθρωποφάγοι. Αυτείνοι οι φίλοι οπού γυµνώσανε την γυναίκα και 
τους άλλους, καθώς µας είπανε, οπού τους γνώρισαν εκεί, ήταν οι Γριβαίοι. 
Εγώ δεν τους είδα να ειπώ ούτε υπέρ, ούτε κατά. Καθόµαστε οληνύχτα και 
τους φυλάγαµεν όσο-να ξηµερώση µε τα ντουφέκια εις το χέρι, να µη φάνε 
οι ανθρωπινοί λύκοι τ' αδύνατα πλάσµατα. 
Από-'κεί τους πήγα εις το Σπαρτοβούνι• και πέρναγαν οι καϊµένοι οι 
Καραγκούνηδες µε τα πράτα τους, κι' αγόρασα πεντέξι σφαχτά και µας 
δώσαν κι' αυτείνοι άλλα τόσα κι' αλεύρι και τους πορέψαµεν. Κι' από-'κεί, 
πήγαν άλλοι δια Βραχώρι και Μισολόγγι• και οι περισσότεροι -τους 
πήγα εις την Κατούνα• και γιόµωσαν τα σκουτιά τους και οι γούνες τους 
ψείρες και µάζωνα διάργυρον και το 'λυωνα και τους άλειβα να ψοφήσουνε οι 
ψείρες και οι κονίδες. Στάθηκα καµµιάν εικοσιαριά ηµέρες εκεί. Μου παράγγειλε 
ο Γώγος να πάγω πίσου εις τ' ορδί. Αυτείνοι δεν µ' άφιναν. Το' 'στειλα 
τους ανθρώπους όσο-να πάγω κ' εγώ. Σε δεκαπέντε ηµέρες πέθαναν εκεί όλοι 
οι σηµαντικοί, Βραναίγοι, ο καϊµένος ο αγαθός πατριώτης Κοράκης κι' ο 
Παπαδόπουλος, οπού γύρευα να σκοτώσω, κι' άλλοι σηµαντικοί. Συνάχτηκαν 
απ'-ολούθε οι Αρτηνοί και γύρευαν να µε βάλουν κεφαλή τους, να τους 
πάρω να πάµεν εις τ' ορδί. Αφού γυµνώθηκαν δια την λευτερίαν, ο πατριωτισµός 
δεν τους άφινε. Εγώ δεν ήθελα• αυτείνοι όλοι µε βιάζαν. 'Εγραψα 
αυτό του Γώγου, να µην πειραχτή, ότ' ήταν καπετάνος του τόπου. Μ' αποκρίθη 
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ότι έχει µεγάλη ευκαρίστησιν και µε θεωρεί ως παιδί του. Κι' όντως, 
ο Θεός µακαρίση την ψυχή του, ως παιδί του µ' αγαπούσε και µε γύµναζε. 
'Ηταν τίµιος άνθρωπος και γενναίος πατριώτης κι' αγαθός. Αρρώστησε σε 
κάµποσον καιρόν κι' από την πίκρα του απέθανε. Η πατρίς χάριτες χρωστάγει 
εις αυτόν τον γενναίον άντρα. Αφού οι Αρτηνοί µε βιάζαν να τους 
συνάξω να πάµεν έξω 'σ το ορδί, ντουφέκια κι' άλλα αναγκαία δεν είχαν, 
τους γύµνωσαν πρώτα οι Τούρκοι, οπού τους σύναξαν τ' άρµατά τους, και 
ύστερα κ' εµείς οι λευτερωταί όλο τους τον βιον. Σηκώθηκα να πάγω εις Μισολόγγι 
και Βραχώρι, οπού 'ταν πολλοί πατριώτες, να κάµωµεν τίποτας, να 
µιλήσωµεν όλοι µαζί. Πήγα εις Μισολόγγι πούντιασα εις τον δρόµον κι' 
από το κιντέρι µου αρρώστησα και πήγα να πεθάνω. Είχα πέντε γιατρούς. 
'Ανοιξε η µύτη µου και δεν στανιάριζε• το αίµα πήγαινε λεγένια και µό' 'βαιναν 
φτήλια µέσα. Κ' έκαµα άρρωστος εις τον κίντυνον ως το Μάρτη. 
Πιάστηκαν τα ποδάρια µου• δεν έβλεπα κι' από τα µάτια. Και οι καϊµένοι 
οι Αρτηνοί διακόνευαν, και πλέρωναν άνθρωπον κ' έρχονταν τόσες ηµέρες 
δρόµον να ιδούνε τι κάνω. Τόση ευγένειαν είχαν 'σ εµένα. 
Αφού ήµουν αδύνατος πολύ και δεν µπορούσα να κινηθώ ούτε από τα 
ποδάρια, ούτε από τα µάτια, ήρθε ο αδελφός µου και µε πήρε εις το Σάλωνα, 
'σ ένα χωριόν ονοµαζόµενον Σερνικάκι• ήταν παντρεµένος, κ' εκεί αλλάζοντας 
τον αγέρα, ανάλαβα από αυτό και περιποίησιν συγγενική. 
Τα 1822, τον Φλεβάρη µήνα, οι Ρουµελιώτες βιάζαν τους Πελοποννήσιους 
να βγούνε εις την Ρούµελη να συναγωνιστούν µαζί, ότ' ήταν πολλοί 
οι Τούρκοι και ήρθε και ο ∆ράµαλης εις το Ζιτούνι µε µεγάλη δύναµη. Τότε 
διατάττει η ∆ιοίκηση τον Νικήτα Σταµατελόπουλον µ' ένα σώµα να βγη 
εις την Ρούµελη οπού 'ναι ανάγκη. Ο Υψηλάντης ήταν µέλος της Κυβερνήσεως• 
αφού είδε τα αιστήµατά τους ολουνών αυτεινών οπού κυβερνούσαν, 
κι' ως άνθρωπος µε συνείδησιν  

'Επαθε δια την λευτερίαν και θυσιάστη αυτό το σπίτι όλως-δι'-όλου.   

-έβλεπε τους συντρόφους του γιοµάτους 
κακία και πάθη και ιδιοτέλειαν και αναντίον της αρετής• ό,τι άνθρωπος 
κι'-αν έρχονταν να υπερετήση την πατρίδα του, πολιτικός, στρατιωτικός, 
θρησκευτικός, αυτείνοι τον πολεµούσαν δια το έτσι-θέλω -αποφάσισε 
λοιπόν δι' αυτά όλα να παρατηθή ο Υψηλάντης από την Κυβέρνησιν και 
µαζί-µε τον Νικήτα να πάνε εις την Ρούµελη, να σµίξουν και τον ∆υσσέα, 
να κουβεντιάσουνε και µ' άλλους αρχηγούς της Ρούµελης, ν' αγωνιστούν συνφώνως 
δια την πατρίδα, να µην κιντυνέψη και χαθή αδίκως. 'Σ τους συντρόφους 
του η απαραίτηση του Υψηλάντη και να πάγη εις το στρατόπεδον 
δεν τους άρεσε, να-µην τύχη και δοξαστή αυτός και µαρτυρήση και τους καλούς 
τους σκοπούς οπού 'χαν δια την πατρίδα και κατεξοχή δια το στρατιωτικόν. 
∆ια όλα αυτά, να µην 'πιτύχη ο Υψηλάντης, λένε του Νικήτα και τον 
"βάνουν σε σύλογα• ""Τώρα οπού θα βγης έξω µε το σώµα σου, να µην πάρης " 
και τον Υψηλάντη µαζί σου, ότι θα ειπούνε οι άνθρωποι εις την Ρούµελη 
ότι ο Υψηλάντης είναι αρχηγός κ' εσύ εις την οδηγίαν αυτεινού και χάνεις 
"την υπόληψή σου"". Ο Νικήτας, αγαθός πατριώτης, δεν τους άκουσε• ενώθη " 
µε τον Υψηλάντη κ' εβήκαν µαζί εις την Ρούµελη. Σαν δεν 'πέτυχαν τον 
σκοπόν τους οι καλοί πατριώτες να τους διαιρέσουνε, γράφουν ένα γράµµα 
"του ∆υσσέα και του λένε• ""Ο Νικήτας κι' ο Υψηλάντης ενώθηκαν οι δυο " 
κ' έχουν ένα σώµα κ' έρχονται αναντίον σου να σε βαρέσουνε, να µείνουν αυτείνοι 
"εις το ποδάρι σου"". Αφού πήγαν εις Ρούµελη, έγραψε ο ∆υσσέας και" 
τους έβαλαν 'σ ένα χωριόν µακρυά-από αυτόν. 'Υστερα τους παράγγειλε να 
πάνε προς αντάµωσίν του µ' ολίγους ανθρώπους. Αφού ανταµώθηκαν οι 
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"τρεις, τους λέγει• ""Εσένα, Υψηλάντη, δεν σε γνωρίζω• το Νικήτα τον είχα" 
ακουστά, δεν είχαµεν γνωριµιά. Καθώς µου γράφουν οι φίλοι, αν είστε 
τοιούτοι, φευγάτε να µην σκοτωθούµεν αναµεταξύ µας αδίκως• αν είστε φίλοι 
µου και φίλοι της πατρίδος, ελάτε να φιληθούµεν και να γενούµεν αδέλφια, 
"ν' αγωνιστούµεν δια την πατρίδα µας, ότι κιντυνεύει"". 'Εβγαλε ο ∆υσσέας" 
το γράµµα και τους έδειξε, οπού το' 'γραφαν αναντίον τους. 'Εβγαλε 
κι' ο Νικήτας το δικόν-του, είπε κι' ο Υψηλάντης τον πατριωτισµόν τους, 
των κυβερνήτων µας. Πιάστηκαν και οι τρεις και φιλήθηκαν κι' ορκίστηκαν 
να είναι αχώριστοι δια το καλό και στερέωσιν της πατρίδος• ν' αγωνιστούνε 
δι' αυτείνη και να ενωθούν και µε τους άλλους. Και τους παράγγειλαν ολουνών 
των αρχηγών ν' ανταµωθούν 'σ ένα µέρος να µιλήσουνε και να ενωθούνε 
και να κινηθούν αναντίον των Τούρκων. 
Επήγαν όλοι κι' ανταµώθηκαν, όλοι οι αρχηγοί της ανατολικής Ελλάδος, 
ανταµώθηκαν εις Τουρκοχώρι• γνωρίστηκαν µε τον Υψηλάντη και 
Νικήτα και µιλήσανε να κινηθούν δια την πατρίδα. Μετρήθηκαν πόσα στρατέµατα 
µπορεί να 'χουν όλοι• και µετρήθηκαν το όλο και ήταν ως εφτά-χιλιάδες. 
Κι' αποφάσισαν να ετοιµαστούν να κινηθούν δια την Αγιαµαρίνα 
και Στυλίδα και Πατρατζίκι. Κι' ο Αργειοπάγος να τους ετοιµάση τα καράβια 
και τ' αναγκαία του πολέµου. 
Αφού ανάλαβα κ' εγώ, οπού ήµουν αστενής, µου παράγγειλε ο Γώγος 
επίτηδες να πάγω εκεί. Αυτό µαθαίνοντας οι πατριώτες, µε παρακίνησαν 
να µην πάγω εκεί, να µείνω εδώ οπού 'ναι η πατρίδα µου• κ' ένας αγώνας 
είναι κ' εκεί κ' εδώ. Τότε του παράγγειλα του Γώγου, ότι είµαι αστενής 
και δεν πάγω.  

Πέθανε ο κα µένος και δεν ανταµωθήκαµε. Ο Θεός µακαρίζη την ψυχή του.   ϊ     

Αφού έµεινα 'σ την ανατολική Ελλάδα, γράφτηκα ότι 
θέλω δουλέψη την πατρίδα µου µε πίστη κι' αµιστί. Οι άλλοι όλοι, οι αρχηγοί 
και στρατιώτες, πλερώνονταν από τους κατοίκους. Θέλησαν και τέσσερα 
χωριά του Σαλώνου Σερνικάκι, Κούσκι, Αγιώργης, Σεργούνι να µε 
βάλουν κεφαλή τους, να τους συνάζω να πηγαίνωµεν εις τα δεινά κι' αγώνες 
της πατρίδος• το φτόνησαν οι άλλοι οι αρχηγοί αυτό, να-µην τους λιγοστέψω 
τον ραγιά τους. 'Οµως τα χωριά επίµεναν και τα τέσσερα συνφώνως• 
και τα σύναζα και πηγαίναµεν όθεν ήταν αγώνας και πηγαίνανε και οι άλλοι. 
'Εγινε το σκέδιον να κινηθούν αναντίον των Τούρκων. Ο Αργειοπάγος 
ετοίµασε τα καράβια. Πέρασε ο ∆υσσέας, ο Νικήτας κι' ο Γιωργάκη ∆υοβουνιώτης 
δι' Αγιαµαρίνα και Στυλίδα. Ο Πανουργιάς κι' ο Υψηλάντης 
αποφασίστη να καθίσουνε εις την ∆ρακοσπηλιά• οι άλλοι, Σαφάκας, Καλτζοδήµος, 
Κοντογιανναίγοι, ∆υοβουνιώτης, Γιολντασαίοι να πάνε εις Πατρατζίκι. 
Και το σκέδιόν τους ήταν να βαρέσουνε όλοι µαζί εις την Στυλίδα 
και Αγιαµαρίνα και Πατρατζίκι το Μεγάλο-Σαββάτο συνφώνως, 
εκείνη την ηµέρα, να µεραστούν οι Τούρκοι. Και κινήθη ο καθείς δια την 
διορισµένη του θέσιν. Εβήκαν εις την Στυλίδα κι' Αγιαµαρίνα την διορισµένη 
'µέρα• τα 'βραν πιασµένα από τους Τούρκους και τα δυο µέρη• τους 
πολέµησαν γενναίως, άλλους κάψαν εις τα σπίτια, άλλους κυργέψαν, άλλους 
σκοτώσαν και πήραν και τις δυο θέσες οι 'Ελληνες. Οι άλλοι οπού πήγαν 
εις Πατρατζίκι δεν βάρεσαν ντουφέκι το Μεγάλο-Σαββάτο, οπού βάρεσαν οι 
άλλοι εις Αγιαµαρίνα κι' αλλού. Τότε η Τουρκιά έπεσε, όλη η δύναµη, απάνου 
τους µε καβαλλαρία, µε πεζούρα, µε κανόνια• µε πρώτη ορµή των 
Τούρκων, και τους πήγαν µέσα-εις τα ταµπούρια τους τους 'Ελληνες• κ' έφκειασαν 
χαρακώµατα οι Τούρκοι, ότ' ήταν πολλή δύναµη και µε τ' αναγκαία 
τους, και οι δικοί-µας δεν είχαν ούτε ψωµί. 
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Αφού είδε ο ∆υσσέας όλη αυτείνη την δύναµη απάνου τους, τους έστειλε 
άνθρωπο εις το Πατρατζίκι και τους περικάλεσε να βαρέσουνε κατά την 
συνφωνίαν τους κ' έτζι να µεραστή η δύναµη των Τούρκων. Τρόµαξαν λοιπόν 
να βαρέσουνε, χωρίς όρεξη, την Τρίτη της Λαµπρής. Αφού όµως είδαν 
οι Τούρκοι αυτείνη την αδιαφορία εκείνων 'σ το Πατρατζίκι και την διχόνοιαν, 
λίγη προσοχή είχαν εκεί• κι' ο πόλεµος πεισµατώδης, νύχτα και ηµέρα 
πολεµούσαν εις Αγιαµαρίνα• κι' αφανίστηκαν οι άνθρωποι από τον σκοτωµόν 
του ντουφεκιού και γρανάτων• και καταπληγώθηκαν και γιατρόν δεν είχαν• 
και ταίνιασαν από την πείνα. Μισή χούφτα αραποσίτι παίρναν κ' έτρωγαν 
δεκαφτά µερόνυχτα. Είχαν τον 'Αργειον-Πάγον να τους προµηθεύη 
τ' αναγκαία του πολέµου κι' αυτείνοι, οι αφεντάδες, κάθονταν εις τα καράβια 
κ' έτρωγαν κ' έπιναν, κ' εκείνους οπού κιντύνευαν δια την πατρίδα τους 
προµήθευαν διχόνοιαν και διαίρεσιν αναµεταξύ τους. Αφού τ' ασκέρια είδανε 
οπού λαβώνονταν οι άνθρωποι και πέθαιναν αδίκως, και νηστικοί και διψασµένοι, 
αγανάχτησαν αναντίον των αρχηγών τους, οπού τους πήγαν εις το 
µακελλειό χωρίς καµµίαν ετοιµασίαν, και τους βιάσανε είτε να τους πάνε 
φελούκες να µπαρκαριστούν, είτε να φύγουν µε γερούσι της στεργιάς. Παραγγέλνει 
αυτό ο ∆υσσέος τ' Αργειοπάγου, δεν του αποκρίνονται τίποτας, αλλά 
φώναξε τους καραβοκυραίους ο 'Αργειος-Πάγος και τους λέγει να µην πλησιάση 
κανένας µε φελούκα εις τ' ορδί -και ας χαθούνε όλοι. Είχαν πάθος 
µε τον ∆υσσέα κι' αποφάσιζαν οι καλοί πατριώτες δια την ιδιαιτέρα τους 
διχόνοιαν µε ένα άτοµο, να χαθούνε τρεις-χιλιάδες στράτεµα και περίτου. 
Και η πατρίς αυτό το στράτεµα µόνον είχε εις την εξουσίαν της, ότι οι άλλοι 
γύρευαν βαθµούς και ταξίµατα και κάθονταν άνεργοι. Και σαν χάνονταν 
"αυτείνοι, ποιοι θα πολεµούσαν τους Τούρκους; Εκείνοι οπού πολεµούσαν εκεί " 
πολέµησαν και ύστερα τον ∆ράµαλη εις Πελοπόννησο κ' έξω εις την Ρούµελη• 
τους ζαϊρέδες οπού θα 'µπαζαν οι Τούρκοι, τους σκότωναν αυτούς εις 
τα στενά και δεν πήγαν οι ζαϊρέδες εις την Πελοπόννησον και χάθη ο ∆ράµαλης. 
"Αν είχε ζαϊρέ, τι λόγο είχε να χαθή; Οι φίλοι Αργειοπαγίτες, κιότεψαν" 
ότι δεν θα υπάρξωµεν, µε το φτάσιµον του ∆ράµαλη, και θα 'καναν δούλεψη 
των Τούρκων ν' αφήσουνε να σκοτωθούνε οι κεφαλές και να χαθή το 
στράτεµα εκείνο -και θα ήταν σίγουροι αυτείνοι κι' ασφαλισµένοι, σαν 
- 
Τότε ο ∆υσσέος, αφού είδε ότι ο Αργειοπάγος θέλει να χαθούνε και 
τ' ασκέρι θύµωσε αναντίον τους, των αρχηγών, και ήθελαν να τους σκοτώσουνε, 
αποφάσισε ν' αφήση την θέση• είχε κάτι καραβοκυραίους φίλους του 
κ' έστειλε και πήγαν κρυφίως την άχλιαν κατάστασίν τους και την νύχτα 
του πήγαν φελούκες κ' έβαλε ανθρώπους και πήγαν κ' έφεραν κι' άλλες κι' άρχισε 
το µπαρκάρισµα µυστικώς όλη-νύχτα, να µη νοιώσουν οι Τούρκοι τίποτας. 
Μπαρκάρισε πρώτα τους λαβωµένους κι' άρρωστους, ύστερα τους κιοτήδες 
και ύστερα µπαρκάρισε τους άλλους. Από την µίαν αυγή ως την άλλη 
µπαρκαρίζονταν• κι' αλλού ύστερα στάθη µε τον Νικήτα κι' άλλους κ' έβαλαν 
φωτιά• και τότε πήραν χαµπέρι οι Τούρκοι κ' έρριχναν κανόνια κοντά τους. 
Και σώθηκαν όλοι εις τα καράβια. Τότε οι Αργειοπαγίτες έστειλαν τους 
καραβοκυραίους και τον αρχηγό της φρουράς τους και του είπαν του ∆υσσέου 
να τον πάνε εις το καράβι, πως έχουν να µιλήσουνε, και µ' απιστιά να τον 
σκοτώσουνε. Κι' αυτείνοι ως πατριώτες δεν θέλησαν να γένη αυτό, ότι κιντύνευε 
η πατρίς τότε• είχε ανάγκη από καντιποτένιους ανθρώπους κι' όχι 
από τον ∆υσσέα οπού 'τρεµε η Τουρκιά• οπού 'λεγαν πως είχε εξήντα-χιλιάδες 
στράτεµα• και είχε φτερά εις τα ποδάρια. Λίγο τους έµελλε τους καλούς 
πατριώτες ότι θα κιντύνευε η πατρίς. Κι'-αν ήταν κακός ο ∆υσσέας, αυτείνοι 
ως γνωστικοί µπορούσαν να τον συβουλέψουν να γένη κι' αυτός καλός 
-και τα δεινά της πατρίδος να λιγόστευαν. 
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Αφού µπαρκαρίστηκαν, δεν τους µίλησε τίποτας των Αργειοπαγίτων ο 
∆υσσέας. Εβήκαν εις Μπουντουνίτζα το στράτεµα όλο. Από-'κεί ο ∆υσσέας 
τους έκαµεν µια αναφορά και βάνει και το δίπλωµα µέσα, οπού τον είχε κάµη 
"ο Αργειοπάγος χιλίαρχον, και τους γράφει• ""Προς τον σεβαστόν 'Αργειον-Πάγον." 
'Οσες αντενέργειες µου κάµετε και σκέδια αναντίον µου, δια-να 
χαθώ κ' εγώ, να χαθή κι' όλο το στράτεµα εξ-αιτίας µου, µου είναι γνωστά 
όλα αυτά. Σας είχα εις το χέρι, και σας έχω, να σας κάµω ό,τι θέλω• 
δεν καταδέχοµαι, ότ' είστε κυβερνήται της πατρίδος µου. Σαν γνωρίζετε 
ότ' είµαι κακός άνθρωπος και κιντυνεύει η πατρίς εξ-αιτίας µου, τραβιώµαι 
'σ ένα µέρος και δεν ανακατώνοµαι. Και στείλτε λάβετε τους ανθρώπους και 
βάλτε όποιον θέλετε κεφαλή 'σ αυτούς. Λάβετε και το δίπλωµά σας οπίσου 
και εις-το-εξής δεν ανακατώνοµαι σε τίποτα, να µην κιντυνεύη η πατρίς 
"δια 'µένα και κάθε ολίγον κιντυνεύουν να χαθούν και οι αγωνισταί"". Απάντηση" 
"τ' Αργειοπάγου• ""Προς τον ∆υσσέα Αντρίτσο: Ελάβαµε την αναφορά" 
σου και δίπλωµα• κόπιασε εις την δουλειά σου και στέλνοµε και κυβερνούµε 
"τους ανθρώπους"". Τον ∆υσσέα εγώ τον έχω οχτρό• γύρευε να µε " 
σκοτώση, όµως σηµειώνω αυτά εδώ, γιατί τ' άκουσα από τον ίδιον τον Νικήτα, 
από τον γραµµατικόν του κι' απ' άλλους αξιωµατικούς. Ο Υψηλάντης 
κι' ο Πανουργιάς µαθαίνουν την απάντηση τ' Αργειοπάγου, ρωτάν τον 
∆υσσέα τι είναι αυτό. Τούτος τότε τους έδειξε την κόπια της αναφοράς του 
"και την απάντησίν τους, των Αργειοπαγίτων. Λέγει ο Υψηλάντης• ""Εγώ " 
σου τα είπα όλα, όταν σµίξαµε• αυτά έβλεπα οπού 'νεργούσαν µέσα-εις την 
Κυβέρνησιν, οπού ήµουν µέλος κ' εγώ, και σηκώθηκα κ' έφυγα κ' ήρθα ν' ανταµωθούµε 
όλοι µαζί να δουλέψωµε πιστά, ίσως και σώσουµε την πατρίδα, 
ότι κιντυνεύει από 'µάς τους ίδιους, και θα χαθή κατά τον πατριωτισµόν 
οπού δείχνεται εις τους αγωνιστάς και εις τους τίµιους ανθρώπους. 
'Σ αυτά όλα έφταιγε ο Κωλέτης. Από τον Αλήπασσα -ήταν γιατρός 
του Μουχτάρπασια -γνώριζε τον ∆υσσέα τι νου είχε• ήταν ο καλύτερος 
απ' όλους τους άλλους στρατιωτικούς. ∆εν µπορούσε να τον παίξη αυτόν ο 
Κωλέτης. Κ' ήθελε να τον βγάλη από τη µέση και να κάµη τους δικούς-του, 
σκοπούς. Ο Κωλέτης είναι από τους Καλαρρύτες. 'Οταν χαλάστηκαν οι Καλαρρύτες 
από τους Τούρκους, πέρασε από το Γώγο κι' αλλουνούς αρχηγούς 
της δυτικής Ελλάδος και πήρε συστατικά εις την Κυβέρνησιν• ότι γνωρίζαµε 
αυτόν και τον κάναµε αντιπρόσωπό µας. Οι Πελοποννήσιοι και οι άλλοι 
άµαθοι και άπραγοι 'σ τα πολιτικά, τότε αυτός, πανούργος, ενώθη µε τους 
ξεκλησµένους ανθρώπους κ' έπαιξε την πατρίδα όπως ήταν η όρεξη του. 
Μαθητής των Τούρκων και κατεξοχή του τύραγνου Αλήπασσα, τέτοια φώτα 
σαν εκεινού θα δώση εις την πατρίδα και τέτοια έργα να 'νεργήση. 'Οταν 
κιντυνεύει η πατρίς, αυτός κατατρέχει τους άξιους ανθρώπους, τους κατατρέχει 
αυτός και οι φίλοι του, οπού 'ναι Αργειοπαγίτες. 'Οτι ο ∆υσσέας δεν 
τον γνώριζε ως πληρεξούσιον κι' όποιον κεντρί τον αγκυλώση -εκείνο τήραγε 
κι' ο Κωλέτης να ξερριζώση• τους άλλους τους γέλαγε µε κούφια καρύδια 
-λόγια παχειά και µε λιθάρια 'σ τον τουρβά τους ανάπευε. Να 
µην του κόψη το βυζί του Κωλέτη ο ∆υσσέας, θα τον φάγη κι' ας κιντυνέψη 
"και η πατρίς. Αυτός τι τον µέλει; 'σ άλλον πασιά γίνεται γιατρός," 
γράφει και του Κιτάγια να είναι εις την εύνοιά του. Αλοίµονο εις την 
πατρίδα κ' εµάς, οπού θα χαθούµε µαζί-µ' αυτείνη. 
Αφού έµαθε ο κόσµος, όλοι οι κάτοικοι της Λιβαδιάς κι' ασκέρια, τι 
έγραψε ο ∆υσσέας τ' Αργειοπάγου και την απάντησιν οπίσου εις τον ∆υσσέα, 
πήγαν όλοι και το' 'πεσαν εις το λαιµό του, το-ίδιον κι' ο Υψηλάντης 
και Νικήτας κι' άλλοι, κ' έµεινε. Τότε ο Αργειοπάγος µαθαίνοντας αυτό, 
στέλνει έναν γραµµατικόν του πιστόν εις τον Νικήτα και του λέγει να σκοτώση 
τον ∆υσσέα ο Νικήτας και να βάλουν αυτόν αρχηγόν. Ο γραµµατικός 
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είχε κ' ένα γράµµα από αυτούς και του είχαν ειπή να το διαβάση ο 
ίδιος γραµµατικός, (ότι δεν ξέρει γράµµατα ο Νικήτας). 'Οταν το διάβασε 
"και του είπε και στοµατικώς, τότε του λέγει ο Νικήτας• ""Να σε σκοτώσω " 
δεν καταδέχοµαι, έναν τοιούτον άνθρωπον, και φεύγα να-µην σε µάθη ο ∆υσσέας 
και σε σκοτώση και µαγαρίση τα χέρια του σε τέτοιους κακούς πατριώτες, 
οπού κιντυνεύει η πατρίς και θέλουν να σκοτώσουνε τους ανθρώπους 
"οπού είναι ελπίδα να την σώσουνε"". Ο γραµµατικός είδε αυτή την " 
"συµπάθεια από τον Νικήτα και του λέγει• ""Κάτι θα σου ξηγηθώ, και να " 
µην µε προδώσης• του λέγει: εµένα µο' 'λεγαν ότι εσείς όλοι είστε θερία και 
πίστευα τα λόγια αυτεινών. Εσείς κι' όντως θα σώσετε την πατρίδα. Αυτεινών, 
του λέγει, είµαι πιστός τους και συγγενής ενού από αυτούς και 
'σ ό,τι 'νεργάγη η ∆ιοίκηση κι' ο Αργειοπάγος εµένα στέλνουν• και τα σκέδιά 
τους κι' ό,τι 'νεργούνε τα ξέρω όλα• κ' είναι αυτά, να βαίνουν έναν τον 
άλλον να σκοτώνη και να σας σκοτώσουνε όλους και τότε να βάλουν δικούς-τους 
"ανθρώπους. Και δεν θ' αφήσουνε, αν µπορέσουνε, κανέναν από σας""." 
Και του λέγει όλα τους τα σκέδια κι' ορκίζει αυτόν και τον ∆υσσέα να µην 
ειπούµε τίποτας, ότι τον σκοτώνουν κι' αυτόν• ότ' είναι τοιούτως ορκισµένοι. 
Και να παραγγείλετε αυτό, τους λέγει, και του Κολοκοτρώνη κι' όλων των 
"σηµαντικών αρχηγών"". Τότε τους τα είπε κι' ο Υψηλάντης κ' έστειλαν το " 
γράµµα του Κολοκοτρώνη και µίλησαν και των αλλουνών και πήραν µέτρα.  

Ακουµπέτι ο ∆υσσέος ο δυστυχής τον έφαγαν. Ακολούθως γράφω δι' αυτό.      

  

 
"Και πότε θέλουν να κάνουν αυτά; 'Οταν ο ∆ράµαλης κι' άλλοι πασσάδες " 
µε τόσες χιλιάδες φοβερίζουν την δυστυχισµένη πατρίδα και κιντυνεύει. 
Αχ, πατρίδα µου, δεν θα σ' αφήσουν ζωντανή, ότι αυτείνοι σε κυβερνούν 
κι' άλλοι τοιούτοι κι' απ' αυτούς κρέµεσαι. Η ψυχή τους ολουνών είναι η 
ίδια• δόλον θυσιάζουν δια εσένα πλήθος, κι' αρετή και πατριωτισµόν τελείως. 
Και κιντυνεύεις• µ' αυτά δεν θα πας οµπρός. Πότε γύρευαν να σκοτώσουνε 
"τους οπλαρχηγούς σου; 'Οταν εσύ, πατρίδα, είσαι εις τον γκρεµνό " 
να τζακιστής, να χαθής. Και βέβαια δεν θα γλύτωνες τότε, ότι εκείνοι 
οπού είχαν την επιρρογήν θα τους σκότωναν. Οι νέγοι τι θα 'κάναν, όταν σε κυρίεψε 
"τόση Τουρκιά, Ρούµελη και Πελοπόννησο; Πώς θα πάγαινε ο πολίτης " 
µε νέους οδηγούς, οπού δεν ήξερε να φυλάξη την πατρίδα, όταν τον οδηγούσαν 
κεφαλές, κ' εκείνος έτρεχε όθεν µπορούσε κι' άκουγε λόγια αυτεινών και 
ύστερα τα αιστάνεταν και πάγαινε και συµµορφώνεταν µε την κεφαλή του, 
"τον µεγαλύτερόν του, και τον οδηγούσε και γλύτωνε κ' εκείνος και οι πολίτες.  

Ποίον ζώον δεν έχει τον οδηγόν του; 

" 
∆εν άφιναν οι καλοί πατριώτες να 'βγη η πατρίς από τον κίντυνον- 
και ύστερα ας βάλουν την διάθεσίν τους 'σ ενέργειαν να σκοτώσουν όλους. 
'Οτι αυτό είναι πατρογονικόν• όποιος δουλεύει πατριωτικώς αυτό το βραβείον 
έχει. Και οι Αθηναίγοι του Θεµιστοκλή αυτείνη την ανταµοιβή το 
'καµαν, κι' αλλουνών πολλών. 'Οχι όµως όταν ήταν η πατρίς σε κίντυνον• 
όταν ησύχαζε. 
Εβάλετε και νέον αρχηγόν εις το φρούριον της Κόρθος, Αχιλλέα τον 
έλεγαν, λογιώτατον• κι' ακούγοντας το όνοµα Αχιλλέα, παντηχαίνετε ότ' 
είναι εκείνος ο περίφηµος Αχιλλέας. Και πολέµαγε τ' όνοµα τους Τούρκους. 
∆εν πολεµάγει τ' όνοµα ποτέ, πολεµάγει η αντρεία, ο πατριωτισµός, η 
αρετή. Κι' ο Αχιλλέας ο δικός-σας, ο φρούραρχος της Κόρθος, λεβέντης 
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ήταν, Αχιλλέγα τον έλεγαν, είχε και το κάστρο εφοδιασµένο από τ' αναγκαία 
του πολέµου, είχε και τόσο στράτεµα. 'Οταν είδε τους Τούρκους του 
∆ράµαλη από-µακρυά, και ήταν και καταπολεµησµένος από Ρούµελη, από 
Ντερβένια, βλέποντάς τον ο Αχιλλέας άφησε το κάστρο κ' έφυγε, απολέµηστο. 
"Να ήταν ο Νικήτας, έφευγε; Ο Χατζηχρήστος και οι άλλοι; 'Οχι " 
βέβαια. 'Οτι τον καρτέρεσαν αυτοί τον ∆ράµαλη εις τον κάµπο και τον 
αφάνισαν• όχι 'σ εφοδιασµένο κάστρο και σαν το κάστρο της Κόρθος. 
Σαν σκοτώναµε τον ∆υσσέα, κύριε Κωλέτη, τότε οπού 'θελες η Εκλαµπρότη 
σου, όταν ήρθαν τόσοι πασσάδες και δώδεκα-χιλιάδες ασκέρι και η 
ανατολική Ελλάς µισοπροσκύνησε κι' ο ∆υσσέας µ' ένα ντεσκερέ του τους 
"έδιωξε, ποιος θα τους έδιωχνε, αν δεν ήταν ο ∆υσσέας; Ποιος είχε την επιρρογή" 
"και ικανότη αυτεινού; ∆εν θα κυριεύαν όλα τα µέρη εις την άχλιαν " 
"κατάστασιν οπού βρισκόµασταν; Λίγον σ' έµελλε εσένα και τους συντρόφους " 
σου• τους αγάδες τους έχετε αφεντάδες κ' εσείς ψυχοπαίδια τους• δεν θα παθαίνετε 
εσείς τίποτα. 'Οµως από την Αθήνα κι' απάνου θα τους σκλάβωναν 
όλους, θα σκλάβωναν και το Γριπονήσι• γιατ' ήταν εκεί κι' άλλο πλήθος 
Τούρκοι και πρόσµεναν κι' αυτούς ν' αφανίσουνε τους κατοίκους• και µ' ένα 
ντεσκερέ του ∆υσσέα πήγαν 'σ το Ζιτούνι και Λάρσα και διαλύθηκαν όλως-διόλου. 
Ο Εκλαµπρότατος Μαυροκορδάτος ήταν σύνφωνος κι' αυτός, ο Φαναριώτης, 
εις το σκέδιον να ξεκάµουν τους στρατιωτικούς. Το 'βαλε και αυτός 
'σ ενέργεια ευτύς, άµα ήρθε 'σ το Μισολόγγι, χωρίς-να χάση καιρόν. Ηύρε 
πρόφαση η Εκλαµπρότη του εις το Μισολόγγι, ότι ο Καραϊσκάκης αγροικήθη 
µε τους Τούρκους. 'Εβαλε ανθρώπους δικούς-του, τους έκαµε κριτάς να 
τον περάσουνε από το κανάλι της δικαιοσύνης του, να τον σκοτώσουνε. Τον 
κρίναν και τον είχαν χαζίρι, κι' αν δεν τον γλύτωναν οι συντρόφοι του, θα 
"τον σκότωναν. Ακούτε, εσείς; Ο Καραϊσκάκης, από δέκα χρονών παιδί " 
κλέφτης, θα γύριζε µε τους Τούρκους, οπού τους σκότωνε µέσα τους λόγγους 
και περπάταγε ξυπόλυτος από µικρό παιδί δια την λευτεριά. Ο Εκλαµπρότατος, 
το ζυµάρι των Τούρκων, ο δουλευτής αυτείνων, των Τούρκων, ο 
Μαυροκορδάτος, ο αγαπηµένος των τύραγνων, κατάτρεχε τον Καραϊσκάκη να 
τον καταδικάση εις θάνατον! Χαζίρι τ' αργαλεία της δικαιοσύνης του και 
της αρετής του να τον πάνε εις τον 'Αδη, αφού γλύτωσε από τόσες πληγές 
και δυστυχίες, οπού υπόφερε δι' αυτείνη την πατρίδα. Σκότωµα τον Καραϊσκάκη, 
ότι δεν είναι κόλακας του Μαυροκορδάτου, δεν είναι ποταπός καθώς 
εκείνοι οπού τον κολακεύουν. Η γυναίκα µε τα µουστάκια, ο Κωσταµπότζαρης, 
ο Στάικος και οι άλλοι του όµοιοι, οπού τον θυµιατίζουν και τους 
"θυµιατίζει, τον λένε ""Εκλαµπρότατον"" και τους λέγει ""Γενναιότατους"", " 
"πού αγωνίστηκαν αυτείνοι, οι φίλοι σου οι Γενναιότατοι; Εσύ, Εκλαµπρότατε," 
από τον καιρόν οπού κόπιασες όλο νέα πράµατα ήφερες εις την πατρίδα• 
διαίρεσιν αναµεταξύ µας δεν είχαµε, φατρίαν µας ήφερες, νέον φρούτο 
'σ εµάς τους 'Ελληνες, παραλυσίαν κι' αφανισµόν. Αν 'πιτύχαινες να σκοτώσης 
τον Καραϊσκάκη, πού θα τον βρίσκαµε όταν η Ρούµελη γιόµωσε 
Τουρκιά και προσκύνησαν όλοι από την καλή σας κυβέρνησιν κι' αρετή, οπού 
"δείξετε εις την πατρίδα όλοι εσείς οι πολιτικοί; Αυτός ο Τούρκος, ο Καραϊσκάκης," 
σύναξε όλους τους οπλαρχηγούς και πήγε µαζί-µ' αυτούς µε τα ίδια-τους 
έξοδα και θυσίες, κ' έχοντας όλη την αγάπη 'σ αυτόν, πήγαν και ξαναλευτέρωσαν 
την πατρίδα και εις την Αράχωβα και ∆ίστοµον στήσαν πύργους 
µε κεφάλια των Τούρκων. Πώς δεν πάγαινες κ' εσύ, Εκλαµπρότατε, 
"πώς δεν πάγαινε ο άλλος Εκλαµπρότατος, ο ""τζίτζιλε-φίτζιλε"", συνάδελφός " 
"σου Κωλέτης; Πώς δεν πάγαινε ο Εκλαµπρότατος Μεταξάς, ο Κόντε-Λάλας" 
οπού µάτωσε το χέρι του εις το Λάλα και θέλει όλη την Ελλάδα 
να πάρη υποστατικόν, να ξαγοραστή το πολυτίµητό του αίµα οπού 'χυσε εις 
"το Λάλα; Βέβαια αυτός θυσιάστη, ο Κόντε-Λάλας, ο Εκλαµπρότατος. Και " 
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συνφωνείτε όλοι εσείς να σκοτώσετε τους οπλαρχηγούς και σηµαντικούς 
στρατιωτικούς, 
οπού θυσιάστηκαν δια την πατρίδα και το 'βρετε σεις χαζίρι. Ο 
"Γιαννούλη Νάκος, Κόντε-Λάλα, τι σπίτι ήταν; Σηµαντικόν, µε τόση κατάστασιν" 
κι' όλα του τ' αγαθά και τζιφτιλίκια. Κ' έµεινε δυστυχής δια την 
πατρίδα. Κι' ως γείτονας εσύ, Κόντε-Λάλα, και ως σηµαντικός, σ' έκαµε 
κουµπάρον και του βάφτισες τόσα παιδιά. Και του διατίµησες την φαµελιά 
του, όσο-οπού τον πέθανες κι' αυτόν, τον τίµιον άνθρωπον, το σηµαντικόν 
σπίτι της Ρούµελης. 
Κ' ενωθήκετε όλοι µε τους παντίδους κι' αφανίσετε την πατρίδα από 
ηθική και από αρετή και πατριωτισµόν. ∆εν πάγει η πατρίς οµπρός µε τον 
πατριωτισµόν και ηθική την δική-σας, πάνε τα ξένα σας όργανα. ∆εν σας 
άρεσε ο Υψηλάντης• βέβαια δεν είχε την δική-σας αρετή• ότι θυσιάσαν οι 
Υψηλάντες πρώτα ζωή, πλούτη• και θυµώνται Θεόν, πατρίδα και θρησκεία. 
Και δι' αυτό δεν είναι καλός. ∆εν είναι καλός ο Καποδίστριας και του αντενεργάτε• 
όµως είναι µάστορής σας• 'σ το σκολείον οπού διαβάζετε εσείς 
ακόµη, εκείνος το ξεσκόλησε. Και είτε θα µονοιάσετε όλοι να προκόψετε 
την πατρίδα, είτε θα την προκόψη µόνος-του αυτός µε τ' αδέλφια του. Η 
διάθεσή σας ολουνών φαίνεται, κι' ο Θεός βλέπει τον πατριωτισµό σας και 
θα λάβετε την ανταµοιβή, οπού αξίζετε• ότι τόσα αίµατα αθώα οπού χύθηκαν 
και τόσες θυσίες οπού 'γιναν δεν θα τ' αφήση αυτός να πάνε χαµένα. 
Ο Αλέξη Νούτζος ήταν το σηµαντικώτερον σπίτι της Ρούµελης 
πρίντζηπας του Ζαγοργιού, αγαπηµένος πολύ του Αλήπασσα κι' όλων των 
αλλουνών πασσάδων και ριτζαλιών τους, τίµιος άνθρωπος, καλοθελητής της 
ανθρωπότης. Πολλούς Ρωµαίους, Οβραίους, Τούρκους εγλύτωνε από την κρεµάλα. 
Τέλος ήταν πασσάς Ρωµαίος, αγαπηµένος απ' ούλους τους σηµαντικούς 
'Ελληνες στρατιωτικούς, πολιτικούς, θρησκευτικούς. 'Ηταν 'σ το Σούλι 
οπού αγωνίζονταν, εις την Λαγκάδα, Μακρυνόρο κι' αλλού εις τα δεινά της 
πατρίδος. Και ξόδιασε κι' όλη του την κατάστασιν δια την πατρίδα. Τελειώνοντας 
ο πόλεµος από την δυτική Ελλάδα, ήρθε εις την Κυβέρνησιν. 
Αυτός ο δυστυχής δεν τους γνώριζε αυτούς. Ο κύριος Κωλέτης ήταν 'σ τα 
πράµατα, υπουργός του πολέµου και τρογυρισµένος µε τους όµοιους του φίλους. 
Αφού είδε τον Αλέξη Νούτζο ο Κωλέτης οπού 'ρθε, υποπτεύτηκε ότι 
θα 'παιρνε αυτός τα πρωτεία κ' επιρρογή της Ρούµελης• ότι τον ενικούσε 
'σ την ικανότη κι' όλος ο κόσµος τον αγάπαγε. Τότε λέγει ο Κωλέτης• 
Πρώτα υποπτεύοµουν τον ∆υσσέα, τώρα ήρθε τρανύτερος. 'Ηρθε κι' ο 
Χρήστο Παλάσκας άνθρωπος γενναίος, τίµιος, από καλό σπίτι. Αυτεινού του 
δυστυχή το' 'κανε τον φίλο ο Κωλέτης περισσότερον δια την γυναίκα του κι' 
όχι δια εκείνον τον ίδιον. Τώρα ο Κωλέτης, άνθρωπος από το σκολείον του 
"αφέντη του του Αλήπασσα, µέτρησε• ""Τον ∆υσσέα τον έχω αντίζηλον, τον " 
Αλέξη Νούτζο το-ίδιο, τον Παλάσκα δια το κέφι µου καλό είναι να χαθή, 
να κάµω την γυναίκα του µορόζα.  

Καθώς την έκαµε και την έχει ως την σήµερον µέσα-εις το σπίτι του σαν γυναίκα του.       

'Οτι τέτοιοι είναι οι άνθρωποι οπού 
µας κυβερνούν και θέλουν να µας λευτερώσουνε• και να µας διατιµήσουνε 
θέλουν και να µας σκοτώσουν. Αυτό βλέποµεν ως σήµερον από τον Κόντε-Λάλα-Μεταξά 
κι' από τον Εκλαµπρότατον Κωλέτη κι' άλλους. 
Αφού είχε την δύναµη της Κυβερνήσεως ο Εκλαµπρότατος Κωλέτης, 
διατάττει µε τους συντρόφους του κυβερνήτες (αφού ο γραµµατέας, οπού 'στειλαν 
η ∆ιοίκηση κι' ο Αργειοπάγος εις τον Νικήτα να σκοτώση τον ∆υσσέα, 
δεν θέλησε), τότε διατάττουν τους άλλους δυο Αλέξη Νούτζο και 
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Χρήστο Παλάσκα, να πάνε αυτείνοι οι δυο αναντίον του άλλου οχτρού του Κωλέτη, 
του ∆υσσέα• διορίζουν τον Νούτζο προµηθευτή των στρατεµάτων και τον 
Παλάσκα εκτελεστική δύναµη. Κι' αν δεν ακούση ο ∆υσσέας, να τον χτυπήσουνε. 
'Ηρθαν και οι δυο έξω• συναχτήκαµε όλ' οι αρχηγοί κι' απλοί στρατιωτικοί 
'σ ένα µέρος κι' ο ∆υσσέας µαζί, διαβάσαµε τις διαταγές της Κυβερνήσεως. 
"τους είπαµε• ""'Σ το στρατόπεδον φέρνουν ζαϊρέ οι δηµογέροντες" 
κι' ό,τι άλλα του πολέµου κάνη χρεία. Αν έχετε τα µέσα, χρήµατα, 
ακολουθάτε την δουλειά σας, όµως να µην είστε άδειγοι από τα µέσα, 
και τότε θ' αµελήσουνε και οι δηµογέροντες, και µείνη το στρατόπεδον 
απροµήθευτον και διαλυθή, ότι οι Τούρκοι ξαπλώθηκαν πολλοί και µας ήρθαν 
πολλά πλησίον• πιάσαν όλα τα στενά κ' ετοιµάζονται να µπούνε µέσα. 
Κι' αφού περάσουνε από τα στενά, δεν τους βαστούµε. Και καθεµέρα έχοµε 
πόλεµον µ' αυτούς και οι άνθρωποι µπαϊλντισαν• και να-µην µείνουν και 
νηστικοί και διαλυθούνε και κιντυνέψη Ρούµελη και Πελοπόννησο όλη. 'Οτ' 
είναι πολλή Τουρκιά κι' όλο συνάζονται. Κι' αν έχετε τα µέσα, καθίστε 
και 'νεργάτε• ειδέ, αγροικηθήτε µε την Κυβέρνησιν να σας ευκολύνη τα µέσα 
"κι' αναφέρετε κι' ό,τι σας είπαµε"". Αναφέρθηκαν τόσες φορές χωρίς-να λάβουν" 
απάντησιν. Σηκώθηκαν και πήγαν οπίσου εις την Κυβέρνησιν να της 
πούνε την κατάστασιν των στρατεµάτων και το προχώρεµα των Τούρκων• 
και οι άνθρωποι ακατάπαυτα πολεµούν• και τρέξιµον νύχτα και ηµέρα, 
µπαϊλντίσαµεν να βαστούµε τους Τούρκους εις τα στενώµατα, να-µην περάσουνε 
κι' αφανιστή ο τόπος. Αφού φύγαν αυτείνοι δια την Κυβέρνησιν να 
µιλήσουνε κι' ό,τι τους διατάξουν ν' ακολουθήσουνε... 
Οι Τούρκοι όλο κουβαλιώνταν. Είχαµε στείλη έναν τζασίτη εις το Ζιτούνι 
και ήρθε και µας είπε ότι θα κινηθούν από τρεις µεριές να µπούνε 
µέσα, από το Πατρατζίκι να πέσουνε από-πάνου τον ζυγόν, από τις Θερµοπύλες 
κι' από τη Νευρόπολη τ' ορδί του Σαλώνου. Είχαµεν πιάση τη 
Νευρόπολη τον Απρίλιον µήνα, τα 1822, καρσί-από το Ζιτούνι. Του ∆υσσέα 
τ' ορδί ήταν 'σ την ∆ρακοσπηλιά και Μπουντουνίτζα κι' ολόγυρα-'σ αυτά 
τα µέρη. Οι Τούρκοι τους ήρθε είδηση από Πελοπόννησον, από Αθήνα, από 
'Εγριπον ότι στενεύτηκαν πολύ εκεί οι δικοί-τους και να τους προφτάσουνε 
µιντάτια και ζαϊρέδες. Πήγαν οι 'Ελληνες εις την Φούρκα-Ντερβένι, τους 
έκαµαν ένα καρτέρι των Τούρκων και τους σκότωσαν καµπόσους και τους 
πήραν λάφυρα και ζαϊρέδες πλήθος και ζώα. 'Υστερα συνάχτηκαν Τούρκοι 
πολλοί, και µε τα σπαθιά εις το χέρι αναχώρησαν οι 'Ελληνες άβλαβοι. Οι 
Τούρκοι ήρθαν από-κάτου εις το γιοφύρι της Αλαµάνας και γύρα-'σ αυτά 
τα µέρη, τα τρογυρινά• κι' όλο ετοιµάζονταν δια-να µπούνε µέσα και 
φύλαγαν 
κι' αυτές τις θέσες. ∆ιαλέγονται δια-νυχτός ο αθάνατος Παπά-Αντριάς, 
ο Θιοχάρης, ο Παπακώστας, ο Τρακοκοµνάς και τους πέφτουν και τους 
δίνουν ένα χαλασµόν διαβολεµένον• και πέρασαν από-πέρα το γιοφύρι πίσου 
οι Τούρκοι και τους κόπηκε η ορµή τους η µεγάλη, αφού έβλεπαν και τον 
τόπον εκείνον των Βασιλικών, των Θερµοπύλων κι' όλες αυτές τις θέσες 
οπού ήταν τα κόκκαλα των δυο πασσάδων, οπού 'ρθαν µε τον Μπαγεράµπασσα 
κ' ήταν περίτου από εννιά-χιλιάδες Τουρκιά κι' άλλοι τρεις πασσάδες 
µε πλήθος γκαµήλια κι' αµάξια κι' άλλα ζώα φορτωµένα ζαϊρέδες και πολεµοφόδια, 
κανόνια κι' άλλα είδη του πολέµου, να µπούνε µέσα -ήταν την 
πρώτη χρονιά -δια-να φοδιάσουνε τα κάστρα κι' όλα τα µέρη. Και τους 
καρτέρεσαν οι αθάνατοι 'Ελληνες ως εφτακόσοι άνθρωποι, κεφαλές αυτείνων 
ο γενναίος Γκούρας, Γεροδυοβουνιώτης, Παπά-Αντριάς• λαµπρύνεται αυτός 
'σ εκείνη την µάχη, χωρίς-να κατηγορηθή κανένας. 'Οτι όλοι πολέµησαν 
αντρείως, ο Νάκος, ο Γεράντωνος, ο Μπούσγος, Ρούκης, Λάππας, Θιοχάρης,... 
Καλύβας, Κανταίγοι, Ρουµάνης, Κόντος, Παπακώστας, Τρακοκοµνάς, 
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Καραπούλης, Κουτρουµπαίγοι κι' άλλοι αξιωµατικοί πολλοί, 
οπού εγώ δεν γνωρίζω. Αυτείνοι όλοι οι γενναίοι άντρες, οι σωτήρες της πατρίδος, 
αφάνισαν όλως-διόλου αυτό το πλήθος των Τούρκων, σκότωσαν τους 
περισσότερους και δυο πασσάδες και πήραν όλα τ' αµάξια και γκαµήλια και 
τα κανόνια τους, οπού τ' άφησαν όλα εκεί. Κι' όσοι µείναν ζωντανοί Τούρκοι 
διαλυθήκαν ένας-ένας και πήγαν εις την πατρίδα τους. Κι' όποιος είναι 
ζωντανός ακόµα θυµάται την µαχαίρα των αθάνατων Ελλήνων. Ξαγόρασαν 
όλοι αυτείνοι οι γενναίοι άντρες το αίµα του συναγωνιστού τους περίφηµου 
∆ιάκου, οπού πρωτοκινήθη αυτός µ' ολίγους ανθρώπους κι' απάντησε την 
πρώτη ορµή των Τούρκων, αυτός κι' ο αγείµνηστος ∆εσπότης Σαλώνου. Αυτείνοι 
κι' ο αδελφός του ∆ιάκου κι' ο Μπακογιάννης κι' ο Καλύβας κι' ο 
αδελφός του ∆εσπότη κι' άλλοι αξιωµατικοί µε τους ολίγους τους στρατιώτες 
έλυωσαν απάνου-εις το γιοφύρι της Αλαµάνας πολεµώντας µε τόσον 
πλήθος Τούρκων. Κι' ο περίφηµος γενναίος ∆ιάκος, αφού τελείωσε τον τζεµπιχανέ, 
καταπληγωµένον και µισοσκοτωµένον τον έλαβαν ζωντανόν οι Τούρκοι 
και τον παλούκωσαν. 'Σ την θέσιν οπού επέθανες εσύ Λεωνίδα, µε τους 
τρακόσους σου, πέθαναν κι' αυτείνοι δια την θρησκεία και πατρίδα.  

Και ήταν τυχεροί οπού πέθαναν ενδόξως και γλύτωσαν από τον πατριωτισµόν του
Κωλέτη, του Μαυροκορδάτου, του Μεταξά κι' αλλουνών τέτοιων πατριώτων. 

     
  

 
Και µε την ίδια ορµή αυτείνοι οι Τούρκοι και πασσάδες, οπού σκότωσαν 
τους ολίγους και τον ∆ιάκον, κινήθηκαν, όλη αυτείνη η δύναµη, να 
µπούνε εις τα Σάλωνα και 'σ τ' άλλα µέρη να εφοδιάσουνε τους ντόπιους 
Τούρκους και να λύσουνε και τους πολιορκηµένους, οπού 'ταν εις το κάστρο 
Σαλώνου, Λιβαδειάς, Αθήνας και τ' άλλα µέρη αυτά, και να προχωρέσουν 
δια την Πελοπόννησο. 'Ηταν ο Οµέρ-Βεργιόνης κι' άλλοι πασσάδες, όλο διαλεµένο 
και πολύ ασκέρι. Και εις το χάνι της Γραβιάς εκλείστη ο ∆υσσέας, 
ο κακός πατριώτης, κι' ο Γκούρας κι' άλλοι και πολέµησαν µ' αυτείνη την 
µεγάλη δύναµιν εκατό ανθρώποι. Και φαίνονται ως την σήµερον οι τάφοι 
των Τούρκων εκεί εις το χάνι. Και τους αφάνισαν• και τους χάλασαν όλα 
τους τα σκέδια. Και γλύτωσε ο κόσµος, οπού θα σκλάβωναν αυτείνοι τους 
περισσότερους και µπορούσε να κιντυνέψη κι' όλη η πατρίς, Ρούµελη και 
Πελοπόννησο (ότ' ήταν αυτά τα πρώτα κινήµατα), αν προχωρούσανε µέσα 
και να 'βγαιναν και τους πολιορκηµένους Τούρκους. 
Πατρίς, να µακαρίζης γενικώς όλους τους 'Ελληνες, ότι θυσιάστηκαν δια 
σένα να σ' αναστήσουνε, να ξαναειπωθής άλλη µίαν φορά ελεύτερη πατρίδα, 
οπού ήσουνε χαµένη και σβυσµένη από τον κατάλογον των εθνών. 'Ολους 
αυτούς να τους µακαρίζης. 'Οµως να θυµάσαι και να λαµπρύνης εκείνους 
οπού πρωτοθυσιάστηκαν εις την Αλαµάνα, πολεµώντας µε τόση δύναµη 
Τούρκων, κ' εκείνους οπού αποφασίστηκαν και κλείστηκαν σε µίαν µαντρούλα 
µε πλίθες, αδύνατη, εις το χάνι της Γραβιάς, κ' εκείνους οπού λυώσανε 
τόση Τουρκιά και πασσάδες εις τα Βασιλικά, κ' εκείνους οπού αγωνίστηκαν 
σαν λιοντάρια εις την Λαγκάδα του Μακρυνόρου, οπού πολεµήθηκαν 
συνχρόνως σε αυτές τις δυο θέσες, οπού 'ναι τα κλειδιά σου, ένα η Πόρτα 
του Μακρυνόρου και τ' άλλο των Θερµοπύλων. Κι' αφού πήγανε κι' από τα 
δυο µέρη ν' ανοίξουνε δρόµο οι Τούρκοι, εκείνοι οι αθάνατοι τόσοι ολίγοι, 
(ογδοήντα-ένας εις την Λαγκάδα) γιόµωσαν τον τόπον κόκκαλα εκεί. Και 
τους καταδιάλυσαν εκείνοι οι ολίγοι 'σ τ' άλλο το µέρος των Θερµοπύλων 
κι' αλλού. Αυτείνοι σε ανάστησαν και δεν µπήκε δύναµη και ζαϊρέδες 
και πολεµοφόδια• αυτείνοι ψύχωσαν εκείνους οπού πολιορκούσαν τους ντόπιους 
Τούρκους και φρουρές. Και νηστικούς κι' αδύνατους τους περιλάβαν και 
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τους σφάξαν σαν τραγιά. Και τέλος-πάντων, πατρίδα, αυτείνοι κατατρέχονται 
από τους Εκλαµπρότατους, από τους Εξοχώτατους, από τον Κυβερνήτη 
σου κι' αδελφούς του. Ο Αγουστίνος κι' ο Βιάρος αυτείνων των 
σκοτωµένων τις γυναίκες και κορίτζα κυνηγούν. Αυτούς τους αγωνιστάς 
"κατατρέχουν και τους λένε να πάνε να διακονέψουν• ""Ποιος σας είπε, τους " 
"λένε, να σηκώσετε άρµατα να δυστυχήσετε;"" 'Εχουν δίκαιον• ότι ο Ζαϊµης " 
χρώσταγε των Τούρκων ένα-µιλιούνι γρόσια, και οι Ντεληγιανναίγοι και οι 
Λονταίγοι και οι άλλοι• κι' ο Μεταξάς, κόντες της πιάτζας, χωρίς παρά• 
κι' ο Κωλέτης ένας γιατρός• ο Μαυροκορδάτος τζιράκι της Κωσταντινοπόλεως. 
Τους φκειάσαν αυτείνοι οι διακονιαραίγοι, οι αγωνισταί, Εκλαµπρότατους, 
τους λευτέρωσαν από τους Τούρκους κι' από τα χρέη, οπού χρώσταγαν 
των Τούρκων, κ' έγιναν τώρα µεγάλοι και τρανοί. Γύµνωσαν και τους 
Τούρκους, παίρνοντας το βιον τους, και το έθνος το γύµνωσαν και το αφάνισαν• 
γιόµωσαν φατρίες και κακίες τους ανθρώπους του αγώνος. Τους καταδιαιρούν 
-γιοµόζουν αυτείνοι αγαθά. Και οι Κολοκοτρωναίγοι οι φίλοι τους 
τα καλύτερα υποστατικά και πλούτη της πατρίδος. 'Εµειναν οι αγωνισταί 
διακονιαραίοι• τους κατατρέχει ο Κυβερνήτης µας κι' ο Αγουστίνος κι' ο 
Βιάρος• καταφρονούν όλους αυτούς και βαθµολογούνε πολλούς, οπού 'παιζαν το 
µπιλλιάρδο µέσα τους καφφενέδες και τώρα είναι σπιγούνοι του Κυβερνήτη 
και των αλλουνών. Αυτείνοι βαθµολογώνται, αυτείνοι πλερώνονται βαρυούς 
µιστούς. Οι αγωνισταί δυστυχούν. Των σκοτωµένων τις φαµελιές όποια είναι 
νέα την θέλει ο τάδε, σα-να λέµε ο Βελήπασσας, ο Μουχτάρπασσας, ότι δεν 
έχει η φτωχή να φάγη. Λευτερώθηκαν κάµποσες σκλάβες Μισολογγίτισσες 
κι' από άλλα µέρη (τις λευτέρωσαν οι φιλάνθρωποι) και διακονεύουν εδώ 
εις τ' 'Αργος και εις τ' Αναπλιού τους δρόµους. Των αγωνιστών οι άνθρωποι 
διακονεύουν και γυρεύουν να πάνε πίσου εις τους Τούρκους. Τους είχανε 
αυτείνοι σκλάβους, τους ντύνανε, τους συγυρίζανε και τρώγαν. Εις την πατρίδα 
τους ξυπόλυτοι και γυµνοί διακονεύουν. Από όλα αυτά, καϊµένη πατρίδα, 
δεν θα σωθούνε τα δεινά σου, ότι σιδερώνουν την αρετή εκείνοι οπού 
σε κυβερνούσαν και σε κυβερνούν, και τώρα κατατρέχουν το δίκαιον και την 
αλήθειαν και µε ψέµατα θέλουν και µε σπιγούνους να σε λευτερώσουνε• µήτε 
τώρα είσαι καλά, µήτε δια τα µέλλοντά σου, µε τους ανθρώπους οπού σε 
τριγυρίζουν, πολιτικούς, σπιγούνους και τοιούτους αξιωµατικούς. 
Συχωράτε µε, αναγνώστες, οπού 'φυγα από το προκείµενον. Μη στοχάζεστε 
ότ' είµαι ή γόητας, είτε φαντασµένος, είτε εγώ αδικηµένος. Λυπούµαι 
και γράφω αυτά ότι ήτανε πέντε αδέλφια κ' έµεινε ένας µόνον από το ντουφέκι• 
και οι άνθρωποί τους ήτανε τόσον καιρόν σκλαβωµένοι και σώθη µία 
γυναίκα µόνον κι' αυτείνη πείναγε• κ' εκείνοι οπού τους ζήταγε ψωµί θέλαν 
να κάµουν το κέφι τους να της δώσουνε να φάγη. Κι' αυτό κι' άλλα πολλά 
τοιούτα µ' έκαµαν να βγω από το προκείµενον. 'Οτι τα τοιούτα δεν λευτερώνουν 
πατρίδα, την χάνουν• κ' έχω σκοπόν να ζήσω κ' εγώ 'σ αυτείνη την 
πατρίδα. 'Οτι έχω τόση αδύνατη φαµελιά και δεν 'πιτηδεύοµαι να κολακεύω 
τους δυνατούς. Και είµαι δυστυχής, και κλαίγω και την δυστυχισµένη 
µου πατρίδα, οπού δι' αυτείνη χύσαµε το αίµα µας αδίκως. 
Αυτούς τους µήνες, Απρίλη και Μάγη, έγινε ένα σκέδιον να πάµε να κυργέψωµε 
το Πατρατζίκι και να κινηθούν όλα τα γειτονικά µέρη και συνφώνως 
να χτυπήσουµε όλοι µαζί. Συνάχτηκαν τ' αναγκαία εις το Μαυρολιθάρι, 
εις το χωριόν• και είπαµε να συναχτούµε όλοι να βαρέσουµε συνφώνως. Μαζωχτήκαµε 
εις Μακροκάµπι µέρος του ∆υσσέως, από την Λιβαδειά, ένας αξιωµατικός 
του ο Σταµούλης Χοντρός, από το Σάλωνα ο Πανουργιάς και 
Γκούρας, οπού 'µαστε µαζί, κ' εγώ µε τα τέσσερα χωριά, οπού 'χα διοριστή 
'σ αυτούς, ο Γεράντωνος από Ταλάντι, ο ∆υοβουνιώτης Ζιτούνι, Καλτζοδήµος 
Λιδορίκι, Σαφάκας Κράβαρι, Γιολντασαίγοι Καρπενήσι, Κοντογιανναίγοι 
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Πατρατζίκι, Νικήτας και Χατζηχρήστος κι' άλλοι αξιωµατικοί από 
Πελοπόννησο, ο Νικήτας αρχηγός τους αυτεινών. Τα χαράµατα ζυγώσαµεν 
απόξω την Πάτρα όλοι, ως τρεις-χιλιάδες• µεραστήκαµε από δυο µέρη, 
προχωρέσαµε ως την άκρη την χώρα, πιάστη ο πόλεµος καµπόσον. Η δύναµη 
των Τούρκων πολλή, και χωρίς σκέδιον καλό να κάµωµε εµείς, χαλαστήκαµε. 
Σκοτώθηκαν καµπόσοι Τούρκοι κι' από 'µάς το-ίδιο, σκοτωθήκαµε 
και πληγωθήκαµε. Κόντεψα να σωθώ κ' εγώ, ότ' ήµουν κουτζός από 
την αρρώστεια του Μισολογγιού• µε πονούσαν τα γόνατά µου. Και κλειστήκαµε 
σε µια ράχη καµµιά δεκαριά, ο Μπαλαούρας, ο Φαρµακάκης, ο Μπισµπιρούλας 
κι' άλλοι και φκιάσαµε ταµπούρι και πολεµούσαµε µε την χώρα 
και µε το κάστρο. 'Οτ' ήταν ο Ρούκης από-κάτου το κάστρο κι' ο Ρουµάνης 
κι' άλλοι ένα-δυο και κιντυνεύανε από τους Τούρκους του κάστρου και 
τους βαστούσαµε εµείς. 
Θα σας ειπώ κ' ένα γενναίον πολύ περιστατικόν: 'Ενας ατρόµητος άντρας 
από τους Κολοβάτες (είναι του Σαλώνου χωριόν), τον λένε Μήτρο Καθάριον 
(αλήθεια καθάριος κι' ατίµητος είναι), αφού τζακιστήκαµε 'σ την χώρα και 
τραβηχτήκαµε εις το ψήλωµα, οι εδικοί µας όλοι κ' εµείς φκειάσαµε ταµπούρι 
και πολεµούσαµε. Αυτός ο δυστυχής ήταν µέσα-εις την χώρα σε 
σπίτι µπασµένος• Αφού φύγαµε εµείς, αυτός έµεινε µόνος-του κλεισµένος• 
το' 'φυγαν οι συντρόφοι του κ' έµεινε µόνος-του. Του ρίχτηκαν οι Τούρκοι απάνου 
του• παίρνει ένα γιαταγάνι τούρκικον και σκοτώνει τέσσερους• κ' εκεί-οπού 
τον πολεµούσαν του δίνουν µίαν µαχαιριά εις την κοιλιά• και σκοτώνει 
τον Τούρκον και µε το µαχαίρι εις την κοιλιά ήρθε εκεί οπού ήµαστε 
εµείς, εις το ταµπούρι. Και δεν του πειράξαµεν το µαχαίρι• µε τούτο εις 
την κοιλιά τον πήγαµε εκεί οπού 'ταν οι εδικοί µας και ήταν ο γιατρός• και 
το' 'βγαλε το µαχαίρι και µε των µερµήγκων τα κεφάλια το' 'ρραψε την κοιλιά. 
Και τράβησε ο καϊµένος κοντά έναν χρόνον να γιατρευτή. Γέρευε και 
πάλε ξηλώνεταν, κ' έβγαιναν οι κοπριές από την κοιλιά οπού 'ταν η πληγή. 
Και ζη τώρα και δεν έχει ψωµί να φάγη. 
Σταθήκαµεν εκεί ως το δειλινό και πολεµούσαµε• αποκόβαµε τους Τούρκους 
να πηγαίνουν και να 'ρχωνται εις το κάστρο. Ηύραν καιρό, έφυγαν µε 
γερούσι ο Ρούκης κι' ο Ρουµάνης και σώθηκαν. Τότε πήγαµε κ' εµείς απάνου, 
οπού ήταν οι άλλοι• ξαποστάσαµε. Τότε, από το δεξιόν του κάστρου 
είναι ένα βουνάκι και βήκαν καµµιά διακοσιαριά Τούρκοι και το έπιασαν. 
Αρχίσαµε να τους πολεµήσουµε από-'µπρός. Πήρε καµπόσους ο Γκούρας 
συντρόφους και πήγε κρυφά και τους πήρε τις πλάτες• και τους βαρούσε 
εκείνος από τις πλάτες κ' εµείς από-'µπρός. Και τους τελειώσαµεν όλους, 
τους στείλαµε εις την άλλη ζωή• και µε την ορµή εκεινών, οπού τους σκοτώσαµε, 
πήραµε και το κάστρο µε γερούσι και σκοτώσαµε κ' εκεί καµπόσους• 
οι περισσότεροι φύγαν από τ' άλλο το µέρος. 
Τότε είχαµε το κάστρο και πιάσαµε και τους µύλους, 'σ το Μπογόµυλο 
ονοµαζόµενον, και την άκρη την χώρα. Και πολεµούσαµε κ' εµείς αντρίκεια 
και οι Τούρκοι γενναία. Τους ήρθε ένα µικρόν µιντάτι των Τούρκων από το 
Ζιτούνι. Τους σκοτώσαµε εις την άκρη τους µύλους• το 'χαµε πιασµένο και 
τους τελειώσαµε όλους. Σε ολίγον έρχεται πολλή Τουρκιά. 'Αφησε ο Γκούρας 
εις το ποδαρικό του εµένα να σταθώ εκεί• αυτός πήρε καµπόσους ανθρώπους 
και πήγε να βαστήση το µιντάτι το νέον. Αφού πήγε εκεί, είδε οπού 
'ταν πολλοί, ο ∆ράµαλης, και δεν µπόρεσε να τους βαστήση. Μου παράγγειλε 
να ειπώ των ανθρώπων να τραβηχτούνε µε τρόπον, να µη µας χαλάσουνε 
οι Τούρκοι, και να σηκώσω και τον τζεµπιχανέ. 'Οσο-να καλοµεράσω 
τον τζεµπιχανέ, πλάκωσαν ο νέοι Τούρκοι και της χώρας, µας πήραν οµπρός. 
Εµείς τζακίσαµε, ότ' ήµαστε πολλά ολίγοι από 'κείνο το µέρος• οι 
άλλοι ήταν από το πέρα µέρος της χώρας. Από τρίχα γλύτωσα ο δυστυχής• 
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ήµουνε κουτζός και είχα κ' ένα ντουφέκι µεγάλο, έτρωγε τριάντα δράµια 
και ήταν πολύ βαρύ• δυο τα 'χαν στείλη από την Ζάκυθο, ένα είχε ο 
Γκούρας και τ' άλλο εγώ. Κ' έσωσε τ' ασκέρι και µ' έρριξε κάτου, όταν φεύγαµε, 
και ήταν στενός ο τόπος και πατούσαν όλοι απάνου µου κ' έµεινα 
αλλού κοντινός µ' άλλον έναν -κουτζός κ' εκείνος. Σε έναν γκρεµνόν 
πέρασε εκείνος, εγώ ο δυστυχής έµεινα, δεν µπορούσα να διαβώ• κι' αποφάσισα 
να γκρεµιστώ κάτου, να-µη µε πιάσουνε οι Τούρκοι. Εκείνος, ο κουτζός, 
"φώναζε• ""Πέτα το ντουφέκι να γλυτώσης!"" Εγώ χωρίς ντουφέκι τι " 
"να 'κανα; Και το λυπούµουν. 'Υστερα θέλησε ο Θεός και κρεµάστη αυτός " 
κ' έπιασε την µπούκα του ντουφεκιού και πάτησα ολίγον µε τα νύχια και 
σώθηκα. 'Εκαµα όρκον να µη µαταπάγω εις πόλεµον 'σ την κατάστασιν 
οπού ήµουν, χωρίς ποδάρια. 'Σ τον ανήφορο πάταγα, 'σ τον κατήφορο τελείως, 
µε πονούσαν τα γόνατά µου. Αφού σωθήκαµε κ' εµείς οι δυο κουτζοί, 
φούσκωσα και ξέκλησα τα ρούχα µου να πάρω αγέρα• και τότε έκανα τον 
όρκον. Ξαποστάσαµε ολίγον. Οι Τούρκοι έφτασαν καµπόσους δικούς-µας και 
θα τους πιάναν. Με φωνάζει ο Νικήτας να τρέξωµε να τους σώσουµε. Τρέξαµε 
δια 'κείνους και κιντυνέψαµε κ' εµείς. Τότε οι Τούρκοι ρίχτηκαν 
παντού, µπλοκάραν και τους δικούς-µας εις το κάστρο και τους αφήσαµε. 
Και κυνηγώντας οι Τούρκοι µας πήγαν 'σ τα µισά του Αγιτού, του βουνού. 
Εκεί νύχτωσε και µείναµε µπαϊλντισµένοι. Χάσαµε και τον Γκούρα• 
τον πήραν οµπρός οι Τούρκοι και τον έρριξαν 'σ ένα ρέµα µ' όλους το ανθρώπους 
και κιντύνεψαν να σωθούνε• κ' εµείς δεν ξέραµε ζωντανοί είναι ή 
χαµένοι. Εγώ ήµουν πολύ αγαπηµένος µε τον Γκούρα, ήµασταν καλύτερα 
από αδέλφια µ' αυτόν και µε τον µακαρίτη Χαλµούκη και Θανασούλα Σουλιώτη, 
πολλά γενναία παληκάρια και µε µεγάλη αρετή. 
Αφού πήγαµε εις το βουνό, και ήταν εκεί ο Χαλµούκης και ο Θανασούλας 
κ' εγώ, καθόµαστε αποσταµένοι και νηστικοί και πικραµένοι δια τον 
Γκούρα και τους συντρόφους οπού αφήσαµε εις το κάστρο. ∆ια την πείνα 
την µεγάλη οπού είχαµε ο Θεός στέλνει έναν άνθρωπον φορτωµένον ζαϊρέ, 
κρέας, πήτες, κρασί, ψωµί, ένα ζώον φορτωµένον από τις φαµελιές εκεινών 
οπού 'χα από τα τέσσερα χωριά και τους είχα µαζί µου κι' από τον αδελφόν 
µου. Και συνάζω όλους τους συντρόφους, νηστικούς και κατατρεµένους από 
τους Τούρκους, και τους αδελφούς µου Νικήτα και Χατζηχρήστο και καθόµαστε 
να φάµε. Φτάσαν εκείνοι οπού 'ταν πολιορκηµένοι εις το κάστρο• βήκαν 
µε γερούσι χωρίς-να βλαφτή κανένας. 'Ερχεται κ' ένας από τον Γκούρα 
και µας είπε όσα δοκίµασαν και πώς σώθηκαν• και είναι 'σ το τάδε βουνό. 
Τότε δοξάσαµεν τον Θεόν και κάµαµε τα µεγαλύτερα γλέντια και τραγούδια. 
Την αυγή σµίξαµε όλοι• ήρθε κι' ο Γκούρας εις τις Καταβόθρες. Εκεί 
κάµαµε τα γιατάκια να κοιµηθούµε. 
Μαθαίνοµε ότι, αφού πήγαν πίσου ζωντανοί ο Αλέξη Νούτζος κι' ο Παλάσκας, 
ο Κωλέτης παρακινάγει και τ' άλλα τα µέλη της ∆ιοικήσεως και 
τους στέλνουν πάλε αναντίον του ∆υσσέα. Πήγαν εις το ∆ίστοµον• ήταν ανθρώποι 
του ∆υσσέα εκεί, τους διώξαν. 'Ηταν και Λιβαδίτες µε το πνέµα 
αυτεινών και συντρόφοι του Κωλέτη. Πηγαίνουν και 'σ άλλα χωριά.  

Τους έπιασε ο ∆υσσέας και γράµµατα, οπού γράφαν να τον σκοτώσουν.      

Στέλνει 
ο ∆υσσέας ν' ανταµωθούν και πήγανε εις την ∆ρακοσπηλιά. Μαζώνει ο 
"∆υσσέας τους κατοίκους όλους και τ' ασκέρι του. Τους λέγει ο ∆υσσέας ""∆ιαβάστε," 
αδελφοί, τα γράµµατα (τα διάβασαν παρουσία). Αδελφοί, τους λέγει, 
ο 'Αργειος-Πάγος και η Κυβέρνηση σας είναι γνωστό ότι µε κατάτρεχαν και 
µε κατατρέχουν. 'Οταν ήµαστε εις την Αγιαµαρίνα, εξ-αιτίας δικής-µου, 

 36



δια-να χαθώ εγώ, αποφάσισαν να χαθή και τόσο ασκέρι. ∆ια-να µην πάθη 
η πατρίς δια 'µένα έστειλα την παραίτησή µου και µε βαστήσετε εσείς 
όλοι στανικώς. Τώρα η Κυβέρνηση στέλνει αρχηγούς την αφεντειά-τους τον 
κύριον Αλέξη και τον καπετάν Παλάσκα. Η αφεντειά-σας -είναι 'σ το 
χέρι σας: Αν θέλετε αυτούς, σκοτώστε εµένα, αν θέλετε εµένα, σκοτώστε 
"αυτούς"". Τους έπιασαν και τους σκότωσαν. Και γλύτωσε από τους δυο κατά-ώρας" 
ο Κωλέτης. 
Αυτά όταν τα µάθαµε, (ήρθε άνθρωπος) ήµαστε ακόµα εις τις Καταβόθρες. 
Σηκωθήκαµε την αυγή, του Σαλώνου οι άνθρωποι, και πήγαµε από-κάτου 
τη Νευρόπολη και ρίξαµε ορδί. Η σεβαστή Κυβέρνηση λυπήθη πολύ 
οπού άκουσε τον θάνατον αυτεινών, κι' όντως αγαθών πατριωτών• και δια 
τον θάνατον αυτεινών αποφασίστη να σκοτωθή ο αίτιος, οπού 'ταν ο ∆υσσέας, 
κ' έπρεπε να µπη 'σ ενέργεια το σκέδιον οπού είπε ο γραµµατικός, οπού τον 
στείλαν 'σ τον Νικήτα να σκοτώση τον ∆υσσέα και να µείνη αυτός αρχηγός 
-όσο-να µας τελειώσουνε όλους οι καλοί κυβερνήτες, τα παιδιά των 
Τούρκων. Τώρα, σαν δε θέλησε ο Νικήτας δι' αρχηγός, φρόντιζαν να κερδήσουνε 
τον Γκούρα. Μίαν ηµέρα εκεί οπού 'χαµε τ' ορδί βλέπω έναν φραγκοφορεµένον• 
εγώ τήραγα την δουλειά µου µε τους ανθρώπους οπού οδηγούσα. 
Κουβέντιαζαν µυστικά ο Γκούρας, ο Τρακοκοµνάς κι' αυτός ο καλός πατριώτης, 
ο φραγκοντυµένος. Αφού ξηγήθηκαν πολύ µυστικά από 'µένα, 
"έφυγε αυτός. Σε ολίγες ηµέρες µου λέγει ο Γκούρας• ""Πάρε καµµιά δεκαριά " 
"ανθρώπους κι' άφησε άλλον κεφαλή εις τους ανθρώπους σου• κάπου θα πάµε"". " 
Ακολούθησα ό,τι µου είπε. Πάµε 'σ την Αγόριανη, εις το χωριόν του Τρακοκοµνά• 
ήταν κι' αυτός ο ίδιος µαζί µας. Τρώγαµε, πίναµε, χορεύαµε. Ο 
κόσµος κουβάλαγαν και µας κέρναγαν και πίναµε κάµποσες ηµέρες. 'Ηρθε 
πίσου ο φραγκοκαταραµένος• άρχισαν να κουβεντιάζουν πάλε τα κρυφά οι 
τρεις τους• φύγαµε από το χωριόν και πήγαµε σε κάτι στάνες. Εκεί ήταν 
ησυχία περισσότερη δια µυστικά. Αφού κουβέντιαζαν κρυφά από 'µένα τόσον 
"καιρό, µου κακοφάνη πολύ. Τότε του λέγω του Γκούρα• ""Θα πάρω τους ανθρώπους" 
µου να πάγω εις τ' ορδί, ότ' είναι µοναχοί οι άνθρωποι και οι Τούρκοι 
µας ήρθε άνθρωπος και µας είπε ότι έρχονται ολοένα κ' ετοιµάζονται 
να µπούνε µέσα και θα σκλαβώσουνε τον κόσµον, κ' εµείς τρώµε τα πράµατά 
"τους και στέκονται ολόρθοι και µας κερνάνε"". ∆εν µ' άφησε να φύγω." 
'Αρχισαν να µου φανερώσουν το µυστικόν ο Γκούρας κι' ο Κοµνάς (ο Φράγκος 
"είχε φύγη). Μου λέγει ο Γκούρας• ""Η ∆ιοίκηση θέλει να µε κάµη χιλίαρχον" 
κι' αρχηγόν της Λιβαδειάς εις το ποδάρι του ∆υσσέα, φτάνει να 
σκοτώσω τον ∆υσσέα. Και είναι εις τον 'Αγιον-Λουκά ο ∆υσσέας κλεισµένος 
και εις την Αράχωβα είναι ο Λάππας ο Λιβαδίτης, ο Τριανταφυλλίνας 
κι' άλλοι Λιβαδίτες και χωργιάτες, ως χίλιοι άνθρωποι θα µαζωχτούν• και 
να πάµε κ' εµείς να τους πάρωµε να πάµε να τον βαρέσουµε. Και το είχαµε 
µυστικό από σένα να-µη µας κάµης αντενέργειαν και δεν θελήσης να µας 
"ακολουθήσης"". Τους είπα• ""Εγώ είµαι µικρός άνθρωπος οµπρός-'σ τους " 
δυο εσάς• ούτε το καλό µου ωφελεί, ούτε το κακό µου ζηµιώνει. Αν µου το 
λέτε να πάµε να το κάµωµε, να πάµε• αν είναι να δώσω και γνώµη και 
"δεν σας βαρύνη, να δώσω, αν έχω την άδειά σας"". Μου λένε και οι δυο• " 
'Εχεις γνώµη, ότ' είσαι αδελφός µας και εις τα καλά, είσαι σύντροφος και 
εις τα κακά. -Αν είµαι σύντροφος λοιπόν, θα δώσω την ταπεινή µου 
γνώµη• έχω δικαίωµα. Αν πάρης εσύ, Γκούρα, την αρχηγία της Λιβαδειάς, 
"έχω κ' εγώ το µερίδιόν µου ή όχι; -Πρώτος είµ' εγώ, λέγει ο Γκούρας, " 
"δεύτερος ο Κοµνάς κ' εσύ. -Ο σύντροφος ο τίµιος πότε είναι τίµιος; " 
'Οταν λέγη την αλήθεια του φίλου του κι' ας χάνη το νιτερέσιον του, ή 
όταν τράγη το νιτερέσιον κι' ας χαθή ο φίλος του κι' ας διατιµηθή 
"κι' ας κιντυνέψη; -'Οχι, λέγει ο Γκούρας, ο πιστός σύντροφος πρέπει να " 
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λέγη την αλήθεια κι' ό,τι θα του συβούν ύστερα ας του συβούν -Η καϊµένη 
η πατρίδα αµαρτίες οπού 'χε και γύρευε να την λευτερώσουµε εµείς οι 
ανθρωποφάγοι, πολιτικοί και στρατιωτικοί! Κ' έχοµε αρετή να λευτερώσουµε 
"πατρίδα εµείς κι' αυτείνοι οπού µας κυβερνούν; Τώρα έβαλαν τον" 
∆υσσέα σκότωσε τον Αλέξη Νούτζο, τον σεβάσµιον άρχοντα. Πόσο ψυχώνει 
η Τουρκιά µ' αυτό, πόσο αδυνατίζοµε εµείς! Το-ίδιον και τον Παλάσκα. 
"∆εν είναι αληθινό οπού τον έβαλαν, τον ∆υσσέα, αυτείνοι και τους σκότωσε; " 
Τους έστειλαν δυο ξένους µέσα-εις το σπίτι του, 'σ τον τόπο του τον πατρικόν, 
και τον φορτώθηκαν αυτόν και τους ανθρώπους του. Ποιον άλλον 
"καπετάνιον πείραξαν; Τον Πανουργιά, τον Καλτζοδήµο, άλλον κανένα; " 
Μόνον τον ∆υσσέα. Και σαν σκοτώσουν αυτόν, ύστερα εσάς• κ' εµάς µας 
"σκοτώνουν µε τα πράσα, όχι µε ντουφέκια και σπαθιά. Τι έκαµε ο ∆υσσέας; " 
'Οτι πήγε να σκοτώση Τούρκους ήθελαν να χάσουνε αυτόν κι' όλο 
"του το στράτεµα. Τι να 'κανε; γύρεψε να παρατηθή, τον βάσταξαν οι κάτοικοι" 
και τ' ασκέρι. 'Ηρθαν αυτείνοι, τους σκότωσε. Κακό είναι µεγάλο. 
Τώρα βαίνουν εσένα να σκοτώσης τον ∆υσσέα• αύριον θα βάνουν εµένα, 
σκοτώνω 
εσένα. Και να το καρτερής! Κ' έτζι θα µας φάνε όλους. Λες να πάµε 
να βαρέσουµε τον ∆υσσέα• αµµ' εκείνος είναι αδύνατος, οπού 'χει τόσους 
"ανθρώπους και βαστάει θέσιν δυνατή; Να πιάσουµε το ντουφέκι, ούτε εκείνος " 
θα κάµη τίποτα εµάς, ούτε εµείς εκείνου. Θα µπούνε µονάχα οι Τούρκοι 
µέσα και θα κυργέψουν την πατρίδα κ' εµείς θα πολεµούµε• και θα µας 
πιάσουνε οι κάτοικοι να µας δώσουνε των Τούρκων να µας κόψουν το κεφάλι. 
Κι' ο Λάππας κι' ο Μήτρο Τρανταφυλλίνας οι Λιβαδίτες, οπού 'ναι αναντίον 
του ∆υσσέα 'σ την Αράχωβα, προσκυνούν τους Τούρκους κ' ησυχάζουν• 
και θα µας πιάσουνε κ' εµάς να µας δώσουνε των Τούρκων. 'Η ο ∆υσσέας, 
αν τον στενέψωµε, πάγει µε τους Τούρκους. Καρτεράτε τότε λευτεριά της 
πατρίδος, και να µείνωµε και ζωντανοί. Κλαίγει ο Κωλέτης και οι άλλοι 
κυβερνήται µας τον χαµόν του Αλέξη και Παλάσκα σαν την φώκια, οπού 
κλαίγει τον πνιµένον όσο-οπού σαπίζει, και κάθεται και τον τρώγει. 'Ετζι 
θα φάνε κ' εµάς τους δυστυχείς. Σε συβουλεύω, αδελφέ Γκούρα, να πας 
ν' ανταµωθής µε τον ∆υσσέο και ν' αδελφωθής και να πάµε εις τα πόστα 
µας, ότι θα µπούνε οι Τούρκοι αντουφέκηγοι και θα δώσουµε λόγον δι' αυτό 
εις τον Θεόν και 'σ τους ανθρώπους. Κι' όταν υπάρξη η πατρίς, δεν σου 
χρειάζονται αρµατωλίκια• παίρνεις τις τιµές της πατρίδος, βαθµούς και 
δόξες, καθώς γίνεται και 'σ τ' άλλα τα έθνη, οπού τιµούν και δοξάζουν τους 
άξιους και τίµιους αξιωµατικούς τους. Κι' αυτά τα καπεντανλίκια ήταν 
κλέφτικα πράµατα, όταν ήταν οι Τούρκοι 'σ την πατρίδα µας αφεντάδες. 
Εµείς όµως παιδευόµαστε δια λευτεριά και δι' αυτό µας κερνούν ολόρθοι 
οι κάτοικοι κ' έχουν τις ελπίδες τους 'σ εµάς• και µας πλερώνουν και µας 
ταγίζουνε• και τους βάνοµε οµπρός εις τον πόλεµον και σκοτώνονται αυτείνοι 
"και δοξαζόµαστε εµείς"". " 
Τότε, είναι η αλήθεια του Θεού, µετανόησε πολύ και µου είπε να πάγω 
'σ τον 'Αγιον-Λουκά να µιλήσω µε τον ∆υσσέα ν' αδελφωθούνε και να 'βγωµε 
"έξω. Του είπα• ""∆εν πάγω µόνος-µου• να πάµε αντάµα"". Αυτός ήθελε να " 
πάγη πρώτα εις το Σάλωνα να µαλλώση µε τους ντόπιους, ότι τους ζητούσε 
ένα χωργιόν, το Ξεροπήγαδο, να του χαρίσουνε και ως χίλιες ρίζες ελιές. 
Του είπα και πήγαµε αντάµα εις το Σάλωνα και µίλησα µυστικώς των 
νοικοκυραίων και τα διόρθωσαν. Κ' έστειλα κι' άνθρωπον κρυφά εις τον ∆υσσέα 
και του είπα να µην του µιλήση άγρια του Γκούρα, όταν ανταµωθούµε• 
να φερθή γνωστικά. Σηκωθήκαµε και πήγαµε εις τον 'Αγιον-Λουκά κι' ανταµωθήκαµε 
µε τον ∆υσσέα και φιληθήκαµε και οι τέσσεροι. Του είπε ο 
Κοµνάς τα αίτια κι' ότι εγώ τα συβίβασα και δεν είχε πού να µε βάλη ο 
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∆υσσέας. 
Κι' αφού σάσαµε αυτά, όλοι µαζί κινήσαµε δια τ' ορδί. 'Σ τον δρόµον 
πήρε ο ∆υσσέας εµένα και τον Τρακοκοµνά και πήγαµε την νύχτα κ' έβγαλε 
έναν τενεκέ γιοµάτον φλουρί, διακόσες-τριανταπέντε-χιλιάδες γρόσια, και 
πλέρωσε τους ανθρώπους του• κι' όσα µείναν τα 'χωσε πίσου. Πηγαίνοντας εις 
τ' ορδί, ως το βράδυ ήρθε ο τζασίτης οπού 'χαµεν εις το Ζιτούνι και µας 
είπε ότι σε δυο 'µέρες ο ∆ράµαλης κινείται µ' όλες τις ετοιµασίες δια µέσα-από 
τα στενά. Τότε στείλαµε παντού ν' αναµερήσουνε τα γυναικόπαιδα 
και ζωντανά. 'Ηρθανε και οι νοικοκυραίγοι από τα Σάλωνα κ' ήθελαν 
να στείλη ο ∆υσσέας κι' ο Γκούρας εις το Μισολόγγι, οπού 'ταν ο Μαυροκορδάτος 
∆ιευθυντής, να δώση τέσσερα καράβια να περνάσουµεν τα γυναικόπαιδα 
εις την Πελοπόννησον. Στείλαν εµένα και τον Παπαηλιόπουλον εις 
Μισολόγγι. Ετοιµάζαµε τα καράβια• µάθαµε µπήκε ο ∆ράµαλης εις 
Κόρθο αντουφέκηγος, ότι οι κάτοικοι πήγαν να κρύψουν τις φαµελιές τους. 
Εις τα Ντερβένια τους χτύπησαν. Κι' αφού τους είδε τους Τούρκους από-µακρυά 
ο Αχιλλέας, ο νέος αξιωµατικός της Κυβερνήσεώς µας, άφησε 'φοδιασµένο 
κάστρο και πήρε τόσο ασκέρι κ' έπιασε τα βουνά. Κι' ύστερα σκοτώθηκε. 
Τέτοιους αξιωµατικούς θέλει η Κυβέρνησή µας να λευτερώση την πατρίδα, 
νέους• τους παλιούς σκότωµα. Μπεζέρισαν ν' ακούνε Γώγο µε ογδοήντα-ένα 
άνθρωπον να βαστήξη έξι-χιλιάδες και να γιοµίση ο τόπος σκοτωµένους. 
Ν' ακούνε εφτακόσους ανθρώπους να χαλάσουν τόσες χιλιάδες. 
Ν' ακούνε ∆υσσέα µ' εκατό ανθρώπους σε µίαν µάντρα να κόψουνε την πρώτη 
ορµή των Τούρκων. Θέλουν Αχιλλέα οι Κυβερνήται ν' αφίνη αντουφέκηγον 
κάστρο, οπού 'ναι πλησίον του ουρανού εις το ψήλωµα κ' είχε κι' όλα του 
τ' αναγκαία. (Η µαγαρισιά το φκυάρι της θέλει). Βαρέθηκαν οι άνθρωποι 
ν' ακούνε Αλέξη Νούτζο, που ξόδιασε όλα του τα χρήµατα και πούλησε και 
τα τζιβαϊρικά του µισοτιµής εις την Αγιαµαύρα και πλέρωνε τους ανθρώπους 
εις τον πόλεµον. Και εις την Λαγκάδα έκοβα εγώ ξύλα να φκειάσουµε 
φωτιά να ζυµώσουµε ψωµί κι' ο Αλέξη Νούτζος φορτώνεταν τα ξύλα και 
τα κουβάλαγε. Τον στείλανε και σκοτώθηκε σαν σκυλί. Αχ, ουρανέ, µην 
το φτουράς• µη βαστάς την επιβουλή των αχάριστων ανθρώπων! Κι' ο ∆υσσέας 
δεν ήταν καλύτερος. Αυτόν θα τον κρέµαγε ο Αλήπασσας εις τα Γιάννενα, 
οπού το' 'φταιξε• ο Νούτζος τον γλύτωσε. 'Εκαµε κι' αυτός την ανταµοιβή 
εις τον ευεργέτη του. 
Τα 1822, του Γιούνη η έβγα απάνου-κάτου, αφού µπήκαν οι Τούρκοι 
µέσα και πήγαν 'σ τον Μωριά, δεν µπόρεσαν να µπάσουνε ζαϊρέδες, ότι 
καθηµερινώς τους πολεµούσαµε κλέφτικα εις τα στενώµατα. Τότε µία ποσότη 
Τούρκων έπιασαν τη Νευρόπολη, ως τόπος δυνατός, κι' άνοιξαν και 
τον δρόµον δια-να περνούν ζαϊρέδες εις Πελοπόννησο, εις Αθήνα απόξω, 
οπού 'χαν ορδιά κατ' τον Ρωπόν, εις 'Εγριπον, και να 'φοδιάζουνε όλα αυτά 
τα µέρη. Τότε συναχτήκαµε όλα αυτά τ' ασκέρια της Ανατολικής Ελλάδος 
και πήγαµε και τους πολεµήσαµε γενναίως (κι' αυτείνοι πολέµησαν παληκαρίσια). 
Τους τζακίσαµε• τους πήραµε τ' αργαστήρια τους, σκοτώσαµε 
από αυτούς, τους πήραµε τόσα λάφυρα, τους βγάλαµε από τις θέσες τους 
και κλείστηκαν 'σ ένα δυνατόν µέρος. Τους βάλαµε κ' ένα κανόνι και τους 
χτυπάγαµε. Τους πήραµε το νερόν τους και τους στενέψαµε πολύ. Τους πολεµήσαµε 
από το µεσηµέρι ως την αυγή. Τους ήρθε ένα µιντάτι, το χαλάσαµεν. 
Τους ήρθε κι' άλλο από την Αλαµάνα κ' έγιναν τότε πολύ δυνατοί, 
πεζούρα και καβαλλαρία, κι' αναχωρήσαµε µόνοι-µας, άβλαβοι. Πήγε ο καθείς 
εις το πόστο του κ' εµείς εις την Γραβιά. Και τους βαρούσαµε κλέφτικα 
πάντοτες. 
Σε ολίγες ηµέρες ξαναπήγαµε συστηµατικώτερα• τους πολεµήσαµε δυο 
µερόνυχτα. Ταµπουρωθήκαµε σε τρεις µεριές πολλά πλησίον τους. Πανωκέφαλα 
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ήταν ο ∆υσσέας, βορεινά• ανατολικώς εµείς, του Σαλώνου, δυτικώς 
οι Λιδορικιώτες, Σαφάκας και οι άλλοι. Τους καταφανίσαµε• τους µαζώξαµε 
'σ ένα µέρος όλους µαζί. Κάναν γερούσια απάνου µας, πεζούρα και καβαλλαρία. 
Τους ήρθαν πάλε µιντάτια από τ' άλλα τα πόστα κι' από το 
Ζιτούνι. Σώσαµε κ' εµείς τα πολεµοφόδια. Αυτείνοι είχαν σκοπόν την αυγή 
να µας κλείσουνε µέσα• και χωρίς πολεµοφόδια και ζαϊρέ θα κιντυνεύαµε. 
Τότε τα χαράµατα τραβηχτήκαµε χωρίς-να µας νοιώσουνε. Κι' όταν θα 
περάσουν ζαϊρέδες κάποτε, εκεί οπού ρίχναν ορδί τους βαρούσαµε την νύχτα, 
'σ την Πέτρα ή αλλού, και δεν τελεσφορούσαν ποτέ. Κι' ο γενναίος κι' ατρόµητος 
Θανάσης Σκουρτανιώτης µε διαλεµένους από την Φήβα και κάτου δεν 
τους άφινε να ξεµυτίσουν. Τους αφάνιζαν και οι Αθηναίοι. 
Την πρώτη χρονιά πολιόρκησαν τους ντόπιους Τούρκους εις το κάστρον 
των Αθηνών µαζί-µ' όση φρουρά ήταν• τους πολεµούσαν πολλά γενναίως. Και 
τους περιόρισαν εις το κάστρο και κάµαν και ρεσάλτο µέσα-εις τον Σερπετζέ 
και σκοτώθηκαν κι' από το 'να το µέρος κι' από τ' άλλο. Και τα δυο 
µέρη πολεµούσαν γενναίως. 'Ηρθε ο Οµέρπασσας-Βεριόνης µε µίαν δύναµιν 
κ' έκαµε πολύν καιρόν 'σ την Αθήνα• και διάλυσε την πολιορκίαν κ' έπαθαν 
οι δυστυχείς Αθηναίγοι πολλά δεινά, σκοτωµούς, σκλαβιές και ζηµιές πλήθος. 
Φεύγοντας ο Βεργιόνης συνάχτηκαν πάλε η χώρα και τα χωριά και 
πολιόρκησαν τους Τούρκους, κατοίκους και φρουρά, οπίσω 'σ το κάστρο στενά. 
Και σώθη το νερό τους και ο ζαϊρές τους, των Τούρκων, και παραδόθηκαν 
µε συνθήκη. Κ' η συνθήκη έµεινε εις το χαρτί µοναχά. Ρίχτηκαν 'σ τους 
παραδοµένους κ' έσφαξαν πλήθος γυναικόπαιδα κι' άντρες πολλούς. Γλύτωσαν 
και καµπόσοι δια την συνθήκη κι' άλλοι εις τα προξενεία. Το βιον 
τους το 'καµαν δυο µερίδια• ένα να πάρουν εκείνοι οπού τους πολιορκούσαν 
και τ' άλλο να µείνη δια το κάστρο, να πουληθή και µε τα χρήµατα να το 
'φοδιάσουνε απ' ούλα τ' αναγκαία. Κουβάλησαν το βιον απάνου 'σ τα µαγαζειά, 
εις το κάστρο. Το δοκίµασαν ένα χέρι πρώτα οι πρόκριτοι• ήταν ο 
γέρο Ζαχαρίτζας κι' ανιψιός του Νικολάκης• ήταν οι Βλαχαίγοι, ο Βρανάς 
κι' άλλοι. Είχαν κι' αρχηγόν τον Μπατζακάτζα µ' άλλους συντρόφους του 
στρατιωτικούς. Τραβήσανε οι νοικοκυραίοι και οι τίµιοι άνθρωποι από αυτούς 
όσα δεν τράβησαν από τους Τούρκους. Τελευταία τους άφησαν κι' όλο 
τους το πράµα εις την εξουσίαν τους οι νοικοκυραίγοι κ' έφυγαν δια τα νησιά. 
Μαζί-µ' όσους ήταν τότε δηµογέροντες ήταν κ' ένας τίµιος νοικοκύρης• 
τον είχαν εις το βιον του κάστρου να το προσέχη• τον έλεγαν Χατζή-Γιωργαντά Σκουζέ. 
Τους άφησε κι' αυτός κρυφίως κ' έφυγε. Και τους άφησε 
ελεύτερους να κάµουν τους σκοπούς τους εις το βιον του κάστρου. Αφού 
κάµαν ό,τι µπόρεσαν, είχαν υποψίαν από αυτόν να-µην µαρτυρήση ύστερα 
τι λείπει• ότι ήξερε τι βιον ήταν. Να πάρουνε αυτείνοι, να δώσουν κ' εκεινού 
δεν ήθελε, ότ' ήταν τίµιος άνθρωπος. 'Εφυγε. Στείλαν και τον πήρανε από 
την Κούλουρη µε δύναµη τ' αρχηγού τους Μπατζακάτζα και µε δική-τους. 
'Σ το δρόµο το' 'κοψαν το κεφάλι. Πιάσαν κι' άλλους νοικοκυραίους, τους 
φυλάκωσαν κι' ό,τι άλλες καλωσύνες τους υπαγόρευε η ψυχή τους τους κάναν. 
Τότε όλοι οι τίµιοι νοικοκυραίγοι κι' ο Σαρρής και οι Λεκκαίγοι κι' ο 
Μελέτης Χασιώτης κι' άλλοι ενώθηκαν και µε στρατήγηµά τους πήραν το 
κάστρο και διώξαν όλους αυτούς και λευτέρωσαν και τους φυλακωµένους 
νοικοκυραίους 
από την χάψη. 
Αφού πήραν αυτείνοι το κάστρο, οι διωχµένοι πήγαν εις τον Υψηλάντη 
και Νικήτα και είπαν να τους παραδώσουνε το κάστρο -οπού 'χαν τα κλειδιά 
µαζί τους, και το κάστρο το βαστούσαν άλλοι. Πήρε τα κλειδιά ο Υψηλάντης 
κι' ο Νικήτας κ' ήρθαν µ' ασκέρια δικά-τους, κι' αυτείνοι οι φίλοι 
µαζί, και τήραγαν το κάστρο από-κάτου την χώρα, που το βαστούσαν 
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άλλοι -κι' αυτείνοι βαστούσαν τα κλειδιά. Τότε συναχτήκανε όλοι οι 
νοικοκυραίοι και οι αρχηγοί οπού 'χαν το κάστρο κι' αποφάσισαν όλοι συνφώνως 
να το δώσουνε του ∆υσσέα και να τον κάµουν αφέντη δικόνε-τους για-να 
λευτερωθούν από τους άλλους. 'Ολο το παρτίδο τους αποφασίζουν τότε 
και µένει 'σ το κάστρο ο Σαρρής κι' ο Γιωργάκη Λέκκας κι' άλλοι από τα 
χωριά• και στέλνουν τον Μήτρο Λέκκα και Βασίλη-Μελέτη Χασιώτη κ' έρχονται 
γυρεύοντας κι' ανταµώνουν τον ∆υσσέα. Αφού του ξηγηθήκανε τα 
αίτια και του είπαν πως τον θέλουν αφέντη, αυτός γύρευε κάστρο εις τον 
ουρανό κι' όταν το 'βρε εις την γης, έτρεξε σαν το όρνιον εις το ψοφίµι. 'Ηρθε 
εις την Γραβιά, οπού ήµαστε κ' εµείς µε τον Γκούρα -ήφερε και τους 
στελµένους Αθηναίους- δια-να πάµε εις την Αθήνα. Τους αποκριθήκαµε 
αυτεινών και του ∆υσσέα, δεν αφίνοµε τους Τούρκους εις το προσκέφαλό 
µας και να πάµε να κλειστούµε εις ένα κάστρο και ν' αφήσωµε να 
σκλαβωθούν οι άνθρωποι. Το φιλονικήσαµε πολύ. Εγώ ήµουν ανάντιος κι' όσους 
είχα µαζί µου ήταν σύνφωνοι µ' εµένα, καθώς κι' όλοι οι Σαλωνίτες. Μας 
είπε ο ∆υσσέας να πάµε να µεράσουµε το βιον του κάστρου και να πάρωµεν 
το µερίδιόν µας, ότι φυλάγαµε εµείς τα στενά και δεν πήγαν τροφές 
'σ τους κλεισµένους Τούρκους και παραδόθη το κάστρο• και να πάρωµε το 
"µερίδιόν µας. Του λέγω• ""Μήνα 'χοµε σίγουρα τα κεφάλια µας κι' ό,τι φορούµε," 
"και γυρεύοµε να πάµε και δι' άλλα;"" Αφού όµως το φιλονικήσαµεν " 
και µας είπαν κι' αυτός, ο ∆υσσέας, και οι στελµένοι την ακαταστασίαν 
τους, των Αθηναίγων, και τον σκοτωµό του τίµιου ανθρώπου και των νοικοκυραίων 
τα δεινά• κι' από αυτά µπορεί να γένη σαν τον Αχιλλέα µε της 
Κόρθος το κάστρο• και εις την Ρούµελη άλλο κάστρο δεν είχαµε• τότε δι' 
αυτό αποφασίσαµε και πήγαµε εις την Αθήνα. 
Ηύραµε εκεί τον Υψηλάντη και Νικήτα. Στάθηκαν ολίγες ηµέρες κ' έφυγαν. 
∆ιόρισε ο ∆υσσέας τον Γκούρα φρούραρχον κ' εµένα να προσέχω του 
κάστρου τις βάρδιες και να φέρνω γύρα νύχτα και ηµέρα. Αυτό το καψοβιόν 
το 'βγαλαν εις το παζάρι να το πουλήσουνε: το καλύτερο λελούδι, διαµάντι, 
του ∆υσσέα, τ' άλλο του Γκούρα. ∆ια 'φόδιασµα του κάστρου λίγα χρήµατα 
πιάσανε. Κ' έµεινε άδειον και ξερόν το κάστρο. 'Οταν ήρθαν εις την Γραβιά 
η επιτροπή των Αθηναίων και µας παρακινούσε ο ∆υσσέας να πάµε εις 
την Αθήνα, µας έλεγε κιντυνεύει το κάστρο και δεν έχοµε άλλο εις την 
Ρούµελη παρµένο και να πάµε να το 'φοδιάσουµε. Αφού ήρθαµε εις την Αθήνα, 
το καλύτερο πράµα οπού θα 'πιανε χρήµατα, τζιβαϊρικό, µαργαριτάρι, 
ασήµι το 'θελαν δια λογαριασµό τους. Τ' άλλα πουλήθηκαν χωρίς τιµή, ότι 
δεν άξιαζαν. Και το κάστρο αφόδιαστον. Ευτύς-οπού 'ρθαν και περίλαβαν το 
κάστρο, έβαλαν τους ανθρώπους τους κι' αρπάζανε ό,τι βρίσκανε και το πουλούγανε. 
Ο Μαµούρης ήρθε τότε εις την Αθήνα µε µίαν ξύλινη πιστιόλα 
και εις τα χωργιά, οπού τον διόρισαν ντερβέναγα, τζάκιζε τους ανθρώπους σαν 
έναν τύραγνον του Αλήπασσα, οπού τον έλεγαν Ισούφ-Αράπη και τζάκιζε 
τα κόκκαλα των ανθρώπων µε το τζεκούρι• έτζι τζάκιζε κι' ο Μαµούρης 
τους χωργιάτες όσοι δεν ήταν φίλοι του. Και γύµνωναν του κάστρου το βιον 
και των χωριών. Τότε, σας λέγω ως τίµιος άνθρωπος, µιαν παλιοπιστιόλα 
"είχε• τηράτε, ρωτάτε την έχει τώρα; Ρωτάτε και δια τις τυραγνίες του. " 
'Σ τα Μισόγεια, 'σ την Κερατιά, ενού δηµογέροντα, Αναγνώστη Νυδραίον 
τον λένε, πόσες τζικουργιές το' 'δωσε κι' αν είδε υγείαν εις-το-εξής ο αγαθός 
άνθρωπος• κι' άλλοι πολλοί τοιούτοι δαρµένοι και τζερεµετισµένοι. 
Ο ∆υσσέας κι' ο Γκούρας αφού ήρθαν 'σ αυτούς τους στραβούς ανθρώπους, 
οπού γύρευαν αφεντάδες και τους ηύρανε, τότε το µέρος οπού τους 
φώναξε, τους νοικοκυραίους και τον Σαρρή και Μελέτη Χασιώτη, ότ' ήταν 
τίµιοι άνθρωποι, µε τρόπον τους σκότωσαν• τους Λεκκαίους κι' άλλους πολλούς 
τους κατάτρεξαν και τα πρωτεία τα είχαν εκείνοι οπού τους µοιάζαν 
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εις την αρετή, οι Ζαχαρίτζηδες, οι Βλαχαίγοι. 'Εκαµε και συµπεθεριά ο 
Μαµούρης, πήρε την αδελφή του Βλάχου. 'Ηταν µε αυτούς ο Βαρελάς, ήταν 
ένας Σουρµελής λογιώτατος• ήρθε τότε απόξω οπού σπούδαζε• µπερµπάντης, 
κακής διαγωγής. Οι καπεταναίοι µας αυτείνη την συντροφιά είχαν. 
'Ετυχε τότε και ήρθαν δυο χριστιανοί από το Μισίρι και είχαν χρήµατα 
κι' άρµατα καλά• ήρθαν κι' αυτείνοι να δουλέψουν την πατρίδα, να χαρούνε 
την προκοµµένη µας λευτερίαν. ∆ια-να τους πάρουν τ' άρµατα και χρήµατά 
τους οι αρχηγοί µας τους λένε ότ' είναι τζασίτες και τους βάνουν 'σ τους 
παιδεµούς• ούτε ο Χριστός δεν δοκίµασε όσα δοκίµασαν αυτείνοι οι δυο. 
Και σας λέγω τους παιδεµούς να φωτιστήτε κ' εσείς οι µεταγενέστεροι αυτείνη 
την αρετή• και τότε είστ' ελεύτεροι, αν έχετε την αρετή µας, να κάνετε 
τα ίδια. Πρώτα τους δέσαν, το κεφάλι έσωσε τον κώλον, και ξύλο 
καταδίκι• κι' άλλους τοιούτους παιδεµούς χερότερους• κι' αλλού κοντά πήραν 
ένα µαντέρι και το 'βαλαν δίπλα, του µάκρου, ψηλά ως ένα µπόι, απάνου-σε 
δυο φούρκες, κι' απάνου-εις το µαντέρι ξάπλωσαν τους ανθρώπους του µάκρου 
και δέσιµον καλό• κρέµονταν τα χέρια τους και ποδάρια κάτου. Κ' εκεί-οπού 
κρέµονταν τα χέρια και ποδάρια, πήραν και µεγάλες µπόµπες, τις 
µεγαλύτερες οπού 'ταν εις το κάστρο, το-λιγώτερον πήγαινε η κάθε-µια από 
σαράντα οκάδες, και κρέµασαν από τέσσερες του κάθε ανθρώπου εις τα χέρια 
του και ποδάρια του. Ο ένας σε καµπόσο διάστηµα τελείωσε κι' ο άλλος 
ετοιµάζεταν. 'Ηµουνε εις το παζάρι• γύρισα εις το κάστρο και είδα 
τον πεθαµένον και τον άλλον, τον µισοζώντανον. Τότε έκοψα τις µπόµπες 
και κατέβασα τον άνθρωπον και τον πήρα εις το κονάκι µου και ήφερα 
τον Κούρταλη τον γιατρό και τον περικάλεσα και τον περιποιήθηκε• και 
σακατεύτηκε, έσπασε και µε καιρόν ανάλαβε• µόνον ήταν πάντα κατεβασµένος. 
Και τον πήρα και τον είχα µαζί µου πολλά χρόνια• τιµιώτατος 
άνθρωπος, νέος ως εικοσιπέντε χρονών. Αυτείνη την λευτερίαν ηύρανε, οπού 'ρθανε 
γυρεύοντας. 
Αφού ήρθανε οι αρχηγοί µας σε κάστρο και σε πολιτεία, οπού ηύραν 
ραγιάδες και µπλέξανε µε την µπερµπάντικη συντροφιά των ντόπιων, 
κακοµεταχειρίζονταν 
και τους συντρόφους• ό,τι τίποτας, ξύλο και διώξιµον• 
κ' η πρόφαση αυτείνη να τρώνε τον µιστόν τους. Η ∆ιοίκηση και η πολιτεία 
πλέρωνε µιστούς και οι πρόσοδοι όλης της Ανατολικής Ελλάδος ήταν 
εις την εξουσίαν τους δια-να πλερώνουν αυτούς τους ανθρώπους, οπού δούλευαν 
την πατρίδα. Κι' όποιος είχε δέκα, τους έκανε εκατό 'σ τον λογαριασµόν, 
και πάλε εκείνοι οι δέκα απλέρωτοι• κι' αν θα τους πλέρωναν, κάλπικα 
εικοσάρια. Ηύραν µαστόρους καλπουζάνους και τους βάλαν εις το κάστρο 
και κόβαν µοννέδα κάλπικη. Και µάθαν αυτά τα πράµατα και τους 
νοικοκυραίους, οπού πεθύµησαν την εξουσίαν τους και στείλαν και τους κάλεσαν 
δι' αφεντάδες τους. Τους φκειάσανε καθώς ο Μεµεταλής έφκειασε τους 
Αραπάδες και τους είχε υποτάξη τέλεια• ξύλο λοιπόν καντάρι κι' άλλα 
βασανιστήρια. Και τραβούσαν όλα αυτά οι δυστυχείς Αθηναίγοι δια-να 
υπάρξουν µαζί-µε την άλλη πατρίδα ελεύτεροι. Και θυσιάζαν το εδικόν-τους 
και υπόφερναν όλα αυτά τα δεινά. 
'Ενα Τουρκόπουλο ήξερε µίαν κρυψιώνα, οπού 'χε βιον των Τούρκων µέσα• 
και το Τουρκόπουλον το µαρτύρησε ενού αξιωµατικού, Μήτρο Λελούδα 
τον λένε• βιον είχε πολύ µέσα, καθώς µου είπε ο ίδιος αυτός ο αξιωµατικός. 
Αυτό το 'µαθε ο Γκούρας και φοβερίζει τον αξιωµατικό να µην µπερδευτή 
σε αυτό και να µην ειπή κανενού τίποτας. Αυτός όµως µου το είπε 
εµένα. Εγώ καθόµουν µαζί-µε τον Γκούρα 'σ ένα κονάκι, εις το κάστρο• 
"του λέγω του Γκούρα• ""Το βιον αυτό να το βγάλωµε και να γένη τρία µερίδια," 
το πρώτο µερίδιον του κάστρου, να το 'φοδιάσουµε, τ' άλλο το µερίδιον 
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να πάρη ο ∆υσσέας, να δώση των ανθρώπων του, και τ' άλλο του-λόγου-σου, 
να το µεράσης των ανθρώπων των δικώνε-σου, να τους ευκαριστήσετε και 
µη µαλλώνετε και δέρνετε τους συντρόφους κάθε τόσον. 'Οτι οι Τούρκοι ζύγωσαν 
εις τον Ρωπό και Φήβα και 'σ άλλα κοντινά µέρη. Και είναι ανάγκη 
να 'φοδιάσουµε το κάστρο και τους ανθρώπους να τους ψυχώσουµε, να µην 
"το πάθωµε σαν την Κόρθο"". Ενώ του µιλούσα πατριωτικώς κι' ως φίλος του " 
"στενός, αυτός µου λέγει• ""Εις αυτά δεν έχω κάναν σύντροφον, σε κρυψιώνες " 
και τέτοια, και να τηράξη καθείς την δουλειά του. Και να ειπής του Λελούδα 
"να φύγη από-δώ, να-µη µε κάµη άπιστον και τον σκοτώσω"". Του λέγω• " 
Μπορεί να 'χωµε αυτείνη την τύχη, εδώ οπού µας φέρετε, να µας σκοτώσετε, 
"ή να είµαστε είλωτές σας"". Τον άφησα κ' έφυγα κι' από το κονάκι του" 
και πήγα σε δικό-µου. Σύναξα τους αξιωµατικούς του ∆υσσέα, τους µίλησα 
ότι εδώ οπού 'ρθαµε θα ντροπιαστούµε και θα πάρωµε και τούτους τους δυστυχείς 
Αθηναίους εις το λαιµό µας, οπού ξοδιάζουν και τρώµε εµείς -και 
πλερώνουν αυτοί. Αλλά θα κιντυνέψη και γενικώς η πατρίδα, ότι το κάστρο 
είναι ανεφόδιαστο και ύστερα αφού ιδούµε Τούρκους, θα τ' αφήσουµε απολέµητο 
να φύγωµε• και είναι αµαρτία και ντροπή µας. Πού θα ζήσουµε 
"ύστερα από την κατηγόρια του κόσµου; Μου λένε όλοι αυτείνοι• ""Ενέργα " 
"ό,τι γνωρίζεις και είµαστε όλοι µ' εσένα"". Τότε ήφερα και τους αξιωµατικούς" 
του Γκούρα• το ίδιον µου είπανε και αυτείνοι. Τους σύναξα ύστερα όλους, 
του ∆υσσέα τους αξιωµατικούς και του Γκούρα, και τους όρκισα να είναι 
αυτό µυστικόν και ν' αγροικηθή καθείς και µε τους στρατιώτες του. Τους 
"ξαναντάµωσα, µου είπανε ότ' είναι όλοι σύνφωνοι. Τότε τους λέγω• ""Να " 
κάµωµε µίαν επιτροπή να τηράξη δι' αυτό και να µιλήση και µε τους µεγαλύτερούς 
µας. Μπήκε η επιτροπή έξι από του ∆υσσέα τους αξιωµατικούς 
κ' έξι από του Γκούρα, κάνουν κ' εµένα πρόεδρόν τους. Είχα 'νεργήση κ' έγιναν 
οι καλύτεροι και οι δυνατώτεροι, από το 'να µέρος κι' από τ' άλλο, και 
οι πειο τίµιοι πατριώτες από αυτούς -αν τύχη τίποτας, να µη µ' αφήσουνε 
µοναχό-µου και κιντυνέψω. Τότε παίρνω την 'πιτροπή όλη και πάµε 
εις τον ∆υσσέα• στέλνοµε, φωνάζοµε και τον Γκούρα• κι' όλοι µαζί, τους 
"λέγω• ""'Οσα µας είπετε εις την Γραβιά όλα εδώ τ' αλησµονήσετε• το βιον " 
του κάστρου εχάθη• αυτό είναι ανεφόδιαστον• σας µιλεί κανένας: ξύλο και 
διώξιµον και φοβερισµούς δια σκότωµα. ∆ι' αυτά όλα συστήσαµε µίαν επιτροπή 
-και είµαστε όσους λέπετε• µιλώ από όλους της 'πιτροπής κι' απ' 
όσους µας στείλαν, µπουλουχτσήδες και στρατιώτες. Πρώτη ζήτησή µας 
είναι να 'φοδιάστε το κάστρο απ' ούλα τ' αναγκαία, ότ' οι Τούρκοι µας τρογυρίζουν 
κι' απολέµητο κάστρο δεν το δίνοµε. Αν θέλετε να το 'φοδιάσετε 
εσείς, σε οχτώ ηµέρες να είναι έτοιµο δια πόλεµον κι' από αύριον θ' αρχίσετε 
να µπάσετε νερό, ξύλα, δαδί και ζαϊρέδες• ειδέ-και δεν θέλετε, το εφοδιάζοµε 
εµείς µε τους Αθηναίους, κι' όποτε κάµη χρεία, κλειόµαστε κι' 
από τα δυο µέρη και πολεµούµε• και δεν το παραδίνοµε των Τούρκων απολέµητο. 
Τώρα, καθώς βρίσκεται, το παίρνουν οι Τούρκοι χωρίς ντουφέκι. 
Να µας δώσετε ως το βράδυ απάντησιν δι' αυτό. Και τους στρατιώτες άλλη 
βολά δεν έχετε το δικαίωµα να τους δέρνετε και να τους διώχνετε και να 
"τους φοβερίζετε δια σκότωµα• αν φταίξουν, τους παιδεύει η 'πιτροπή"". Και " 
σηκωθήκαµε και φύγαµε. Το βράδυ πήγαµε• υποσκέθηκαν όσα τους είπαµε. 
Κι' εφόδιασαν το κάστρο κ' έδωσε ο ∆υσσέος χίλιους µαµουτιέδες εξ ιδίων 
του, ότι δεν έσωσαν τα χρήµατα• και του λείπουν ως σήµερα και τους ζητάγει 
η φαµελιά του. Τότε αρχίσαµε να είµαστε ήσυχοι κι' αγαπηµένοι. 
'Ολοι οι Αθηναίγοι µε ζήτησαν να κατεβώ εις την χώρα ως πολιτάρχης. 
Με κατέβασαν µε σαράντα ανθρώπους κάτου• ήταν και η επιθυµιά τους 
να λείψω από το κάστρο. Αφού κατέβηκα κάτω εις την πολιτεία, τότε οι 
φίλοι πήραν το Τουρκόπουλον οπού 'ξερε την κρυψιώνα και το φοβέρισαν να µη 
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µαρτυρήση εκείνο το µέρος οπού 'ταν η κρυψιώνα, αλλά να ειπή ψέµατα και 
να µαρτυρήση άλλο µέρος. Τότε προσκάλεσαν τους δηµογέροντας και πήραν 
αργάτες και πήγαν κ' έσκαψαν όλο το κάστρο• και 'σ εκείνο το µέρος, 
οπού ήταν ο θησαυρός, δεν τους πήγαιναν να σκάψουν. Με καιρό όµως φάνηκε 
άδειος ο τόπος• τι ήταν µέσα, τι δεν ήταν κανένας δεν ξέρει. 
'Οταν κατέβηκα εις την χώρα, γκιζερούσαν οι κάτοικοι και οι στρατιώτες 
µε τα ντουφέκια εις τον νώµον• έβαλα ντελάλη ν' αφήσουνε όλοι 
τ' άρµατα κι' αναλαβαίνω να τους φυλάγω εγώ. ∆εν άκουσαν, ούτε του πέρασε 
κανενού από την ιδέα του να µένη ξαρµάτωτος. Βαριώνταν αναµεταξύ 
τους, πληγώνονταν• τους διάταξα άλλη µια φορά, δεν άκουγαν. Τότε κάτι 
παντίδοι βάρεσαν µε το µαχαίρι έναν νοικοκύρη. Τους έπιασα και τους έδωσα 
ένα στυλιάρι καλό και τους έβαλα χάψη. 'Οσο-οπού γιατρεύτηκε ο πληγωµένος 
κάθονταν κάψη. 'Υστερα πλέρωσαν τα έξοδα της γιατρειάς του και 
τους απόλυσα. 
Αυτά οπού είδανε -δεν τους άρεσε η ευταξία. Συναχτήκανε όλοι οι 
συντρόφοι και γύρευαν αιτίες τότε να χτυπήσουνε δολερώς εµένα. Εγώ είχα πάγη 
εις τους δηµογέροντες ένα βράδυ, κι' αυτείνοι έπιασαν ένα µέρος 'σ το 
Κάτου-σαντιρβάνι, οπού 'ναι το τζαµί και καφφενέδες• είχαν πιάση όλα τα 
πόστα γύρω, να περάσω, να µε βαρήσουνε. Αφού ακολουθούσε αυτό, ο ∆υσσέας 
κι' ο Γκούρας γύρευαν αφορµή δια όλους αυτούς, τους παληκαράδες 
Αθηναίους. Τότε θα γίνεταν έναν κακόν 'σ την πολιτείαν από την ανοησίαν 
αυτεινών των ανθρώπων. Πάγω µόνος-µου εκεί οπού 'ταν συνασµένοι να µε 
"βαρήσουνε• ""'Ηρθα, τους λέγω, και κάµετέ µε ό,τι αγαπάτε. (∆εν µιλούσε " 
κανένας). Καφετζή, πάρε µίαν µπότζα ρακί, κέρασέ τους να κάµουν κέφι. 
('Επιαν το ρακί). Τους λέγω, αδελφοί, η παλαβιά χάνει κ' εκείνον οπού οδηγάη 
να την κάµουν κ' εκείνους οπού θα τη 'νεργήσουνε. ∆εν βλέπετε, δυστυχισµένοι, 
"πού καταντήσετε από την ανοησίαν σας; Σκοτωθήκετε εις αυτό " 
το κάστρο κι' αφανιστήκετε δια-να γίνετε σκλάβοι αλλουνών. Αυτά πάθετε 
από την ανοησίαν την δική-σας κι' από 'κείνους οπού σας οδηγούσαν. Αυτοί 
σας ορµηνεύουν και τώρα και κάνετε άτιµα πράµατα• και σκοτώνεστε αναµεταξύ 
σας• κι' όποιος θέλει την ησυχίαν σας τον φοβερίζετε. Ορίστε 
οπού 'ρθα µόνος-µου• ρίξετε, βαρήτε µε... Τηράτε, δύστυχοι, να-µην σας 
"µάθη ο ∆υσσέας κι' ο Γκούρας, και γυρεύουν πρόφασιν να σας ρηµάξουν"". " 
Πήραν την ευκαρίστησιν και σηκώθηκαν κ' έφυγαν. Και µε περικάλεσαν να 
µην µαθευτή αυτό, ότ' ήταν πιωµένοι και τα 'καµαν όλα. 
Το 'µαθαν εκείνοι και στέλνουν και χαψώνουν από αυτούς καµπόσους 
κ' έναν αγωνιστή, Σαράντη Μπανάνα τον λένε. Τον πήραν και το' 'καµαν µαρτύρια 
και το' 'βαλαν και γκιουλέδες καµένους εις τον λαιµόν και φαίνονται 
τα σηµάδια ως σήµερον. Το 'µαθα εγώ και πήγα και τον έσωσα. 
'Ενας έκλεψε έναν γρούπον µε χρήµατα κ' εκείνος οπού τα είχε χάση 
ήρθε και µου είπε τον κλέφτη. Τον φώναξα και του είπα µε το καλό να 
του δώση τα χρήµατα πίσου, και να του δώσω και το παχτζίσι του. ∆εν 
στάθη τρόπος να τα µαρτυρήση• τον παίδεψα, δεν µαρτύραγε. Λέγω των 
"αξιωµατικών µου• ""Θα τον δέσω εις το κλαρί και θα βγάλω το µαχαίρι " 
πως θα τον κόψω. Εσείς θα µου κάµετε ριτζά κ' εγώ θα σας βαρέσω από 'να-δυο 
ξυλιές και θα σας βγάλω όξω-από το σαράγι, δια-να ιδή αυτός οπού 
βαρώ εσάς τους αξιωµατικούς ν' απολπιστή από ριτζάδες, κι' αν έχη κάµη 
"την κλεψιά, να την µαρτυρήση"". Ακολουθήσαµε αυτό• τον έδεσα εις το κλαρί," 
"του είπα• ""Να µου δώσης τα χρήµατα και να σου δώσω τα βρετικά σου, " 
ότι τα 'βρες, δεν τα 'κλεψες• και να φάµε ψωµί µαζί και να πας εις την δουλειά 
"σου"". Αυτός δεν στρέγεταν µε κάναν τρόπον, να-µη µαθευτή ότ' είναι" 
κλέφτης. Τότε έβαλα 'σ ενέργεια όλα αυτά• βάρεσα τους αξιωµατικούς από 'να-δυο 
ξυλιές, χωρίς βλάβη, να ιδή αυτός• τους έβγαλα έξω κ' έκλεισα την 
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"πόρτα• µείναµε οι δυο µας. Τότε, αφού βλέπει το µαχαίρι οπού 'λαµπε• ""Να " 
πάγω να σου τα δώσω, καπετάνε, και να µου δώσης τα βρετικά! φωνάζει. 
-Και τα βρετικά σου δίνω και ψωµί θα φάµε µαζί κ' ύστερα θα πας εις 
"την δουλειά σου, άµα θα σ' απολύσω• και τοιούτως ορκίστηκα"". Πήρε τους " 
ανθρώπους της φρουράς οπού το' 'δωσα, πήγε σε µίαν κοπριά, τα 'χε χωµένα 
"και µαγαρισµένα από-πάνου. Τότε κατά τον όρκο µου• ""'Οσο-να σ' απολύσω, " 
"του είπα, θα τρώµε µαζί"". Εγώ είχα ανάγκη να τον βαστήσω µαζί " 
µου πέντ'-έξι ηµέρες, να µάθω γνώση αυτόν, να µη µατακλέψη ξένα χρήµατα, 
και να λάβουν προσοχή κ' οι άλλοι. Το παζάρι εις την Αθήνα, οπού 
συνάζονται τα χωριά κι' άλλος κόσµος και ψωνίζουν, γίνεται την ∆ευτέρα• 
τον κλέφτη τον έπιασα την Τρίτη• τον είχα ανάγκη έξι 'µέρες ως την ∆ευτέρα. 
Τον πήρα, αφού έλαβα τα χρήµατα σωστά και τα 'δωσα του ανθρώπου 
οπού τα 'χασε, και φάγαµε ψωµί κατά την συνφωνίαν µας. Του φκειάνω 
κ' ένα γκιουλέ ως πέντε οκάδες και βάνω απάνου-εις τον γκιουλέ αυτά• 
'Οποιος θέλει να κλέβη, καθώς η αφεντειά-του ας τηράγη τον ίδιον• κι' ας 
"κλέβη όποιος αγαπάη"". Του πέρασα εις τον λαιµόν τον γκιουλέ, και τα " 
γράµµατα απάνου, τον πήγα εις την µέση το παζάρι, οπού 'ναι η καµάρα του 
παζαριού, το' 'δωσα µόνος-µου εκατό ξυλιές και καµπόση ώρα κρεµασµένος 
από τα χέρια -ότι εκείνα έκλεψαν. Τον κατέβαζα, πηγαίναµε τρώγαµε 
ψωµί. Το δειλινό µισή ώρα κρεµασµένος και δέκα ξυλιές όσο-οπού 'ρθε η ∆ευτέρα. 
Τελειώσαµε• φάγαµε µαζί, έπιαµε ως αδελφοί, το' 'δωσα και τ' αγώγι 
και τον έδιωξα. Εις τ' Ανάπλι τον αντάµωσα και µο' 'καµε ένα τραπέζι και 
µου συχώρεσε την µάννα και τον πατέρα, ότι έγινε τίµιος άνθρωπος και 
καζάντησε από την δουλειά του. Και τ' αργαστήρια των Αθηναίων µέναν 
ανοιχτά την νύχτα και κλεψιές δεν µατάγιναν. 
'Ηταν και κάτι αρχοντόπουλα κι' αγαπούσαν τις γυναίκες• στανικώς 
πιάσαν ένα κορίτζι να το διατιµήσουν. Πήγα και τους έπιασα• την είχαν κρυµµένη 
σε µίαν κασσέλα µέσα, µαζί-µε την κοντόσα, και την φοβέριζαν 
να µην µιλήση, ότι την σκοτώνουν. Εψάξαµε, τις ηύραµε µέσα• και σε 
µια σακκούλα ηύραµε αρκετά χρήµατα. Πήρα την σακκούλα και τους λέγω• 
Εσείς νοικοκυρόπουλα είστε, να βοηθήσετε κ' εσείς να λευτερωθή η πατρίδα, 
"ή παντίδοι; Να σας πιάση στανικώς την αδελφή σας τόσες ηµέρες " 
"να κάνη ένας το κέφι του καλά σας έρχεται; ∆εν τον σκοτώνετε τον αίτιον; " 
-Ναι, έλεγαν. -Εγώ δεν σας πειράζω, ούτε θέλω να µαθευτήτε. Το κορίτζι 
να το δικιώσετε. 'Οπου βρήτε γυναίκα οπού σας θέλη µοναχή-της, να 
"πάτε ελεύτερα• στανικώς -σκοτωνόµαστε"". Παίδεψα την κοντόσα.  

'Υστερα έκαµε παρόµοια και την κρέµασε ο Γκούρας.    

Πήρα" 
τρία γρόσια από την σακκούλα οπού 'χα βρη, την δική-τους, και τους την 
έδωσα πίσου. ∆εν µατακολούθησε τίποτας άτιµον. Κι' ασφαλίστη ο τόπος 
ησυχίαν, τιµή και πλούτη. Και ήταν η µεγαλυτέρα ευταξία και ειρήνη. 
Και είχαν πολύ αγάπη 'σ εµάς όλοι οι Αθηναίοι κ' εµείς µεγάλο σέβας εις 
αυτούς τους πατριώτες. 
Μίαν βραδειά τρώγαµε ψωµί εις το κάστρο µε τον Γκούρα και φαµελιάν 
του• έστειλε και µε ζήτησε οπού τρώγοντας, ήρθε ο ∆υσσέας. Βήκε η 
"γυναίκα σε καµπόσο όξω. Λέγει ο ∆υσσέας• ""Κάτι θα µιλήσουµε. -Αν " 
έχετε µυστικά, του λέγω, βγαίνω κ' εγώ έξω να σας αφήσω µόνους-σας.- 
"'Οχι, µου λέγει, θα µιλήσουµε οι τρεις"". Ανοίγει το παλεθύρι του οντά, " 
"µου λέγει• ""Τήρα κάτου, Μακρυγιάννη"". Εγώ υποπτεύτηκα να-µη µε ρίξουν " 
"κάτου-από το κάστρο. Του λέγω• ""Τι να τηράξω, τον τόπο τον ξέρω " 
"από-µακρυά. -Τήραξε, τι βλέπεις; µου είπε. -Σπίτια, του λέγω. -Και " 
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κάτου, παρακάτου βλέπεις τις ελιές και τα περιβόλια. 'Ολα δικά-µας είναι 
δια 'κείνο σας ήφερα εις την Αθήνα. -Του λέγω, ας είσαι καλά, καπετάνε, 
οπού µας θυµάσαι. -'Εχασες τα δικά-σου, µου είπε, παίρνεις άλλα 
περισσότερα. ∆ια-να τα πάρωµε όµως χρειάζεται να κάµωµε ένα πράµα• να 
παστρέψωµε καµµιάν εικοσιαριά αγκάθια από τούτους τους γκαγκαραίους. 
'Οποτε θέλης εσύ, γίνεται. -Να ιδούµε αν είναι καλό, του είπα• να το στοχαστούµε 
πρώτα. Αυτά τ' άτοµα ευτύς κατεβαίνω κάτου και χωρίς-να µε 
νοιώση κανένας, όσους γνωρίζεις µου δίνεις έναν κατάλογον, στέλνω από 'ναν 
άνθρωπον, φωνάζει τον κάθε-έναν, πηγάδια εις το Σαράι είναι πλήθος, τον 
ρίχνω και ύστερα τον άλλον και δεν θα πάρη χαµπέρι ένας τον άλλον, ούτε 
θα µας νοιώση κανένας. -Αυτό είναι καλό, µου λέγει, και να το ακολουθήσης. 
-Του λέγω, το ακολουθώ. 'Οµως θα κάµωµε πατρίδα µ' αυτά, θα λευτερωθούµε 
"έτζι; Αυτά είναι τυραγνικά πράµατα και δεν σου φέρνουν υπόληψη." 
Χάνεται τ' όνοµά σου. ∆εν θα ειπούνε ότι ο Γκούρας το 'καµε, ούτε ο 
"Μακρυγιάννης ""το 'καµε ο ∆υσσέος"", θα ειπούνε. Εσύ είσαι ο αρχηγός µας " 
"και δια σένα θα ειπούνε. Ξέρεις τι σε συβουλεύω; Να πάρης χίλιους, δυο-χιλιάδες" 
ασκέρι -να είµαι ο χερότερος εγώ -και να πας να πολεµήσης 
δια την πατρίδα, να την σώσης, και εσύ να δοξαστής και να σε λένε ευεργέτη, 
κατά τ' όνοµα οπό' 'χεις. Και τέτοια θέλω να κάνης εσύ κι' όχι ν' ακώ 
τυραγνικά πράµατα. Κι' αυτά να µη µατά τα ειπής. Κ' εγώ βιον δεν 
"θέλω"". Τότε λέγει ο Γκούρας• ""Βρε, τι σε πονεί το κεφάλι σου και µιλείς " 
"µε τον Μακρυγιάννη; Αυτός καµµίαν 'πιτροπή θέλει να φκειάνη ν' ανακατώνη " 
"τους ανθρώπους και µε τους Αθηναίους του έχει το είναι του"". " 
Σύντροφός σας, του λέγω, είµαι εις τα καλά, να λευτερώσουµε την πατρίδα• 
δι' αυτείνη πήγαν να µε σκοτώσουν τόσες φορές κι' άφησα την κατάστασή 
µου και χρήµατά µου κ' έχω οµολογίες παλιές περίτου από σαράντα-χιλιάδες 
γρόσια. Κι' αφού έχασα όλα αυτά, όταν παίρνετε εσείς µιστόν κάθε µήνα 
από τους πολίτες, εδώ και εις το Σάλωνα, εγώ κάθοµαι εις τη µπάντα µου 
και παίρνω από 'να ντεσκερέ. Σας κρένω 'λικρινώς κι' ως αδελφός σας, ότι 
από σας λευτερώνεται η πατρίς κι' από σας χάνεται. Και την 'πιτροπή την 
έκαµα δια την δόξα την εδική-σας• κι' άλλη βολά θα το ιδήτε, τώρα δεν 
"φαίνεται. Κι' αυτά οπού µου είπετε να µην τα ειπήτε κανενού"". Και σηκώθηκα" 
κ' έφυγα. 
Οι Τούρκοι είχαν παραδοθή εξ-αιτίας του νερού. Κοντά-εις τα τείχη 
του κάστρου ήταν ένα πηγάδι σκεπασµένο και οι στραβοί δεν το 'βλεπαν. Το 
ηύρανε οι 'Ελληνες και στάθη ο ∆υσσέας κι' όλοι εµείς και συνάξαµε τους 
δύστυχους Αθηναίους κι' αγωνίστηκαν τόσες µήνες και πλέρωναν κ' έγινε 
µια ντάπια φοβερή κ' έγινε ένα µε το κάστρο και το νερό µπήκε µέσα. 
'Ηταν 'σ αυτό πηγάδι και µία εκκλησιούλα• το νερό του γλυφό, όµως 
γερό. Αν έλειπε αυτό το πηγάδι, θα το παθαίναµεν εµείς χερότερα από 
τους Τούρκους. 
Τον ∆υσσέα τον ζήλευαν όλοι οι αρχηγοί και τον κατάτρεχαν εις την 
Αθήνα. Οι Αθηναίοι κι' άλλοι καµπόσοι από άλλες επαρχίες τον χεροτόνησαν 
αρχιστράτηγον της Ανατολικής Ελλάδος. Τότε τον ζήλευαν περισσότερον 
οι οχτροί του. Είναι αλήθεια, ήταν γνωστικώτερος από τους άλλους, 
όµως όποτε εύρισκε άνθρωπον να του µιλήση φρόνιµα και πατριωτικώς, τον 
κατάτρεχε. 'Ακουγε κι' αυτός κι' ο Γκούρας το κακό. Κ' εκείνοι οπού τους 
πλησιάζαν έκαναν µε το µέσο το δικό-τους τα κακά τους θελήµατα. 
'Ενας παπάς από τα χωριά της Φήβας ήταν φίλος των Τούρκων πολύ 
αγαπηµένος• κ' έκανε τον άγιον εις τους Ρωµαίους και πήγαινε σε όλα τα 
ορδιά και πολιτείες και νησιά κ' έβλεπε και µάθαινε όλα τα µυστικά των 
Ελλήνων και πάγαινε και τα πρόδωνε των Τούρκων. Κι' από τις προδοσές 
αυτεινού πολλοί 'Ελληνες σκοτώθηκαν από τους Τούρκους. Τον µάθαν 
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έπειτα οι 'Ελληνες, τον µαρτύρησαν χριστιανοί οπού 'ταν πλησίον-εις τους 
Τούρκους, και τον πιάσανε και τον φέρανε εις την Αθήνα εις τον ∆υσσέα και 
τον έχτισε ζωντανό• και χτισµένος τελείωσε. Και πήραν µέτρα οι τοιούτοι 
εις-το-εξής. 
Τον Οκτώβριον µήνα, τα 1822, οι πρόκριτοι Ταλαντιού, Λιβαδειάς 
κι' όλα εκείνα τα µέρη γράφουν εις τον ∆υσσέα, οπού 'ταν εις την Αθήνα, και 
"του λένε• ""∆ώδεκα-χιλιάδες Τούρκοι και περίτου ήρθαν και έπιασαν τους " 
τόπους µας, χώρες και χωριά. Αυτό µαθαίνοντας εµείς από τις βάρδιες 
οπού 'χαµε 'σ τα στενά, αφήσαµε όλο το βιον και ζωντανά µας, και µε τα 
παιδιά µας πιάσαµε τα βουνά• και τώρα οπού αρχινάγει ο χειµώνας θα 
χαθούµε όλοι από το κρύο, την γύµνια και πείνα• και δεν βαστάµε αυτό• 
κ' επίτηδες σου στέλνοµε να κοπιάσης µίαν ώρα αρχύτερα, ότ' είµαστε χαµένοι 
"και η παρουσία σου θα µας παρηγορήση και θα µας σώση"". Ευτύς-οπού" 
το 'λαβε ο ∆υσσέος το γράµµα αυτό, σύναξε όλους τους Αθηναίους από 
"χώρα και χωριά και τους το διάβασε. Και τους λέγει• ""Να συναχτούµε από " 
Αθήνα κι' απάνου να πάµε εκεί οπού 'ναι και οι άλλοι, οι δικοί-µας άνθρωποι, 
τ' ορδί, και να γίνωµε ένα σώµα να τους πολεµήσωµε. Αλλοιώς αν 
κάµωµε, οι Τούρκοι είναι πολλοί κ' έχουν και τα χωριά και χώρες πιασµένες 
κ' έχουν και ζαϊρέδες. Και δεν θ' αφήσουνε ποδάρι ως την Αθήνα• όλα 
αυτά τα µέρη θα τα πλύνουν. Και θα βγούνε κι' από 'Εγριπον, οπού 'ναι µία 
µεγάλη δύναµη, και θα µας αφανίσουνε. Και δια 'κείνο κινήθηκαν τον χειµώνα 
και µας πήραν όλες τις τροφές κ' εµάς µας έρριξαν εις τα βουνά και 
"δεν θα νταγιαντήσουµε"". Οι καϊµένοι οι φιλόπατροι οι Αθηναίοι, χώρα και " 
χωριά, αποφάσισαν κ' έδωσαν τρακόσους Αθηναίους κι' ο Σαρρής κεφαλή 
τους µ' άλλους αξιωµατικούς. Θα 'διναν πολλά περισσότερους, όµως φυλάγαµε 
κι' άλλα πόστα εδώ δια τους Εγριπαίους Τούρκους. Και µε µεγάλον 
ζήλον και πατριωτισµόν συνάχτηκαν ευτύς και διόρισε κι' ο ∆υσσέας ανθρώπους 
δικούς-του µε τον Γιωργάκη Λεπενιωτάκη, γενναίον και καλόν πατριώτη. 
Και συνάχτηκαν αυτοί, κι' όλοι µαζί, µε τους Αθηναίους, κίνησαν 
τον ίδιον µήνα και πήγαν εις της Λιβαδειάς τα µέρη. Ανταµώθηκαν και 
µε τους άλλους δικούς µας εκεί. Οι Τούρκοι έγιναν δυο κολώνες• µια κινήθη 
από την Γραβιά και η άλλη από τον Ζεµενό Αράχωβας και µπήκαν εις το 
Σάλωνα συνχρόνως. Οι Τούρκοι είχαν γελάση τους 'Ελληνες, ότι έβγαλαν 
και λέγαν ότι θα κινηθούν δια Φήβα κι' Αθήνα, και οι 'Ελληνες είχαν την 
προσοχή τους αυτούθε, και µ' αυτείνη την ευκαιρίαν µπήκαν οι Τούρκοι απολέµητοι 
και µε λίγην ζηµίαν τους (κλέφτικο χτύπηµα). Κεφαλές των Τούρκων 
ο Μεµέτ-πασσάς κι' ο Τζελαλεντίµπεγης κι' άλλοι σερασκέρηδες. Οι 
'Ελληνες πιάσανε όλοι τον Αγιλιά, µια ώρα µακρυά-από το Σάλωνα, θέση 
δυνατή. Πήγαν οι Τούρκοι τρεις φορές και πολέµησαν εις τον Αγιλιά• και 
τις τρεις φορές τους χάλασαν οι 'Ελληνες. 
Οι Τούρκοι µάθανε ότι όλες οι επαρχίες οι γειτονικές 'κονόµησαν τις 
φαµελιές τους και συνάζονταν όλοι τώρα να πάνε να πολεµήσουνε συνχρόνως 
τους Τούρκους εις το Σάλωνα. Αυτό µαθαίνοντας οι Τούρκοι, κάψαν όλα τα 
χωριά του Σαλώνου και το Σάλωνα και φύγαν κρυφίως από το µέρος της 
Γραβιάς και πέσαν εις τον κάµπον άβλαβοι• και πήγαν πάλε εις τις θέσες 
τους οι Τούρκοι Λιβαδειάς, Μπουντουνίτζας, όλα αυτά τα µέρη του κάµπου. 
Ο ∆υσσέος ήταν ακόµα εις την Αθήνα και το' 'γραψαν το πάεισιµον των 
Τούρκων εις Σάλωνα• και κινήθη δια Σάλωνα µε πολλά ολίγους• και εις 
τον δρόµον έµαθε το φευγάκι τους. Ο ∆υσσέας έµεινε εις της Λιβαδειάς τα 
µέρη και γράφει των ανθρώπωνέ του να πάνε εις το ∆αδί ν' ανταµωθούν. 
Πάγει κι' ο ∆υσσέας εκεί (χωριόν της Λιβαδειάς εις τα πρόποδα του Παρνασού, 
κεφαλοχώρι, ως πέντε ώρες από την Λιβαδειά). Αφού πήγε ο ∆υσσέας 
εις το ∆αδί, συνάχτηκαν και οι άνθρωποί του και οι Λιβαδίτες κι' Αθηναίγοι. 
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Ο ∆υσσέας µε τους ανθρώπους του τράβησε και πήγαν πανουκέφαλα 
του χωριού, εις το µοναστήρι η Παναγιά (γερώτερη η θέση εκείνη δια 
πόλεµον), και εις το ∆αδί έµεινε ο Σαρρής µε τους Αθηναίους. 'Αλλοι λένε 
ότι έµεινε µόνος-του ο Σαρρής, άλλοι ότι παθητικώς τον άφησε ο ∆υσσέας, 
ότι τον κατάτρεχε κι' αυτός κι' ο Γκούρας να τον σκοτώσουνε (και τον σκότωσαν 
ύστερα). 
Αφού λοιπόν έµεινε ο Σαρρής και οι άλλοι αξιωµατικοί Αθηναίγοι εις 
το ∆αδί, ο τόπος εκτεταµένος, λίγοι οι άνθρωποι, τους ρίχτηκαν οι Τούρκοι 
πολλοί και µε το πρώτο τους έρριξαν εις φυγή. Σκοτώθηκαν 'Ελληνες καµµιά 
δεκαπενταριά, πιάσαν και τον Σαρρή ζωντανόν. 
Με τον χαλασµόν αυτεινών ψύχωσαν οι Τούρκοι πολύ, ρίχτηκαν και εις 
το µοναστήρι και ζώσαν τον ∆υσσέα στενά οπού 'ταν πολλά ολίγοι εκεί και 
οι Τούρκοι πολλοί. Το' 'καµαν πολλά γερούσια του ∆υσσέα µε τους ολίγους 
οπού 'χε εις το µοναστήρι. Τους βάστηξαν οι 'Ελληνες γενναίως. Τους πήραν 
όµως µίαν θέσιν, σκότωσαν τον Μήνιο Κατζικογιάννη καπετάνο της Φήβας, 
λάβωσαν και τον Αλέξη Ταργατζίκη, γενναίον πατριώτη και τίµιον. Τότε 
ρίχτηκαν οι Τούρκοι µ' ορµή να πιάσουν τον ∆υσσέα• τζάκισαν οι άνθρωποί 
του και µπήκαν εις φυγή και κιντύνεψε από την τρίχα ο ∆υσσέας• έφυγε 
ξυπόλυτος. Τέλος κι' αυτός και οι άνθρωποί του σώθηκαν και πήγαν εις την 
Αράχωβα. Και εις την Αράχωβα πήγε κι' ο Νάκο Πανουργιάς µε του 
Σαλώνου τους ανθρώπους και κατέβηκαν µε τον ∆υσσέα εις την Αγιά-Ρουσαλή. 
Οι Τούρκοι ήταν εις Βελίτζα κι' ολόγυρα-'σ αυτά τα µέρη. 
Τότε ο ∆υσσέας, αφού είδε τους Τούρκους δυνατούς πολύ -και οι 'Ελληνες 
αδύνατοι και κρύγοι, ότι σκόρπησαν µε τις φαµελιές τους οι περισσότεροι- 
και χειµώνας, και θα τους κατασκλαβώσουνε και θα πάνε οι Τούρκοι 
ως την Αθήνα, και µπορούσε και εις την Πελοπόννησο• ότ' ήταν κι' άλλοι 
πολλοί Τούρκοι εις 'Εγριπον• τότε, δια-να προλάβη όλα αυτά τα κακά, τους 
άρχισε τους Τούρκους ο ∆υσσέας µ' οµιλίες, πως θα προσκυνήση, κ' έστειλε 
τον γραµµατικόν του και τους είπε να πάψουν τον πόλεµο και να µιλήσουνε. 
Οι Τούρκοι ακολούθησαν αυτό. Κι' ο ∆υσσέας τους ήφερνε γύρα• 
κ' έστειλε παντού σε όλους τους γειτόνους του να 'ρθούνε µε δύναµες• και έδινε 
καιρόν και παραµερούσαν οι αδύνατοι µ' ό,τι ζωντανά τους µέναν εις τα 
ψηλώµατα. Τότε ο πασσάς κι' ο Τζελαλεντίµπεγης, φίλος του ∆υσσέα από 
τον Αλήπασσα, ζήτησαν ν' ανταµωθούν 'σ ένα µέρος µ' αυτόν. Ανταµώθηκαν• 
του είπανε να προσκυνήση ο ∆υσσέας µ' όλους τους κατοίκους κι' ό,τι 
θέλη του γίνεται από τον Σουλτάνο. ∆ολερώς ο ∆υσσέας τους υποσκέθηκε 
αυτά, µε ψευτιές. Τους ζήτησε πρώτα ασφάλειαν δική-του και των κατοίκων. 
Μείναν οι Τούρκοι σύνφωνοι εις αυτό• ό,τι συνφωνίαν θέλη κάνουν• δια 
την σιγουρτά τους όµως να προσκυνήσουνε οι κάτοικοι κι' ο ∆υσσέας. Μείναν 
σύνφωνα και τα δυο µέρη. Φκειάνουν οι Τούρκοι ένα συνφωνητικόν, το 
δίνουν να το υπογράψη ο ∆υσσέας. Αφού το διάβασε, λέγει των Τούρκων• 
Αυτό δεν σηµαίνει, να το υπογράψω 'γώ µόνος-µου• θέλει να είναι κι' όλοι 
οι κάτοικοι, να κάµωµε σίγουρα πράµατα, να µην έβγω ψεύτης ούτε εις τον 
Σουλτάνο, ούτε εις του-λόγου-σας. Και δια-να γένουν αυτά πρέπει να συναχτούν 
οι κάτοικοι εδώ, να θαρρύνουν. Λοιπόν να φύγετε οι Τούρκοι δια το Ζιτούνι 
"και σας δίνω ρεέµια"". Και βάλαν και µίαν διορίαν εις αυτό, όσο-να τελειώση." 
Και τους έδωσε τρία ασήµαντα ρεέµια• τους είπε ο ∆υσσέας τι να 
λένε των Τούρκων, τι µεγάλοι άνθρωποι και σηµαντικοί είναι. Και µε 
ταύτο µείναν ευκαριστηµένοι οι Τούρκοι και πήγαν όλοι εις το Ζιτούνι και 
κάθισαν κάνα-δυο µήνους εκεί. Και διαλύθηκαν. Φύγαν και τα ρεέµια κρυφά 
και ήρθαν εις τον ∆υσσέα. Και οι κάτοικοι συνάχτηκαν πίσου εις τον τόπο 
τους και τήραγαν την δουλειά τους. Είχε µιλήση ο ∆υσσέος των Τούρκων 
ό,τι ζωντανά, καµατερά κι' άλλα, πήραν των κατοίκων να τ' αφήσουνε οπίσου, 
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να θαρρύνουν οι κάτοικοι δια-να προσκυνήσουνε. Κι' άφησαν πολλά. 
Αυτούς λένε ανθρώπους σηµαντικούς• και καλό κάν'νε και κακό. Είναι όµως 
λιγώτερον το κακό αυτεινών και πολύ το καλό• σώνουν πατρίδα, 'σ το καλό• 
'σ το κακό, βλάβουν άτοµα. Ο άνθρωπος είναι και δια το καλό και δια το 
κακό. 'Οταν κάνη λίγο κακό και µεγάλο καλό, ο Θεός τον συχωράγει. 
'Οταν ανταµωθήκαµε µε πολλούς αξιωµατικούς του ∆υσσέα και κατοίκους, 
οπού ήταν όλοι παρόν, µου τα είπαν αυτά κι' από γράµµατα που 
µο' 'στειλαν τα γράφω όλα. Μάλιστα ένας αξιωµατικός του ∆υσσέα αγαπηµένος 
του, γενναίος, τίµιος (τον είχα ορκισµένον µέλος της 'πιτροπής) µου 
είπε κι' αυτός αυτά, τον λέγαν Χρήστο Τζάµη• και µου είπε, όταν ήταν 
ο ∆υσσέος εις την Αθήνα, είπε του Γκούρα να προσέχη από 'µένα να-µην 
του πάρω το κάστρο µε την 'πιτροπή µου. Και µε πρόσεχαν πολύ. Θα 
µ' έπαιρνε µαζί του ο ∆υσσέος, κι' ως αγαπηµένος των πολιτών µ' άφησε 
δια την ησυχίαν. 
Ο Σαρρής, οπού 'ταν σκλάβος, έφυγε από-µέσα-από την χάψη µε τα 
σίδερα εις τα ποδάρια, από την Λάρσα. 'Αξιον και γενναίον παληκάρι• 
γλύτωσε από τους Τούρκους, τον φάγαν οι άλλοι, τον σκότωσαν. Τον κιντύνευαν 
και πρωτύτερα να τον σκοτώσουν κ' έβαλαν κ' εµένα να τον σκοτώσω. 
Εγώ ως παληκάρι τον σεβόµουν και τον αγαπούσα ως αδελφό µου 
και του το είπα κ' έφυγε δυο-τρεις µήνες εις τα νησιά. Το 'µαθαν αυτείνοι 
ότι 
του είπα εγώ κ' έφυγε. Σε τρεις µήνες γύρισε πίσου εις την πατρίδα του. 
Μ' έστειλαν εµένα και βήκα δια δουλειά εις τα χωριά• ήρθα και τον ηύρα 
σκοτωµένον. Και του πήραν και τον βιον του. Υστερώτερα βρέθη σκοτωµένος 
κι' ο Μελέτης-Βασιλείου Χασιώτης, οπού 'ρθε εις την Γραβιά να µας πάρη 
εις την Αθήνα. Πολέµαγαν να σκοτώσουνε και τους Λεκκαίους και σώθηκαν 
εις την Πελοπόννησο. Και 'περασπίζοµουν εγώ τις φαµελιές τους. 
'Νεργούσαν και δια 'µένα µε τρόπον να µε σκοτώσουνε. Πάντοτες είχα το 
νου µου. Κι' ο Θεός µε γλύτωσε. 
Αφού ήταν ο Μαµούρης έξω ντερβέναγας (και τζάκιζε του φίλους του 
µε το τζεκούρι, οπού τον έφεραν εδώ), είχε και κολτζήδες εις τα χωριά οπού 
περιέρχονταν. Πήγαν εις το Μενίδι αυτείνοι• µέθυσε ο αξιωµατικός, γράφει 
του Γκούρα ότι οι Μενιδιάτες θα κάµουνε επανάστασιν αναντίον του. Τότε 
στέλνει µε φωνάζει σουρουπώνοντας να πάγω 'σ το Μενίδι. Μο' 'δωσε κι ανθρώπους, 
πήρα και τους δικούς-µου να πιάσω τους αίτιους οπού θα µου 
ειπή ο αξιωµατικός, να τους δέσω, κι' αν δεν σταθούν, σκότωµα και κάψιµον 
όλο το χωριόν. Πήρα τους ανθρώπους όπως διατάχτηκα και πήγα 
την νύχτα. Βλέπω απ' όσους ανθρώπους µου 'χε δοµένους ο Γκούρας είχαν και 
"ζώα καµπόσοι και σακκιά. Κοντά-εις το χωριόν τους ρωτάγω• ""Τα 'χοµε, " 
µου λένε, να φορτώσουµε πλιάτσικα. -Τι 'ναι αυτείνοι, τους λέγω, οπού θα 
"γυµνώσουµε, Τούρκοι; Αυτείνοι είναι 'Ελληνες, συναγωνισταί µας, κι' αν " 
"πορευτούµε τοιούτως, τι Ρωµαίικον θα κάµωµε; ∆εν σώθηκαν οι Τούρκοι " 
ακόµα και θα µας κάµουν πλιάτσικα εµάς. Και τι στοχάζεστε, θα µπορέσουµε 
"να γυµνώσουµεν τους Μενιδιάτες; Αυτό είναι τόσα ντουφέκια, κεφαλοχώρι. " 
Ν' ακούσετε εµένα ως µεγαλύτερον, κι' όπως ιδώ εγώ τα πράµατα, θα σας 
"οδηγήσω• ότι δεν σκοτώνοµαι εγώ µ' 'Ελληνες, τους αδελφούς µου"". Τους " 
"κακοφάνη καµποσουνών• τους είπα• ""Σύρτε µόνοι-σας κ' εγώ γυρίζω πίσου"". " 
Τότε κλίναν να µ' ακούσουνε. 'Αµα έφτασα 'σ το χωριό, δια-νυχτός πήγα 
"εις το κονάκι του αξιωµατικού, τον παίρνω κρυφά και του λέγω• ""Τι 'ναι " 
το λάθος οπού 'καµες κ' έγραψες αυτά τα ψέµατα του Γκούρα και µ' έστειλε 
"να ξετάξω και να σε πιάσω; -'Ηµουν µεθυσµένος, µου λέγει, κ' έκαµα " 
αυτό το λάθος. -∆ο' µου το ενγράφως να πάγω να του κάµω ριτζά, να του 
"µιλήσω εγώ να σε συχωρέση"". Το παίρνω ενγράφως, βάνω µάρτυρες κι' όλους " 
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όσους ήταν εκεί, έστειλα και εις το χωριόν µε τρόπον κ' έπιασα καµµιά 
δεκαριά χωριάτες, τους πήρα δια-νυχτός χωρίς-να µάθη κανένας, τους ήφερα 
εις την Αθήνα, τους διάταξα τι να ειπούνε του Γκούρα κι' ότι τους αφάνισα 
από το ξύλο και παιδεµούς κι' από το πολύ δέσιµον. Κι' όταν παρουσιαστούν 
εις τον Γκούρα, να φωνάζουν αναντίον µου. Τους αφίνω εις το Κονάκι, 
στέλνω του Γκούρα και σµίγοµε οληνύχτα, του δίνω το γράµµα, το 
"διαβάζει, του µιλώ και καµπόσα, του λέγω• ""Τους ανθρώπους τους έχω δεµένους" 
όλους και να σου τους φέρω και κάµε τους ό,τι θέλης. -Σε περικαλώ, 
µου λέγει, κάµε ό,τι µπορέσης και µ' ό,τι τρόπον να τους στείλης 
"πίσου, να µη µαθευτή αυτό"". Πήγα, ηύρα τους ανθρώπους, τους έλυσα και " 
την ίδια νύχτα πήγαν εις τα σπίτια τους. 
'Ερχονται και του λένε ένα παρόµοιον σε καµπόσον καιρόν δια την Χασιά, 
το χωριόν• ότι οι Χασιώτες σήκωσαν κεφάλι. Πήγανε ο Μαµούρης κι' ο 
Κατζικογιάννης, ότι εγώ έφυγα από τα τοιούτα, και πιάνουν τους ανθρώπους 
και τους αφανίζουνε• και τους πήραν το βιον τους, πάτησαν κορίτζα και 
τόσα άλλα κακά. 
'Οταν ήρθε ο Κιτάγιας, ηύρε ανθρώπους φορτωµένους λιθάρια εις τα 
χωριά, οπού τους τυραγνούσαν αυτείνοι δια χρήµατα• και τους ξεφόρτωσε ο 
Κιτάγιας και στουπίρησε κι' αυτός, οπού ήταν Τούρκος. Και δι' αυτά προσκύνησαν 
τα χωριά της Αθήνας και βαστάχτη ο Κιτάγιας και σκοτώθηκαν 
τόσος κόσµος κι' αφανίστη ο τόπος όλως-διόλου και ξανά τον αγοράσαµε 
πίσω από τους Τούρκους. Αν δεν προσκυνούσαν οι χωριάτες, δεν µπορούσαν 
οι Τούρκοι να κάµουν τίποτας. Αυτείνοι ξέραν όλους τους τόπους και 
παίρναν τους Τούρκους και πήγαιναν κι' αυτείνοι µαζί και πολεµούσαν• και 
νταγιάνταγαν τους Τούρκους από ζαϊρέ• και τους ψύχωναν και τους οδηγούσαν 
σε όλα τα µονοπάτια. Αυτό είναι το ιστορικόν. 
Τοιούτοι άνθρωποι θέλουν να πλουτήνουν, όταν δεν είναι καιρός δια 
πλούτη, αλλά είναι καιρός ν' αγωνιστούν -και ύστερα έρχονται τα πλούτη 
και η δόξα µαζί. Εµείς τους συντρόφους µας τους δένοµε και τους φορτώνοµε 
λιθάρια κ' έρχονται οι Τούρκοι και τους ξεφορτώνουν. Εµείς τους τίµιους 
φίλους µας και καλούς πατριώτες τους σκοτώνοµε, τους παντίδους τους 
σεβόµαστε, κι' αφίνοµε το Στραβοσουρµελή να κλέβη την ντογάνα, να µας 
δίνη κ' εµάς και να τρώγη και αυτός, και να γράφη ψευτιές κ' επαίνους. 
Και µε τους κόλακας και κλέφτες κι' απατεώνες βέβαια η πατρίς κιντύνεψε 
και θα κιντυνέψη. Τα σηµειώνω κ' εγώ εδώ ίσως εσείς οι µεταγενέστεροι, 
σαν ιδήτε την αρετή µας, θα είστε 'λικρινώτεροι δια την πατρίδα. Γλυκώτερον 
πράµα δεν είναι άλλο από την πατρίδα και θρησκεία. 'Οταν δι' αυτά 
τον άνθρωπον δεν τον τύπτη η συνείδησή του, αλλά τα δουλεύη ως τίµιος 
και τα προσκυνή, είναι ο πλέον ευτυχής και πλέον πλούσιος. 
Τον αδελφό µου το Γκούρα τον έπιασα µια ηµέρα και του είπα, ως 
αδελφός του 'λικρινής, καµπόσες διάτες, ό,τι µο' 'κοβε το κεφάλι µου. Του 
"είπα• ""Εδώ εις την Αθήνα είναι πλούτη και δόξα συντροφεµένα, είναι κι' " 
ατιµία κι' αρπαγή• κι' όποιο απ' αυτά αγαπάγη µπορεί να πάρη ο καθείς, 
και καταξοχή εσύ οπού µπορείς να ωφελήσης και να ζηµιώσης εις την θέσιν 
οπού 'ναι η πατρίδα. Η πατρίς µας (του είπα) έχει µεγάλον αγώνα κ' έχει 
την ανάγκη µας να την δουλέψωµε τώρα και να µας δοξάση, όταν ησυχάση, 
αναλόγως τον καθέναν κατά την θέσιν οπού βρίσκεται και την ικανότη οπού 
έχει και την αρετή οπού θα δείξη. Τώρα η πατρίς είναι εις αυτείνη την 
κατάστασιν• κ' εδώ εις την Αθήνα φαίνεται και η δούλεψη του κάθε-ενού 
και η κατάχρηση, ότι καθηµερινώς έρχονται ξένοι άνθρωποι και παρατηρούνε 
τους σηµαντικούς ανθρώπους, αν πατριωτικώς δουλεύουν ή δολερώς. 
Κι' από αυτά φωτίζονται οι ξένοι• αν δουλεύωµε δια λευτεριά, µας βοηθούνε 
οι φιλάνθρωποι, κι αν δουλεύωµε δια ληστείαν, µας µουτζώνουν. Κι' 
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αν φερθής πατριωτικώς καταξοχή εσύ, οπού 'σαι κεφαλή εδώ, να η δόξα σου, 
να η ευτυχία της πατρίδος -να και η δυστυχία αυτεινής κ' εµάς, αν φερθής 
"αλλοιώτικα"". Κάµποσον καιρόν µ' άκουσε. 'Υστερα εκείνοι που τον τρογύριζαν" 
είχαν ανάγκη να βαίνουν να ψήνη αυτός το σφαχτό κι' αυτοί χαζίρι 
να το τρώνε. Πιάστηκαν δι' αυτά, µαλλώσαµε, ήρθε να µε πολεµήση• κλείστηκα 
κάτου εις το σπίτι µου• ήρθαν και οι Αθηναίοι, πολλοί, µ' εµένα να 
µου βοηθήσουν, αν µ' ακολουθήση τίποτας. ∆εν ήθελα να βάλω τους ανθρώπους 
σε κακή θέση, και ύστερα να πάθουν αυτείνοι για 'µένα. 'Ηρθε ο Ζαχαρίτζας 
ο Νικολάκης κι' άλλοι• τους κατάλαβαν ύστερα ότι ούτε φίλους σέβονται, 
ούτε οχτρούς. 
Τότε, να-µην γένη κάνα δυστύχηµα, πήρα καµµιά εκατόν-πενηνταριά 
ανθρώπους και πήγα εις την Κούλουρη να περάσω εις την ∆ιοίκησιν, ν' ακούσω 
τις διαταγές της. 'Εστειλε ο Γκούρας εις την Κούλουρη να µε γυρίσουν 
οπίσου• µου µίλησαν οι Αθηναίοι, οι Φηβαίγοι, οι Λιβαδίτες, δεν γύρισα. 
Με περικάλεσαν, ήρθε κι' ο Νικήτας µε Πελοποννήσιους. Γύρευαν να 
βγούνε έξω και να µην πάγω εγώ µε στρατέµατα µέσα-εις την Πελοπόννησο 
και δειλιάζουν όσ' ήταν µε τον Νικήτα να βγούνε εις την Ρούµελη. 
Τότε δια-να µη γένη και αυτό, σηκώθηκα και πήγα κι' ανταµώθηκα 
µε τον ∆υσσέα. Πιάσαµε την Βελίτζα. 'Ερχονταν ένα πλήθος Τούρκοι µε 
ζαϊρέδες και πολεµοφόδια, µε γκαµήλια, µ' άλλα φορτηγά και ρίξαν ορδί 
το βράδυ εις τον κάµπο της Λιβαδειάς, εις του Κατίκου το χάνι, να 
µείνουν εκεί. Τους ριχτήκαµε την νύχτα και τους δώσαµε ένα ντουφεκίδι 
και τους πήραµε γκαµήλια πλήθος, άλογα και ζαϊρέδες. Και κατασκορπίστηκαν 
οι Τούρκοι. 'Υστερα πιάστη ο ∆υσσέας µε τους συντρόφους του δια 
τους µιστούς• ήθα τον σκοτώσουνε. Τους έφυγε και κόλλησε εις την σπηλιά 
του. Μ' έστειλαν όλοι οι σύντροφοι και του µίλησα• δεν θέλησε να κάµη τίποτας. 
Κι' αναχώρησαν δια το Σάλωνα, και µείναµε πολλά ολίγοι µ' αυτόν. 
Κι' αυτός έκατζε εις την σπηλιά κ' εµείς βάναµε έναν γεροντότερον κεφαλή, 
Μαργετίνη τον έλεγαν, και βαρούσαµε κλέφτικα τους Τούρκους οπού 'ρχονταν 
µε ζαϊρέδες δια µέσα. 'Υστερα πήγαµε εις την Πέτρα και ρίξαµε ορδί πανουκέφαλα 
κι' όταν διάβαιναν Τούρκοι µε ζαϊρέδες, τους χτυπούσαµε. Και 
σταθήκαµε καµπόσον καιρόν εκεί. 
Γράφουν του ∆υσσέα φίλοι του από την Αθήνα ότι τον Γκούρα τον γύρισε 
ο Κωλέτης και οι άλλοι και είναι αναντίος του. Με φωνάζει ο ∆υσσέας 
και µου λέγει αυτό και να πάρω τους ανθρώπους µου και να µου δώση κι' 
άλλους δικούς-του να πάγω εις την Αθήνα, να κάµω και παρτίδο µυστικόν 
εκεί, να είµαστε αναντίον του Γκούρα. Κι' αν µπορέσωµε, να του πάρωµε 
"και το κάστρο• ""Αυτά δεν µπορώ να τα κάµω εγώ, του λέγω, δεν 'πιτηδεύοµαι," 
ν' ανοίξη κάνα δυστύχηµα 'σ την Αθήνα να κιντυνέψουν οι αθώοι, 
οπού τους κυβέρνησε ο παγιωµός µας εις την πατρίδα τους, οπού όσα τραβούν 
"µ' εµάς δεν τράβησαν µε τους Τούρκους"". Μου έπεσαν• ""∆εν θέλω να" 
"πάγω!"" Να µην ειπώ κανενού τίποτας• -το βάσταξα µυστικόν• ""Εγώ, µου " 
"λέγει τότε ο ∆υσσέας, στέλνω τον Στάθη Κατζικογιάννη"" (τον είχε και " 
συγγενή). Πηγαίνοντας εις την Αθήνα, τον γύρισε ο Γκούρας και οι συντρόφοι 
του µε το πνεύµα τους. Και τον πάντρεψε ο Γκούρας και το' 'δωσε και 
την γυναικαδέλφην του γυναίκα. Αυτά µαθαίνοντας ο ∆υσσέας, απολπίστη• 
και δούλευε αναντίον του πολιτική Βλάχικη (δολεροί συνβούλοι του Γκούρα, 
από τους συντρόφους του Κωλέτη και συντροφιά). Τότε έρχεται ο ∆υσσέας εις 
την Πέτρα και µας πήρε όλους και πήγαµε εις την Κούλουρη. 'Ηταν εκεί 
το Βουλευτικόν σώµα κ' Εκτελεστικόν. 'Γγίχτηκε ο ∆υσσέας µε τους ανθρώπους 
του εκεί δια τους βαθµούς. Γύρευαν να τον σκοτώσουνε, ότι τους 
αδίκησε. 'Επεσα εκεί, τους µίλησα και ησύχασαν. 
'Ηθελα να φύγω από κοντά του. Τότε ήταν ο Τουµπάζης εκεί και σύναζε 

 51



ανθρώπους δια την Κρήτη. Με σύστησαν εµένα εις αυτόν• µου είπε να 
µε κάµη αρχηγόν της εκστρατείας εις την Κρήτη και να συνάξω χίλιους-πεντακόσιους 
ανθρώπους, να µου δώση χρήµατα να τους συνάξω. Του υποσκέθηκα• 
µίλησα µε πολλούς αξιωµατικούς του ∆υσσέα κι' αλλουνών. Με µαρτύρησαν 
εις τον ∆υσσέα• µου παραπονεύτηκε κι' αυτός και οι άλλοι ότι θα 
τους πάρω τους ανθρώπους. Πήγαν εις την ∆ιοίκησιν και µίλησε του Τουµπάζη 
η ∆ιοίκηση• κ' έµεινε δια το παρόν. 
Τότε η ∆ιοίκηση κι' ο ∆υσσέας έστειλαν τον Νικήτα κ' εµένα και πήγαµε 
εις Κόρθο να µιλήσουµε των Τούρκων οπού βαστούσαν το κάστρο της 
Κόρθος, να µας το δώσουν. Οι Τούρκοι µας έβαλαν εις το κανόνι, οπού δεν 
είδαµε πούθε να κάµωµε. ∆εν ήταν ο Αχιλλέας, ο φρούραρχος της ∆ιοίκησης, 
οπού τ' αφίνει 'φοδιασµένο και φεύγει• είναι Τούρκος, πολεµάγει δια 
την πίστη του. Ο Τούρκος έτρωγε ποντίκια και µας γάµησε το κέρατο µε 
τα κανόνια και µπόµπες. Ο Αχιλλέας, αρνιά και κριάρια µέσα, τ' αφίνει 
όλα και πάγει να 'βρη τους συντρόφους του οπού τον διορίσαν. 
Ο Νικήτας πήγε δια τ' Ανάπλι κ' εγώ γύρισα και είπα αυτά εις την 
∆ιοίκηση και ύστερα πήγα εις την Αθήνα. Σε καµπόσες ηµέρες ακολούθησε 
µία ταραχή εις την Κούλουρη αναντίον της Κυβερνήσεως. Ο ∆υσσέας έστειλε 
εµένα να τους βοηθήσω• εγώ πήγα και ησύχασα τα πράµατα υπέρ της Κυβερνήσεως. 
Του κακοφάνη του ∆υσσέα. Τότε σηκώθηκα κ' εγώ µίαν νύχτα, 
πήρα τους ανθρώπους µου κι' άλλους καµπόσους αυτεινού και του Γκούρα 
και δια-νυχτός πήγα εις τον ∆ράκον κι' από-κεί έπιασα ευτύς καϊκια και 
µπαρκαριστήκαµε και πέρασα εις την Πιάδα τα 1823 Οκτωβρίου 25. 
Εβήκα εις την Πιάδα. 'Εστειλε ο ∆υσσέας κοντά µου να γυρίσω κι' ό,τι 
θέλω να µου δώση, ότ' ήταν αδύνατος. Του είπα εκείνου οπού ήρθε να του 
ειπή να κάτζη µε τον Κάρπον του. Αυτός ήταν ένας παπάς (ήρθε από την 
Ρουσσία)• όλους τους ανθρώπους τους ανακάτωνε εις τον ∆υσσέα. Το' 'διωξε 
όλον τον ταϊφά του• δόλιος και αιµοβόρος, οπού το' 'λεγες να κάµη κάναν 
Τούρκον χριστιανόν, αυτόν τον τούρκευε χερότερα. Αφού κυβέρνησε τ' ασκέρι 
του ∆υσσέα και τον έκαµε νοικοκύρη µε τις διάτες του, µπήκε ύστερα 
εις το ταχτικό κ' έκοψε τα γένια του. Μ' ανακάτεψε εις την Αθήνα µε 
τον ∆υσσέα• και κοντέψαµε κάποτε να σκοτωθούµε οι δυο µας εις το παζάρι 
δια το ψωµί, το ταϊνι, κι' αν δεν µο' 'δινε τα ταϊνια, (ότι τα µέραζε µόνος-του 
ο ∆υσσέας) θα σκοτωνόµαστε εξ-αιτίας αυτεινού του ποταπού. Κι' από 
αυτά έφυγα. 
'Ηρθα εδώ. 'Ηταν το Βουλευτικόν σώµα. Στάθηκα καµπόσες ηµέρες• 
"παρουσιάστηκα και τους είπα• ""∆εν µαταθέλοµε όλοι όσοι ήρθαµε να ξέρωµε " 
από καπεταναίους• ό,τι διαταγές είναι από την Κυβέρνησιν, εκείνο 
"είµαστε πρόθυµοι να κάµωµε, να πάµε οµπρός"". Είχα και συντρόφους όλους " 
διαλεµένους πατριώτες. Ζήτησε δύναµη ο Κολοκοτρώνης• ότ' ήταν µέλος 
'σ το Εκτελεστικό σώµα και κυβερνούσε την πατρίδα. 'Ηταν αυτός, ο 
Πετρόµπεγης, ο Σωτήρη Χαραλάµπης κι' ο Μεταξάς. Τότε έµαθα τι ήταν 
φατρία, καθώς θα ιδήτε. 
Αφού έµαθε ο ∆υσσέας ότι πήγα µε τον Κολοκοτρώνη, του παράγγειλε 
ότι εγώ δεν είµαι µε το πνεύµα των καπεταναίων και να 'χη το νου του, 
να µε κυβερνήση. Είναι η αλήθεια ότι ο Κολοκοτρώνης δεν είναι αιµοβόρος 
"και µου το είπε αυτό. Του λέγω του Κολοκοτρώνη• ""Εγώ, αδελφέ, γνωρίζω " 
τους µεγαλύτερούς µου, όσοι δουλεύουν δια πατρίδα και θρησκεία, δι' αυτά 
"οπού σηκώσαµε τ' άρµατα"". Μου είπε να σταθώ µε τον Γενναίον τον υιγιόν " 
"του. Πήγα, βλέπω ένα παιδί. Μου λέγει• ""Εσύ 'σαι ο Μακρυγιάννης; -Του " 
"λέγω, εγώ. Και είσαι συ ο Γενναίος; -Εγώ, µου λέγει. -Χαίροµαι"" του " 
λέγω. Με είχαν ρωτήση τι µιστόν θέλω δια τους ανθρώπους και του-λόγου-µου, 
"να µας πλερώνη η Κυβέρνηση. ""'Ο,τι πλερώνει και τόσους άλλους οπού" 
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'χει, ας πλερώνη και τους δικούς-µου• εγώ δεν θέλω τίποτας. Τα ταιργιάσαµε. 
Σε ολίγες ηµέρες µαθαίνω ότι εις την Πελοπόννησο άνοιξε φατρία ο Κολιόπουλος 
κι' άλλοι µε της Κυβερνήσεως το µέρος και οι Ντεληγιανναίγοι, 
Ζαϊµης, Λονταίγοι µε τ' άλλο. Ρωτάµε εµείς τι πράµα είναι αυτή η φατρία 
(δεν την ξέραµε εις την πατρίδα µας αυτείνη την λέξη, ξέραµε όµως 
"άλλες προκοπές, καπεταναίικες). Μας λένε• ""Μεράστηκαν οι καλοί πατριώτες " 
"να προκόψουν την πατρίδα""• -κι' όλος ο τόπος γιοµάτος Τούρκους. Με" 
διατάζουν τότε κ' εµένα να πάρω τους ανθρώπους µου και να πάγω µε το 
µέρος της Κυβέρνησης, να 'περασπίζωµαι το Εκτελεστικόν (από τ' άλλο 
µέρος ήταν το Βουλευτικόν). Με το Βουλευτικόν ήταν το δίκιον και η πατρίδα. 
Οι άλλοι ήθελαν να ρουφούνε τα εθνικά και µάλλωναν. ∆εν ήξερε 
κανείς τι να κάµη. 'Ηµουν άµαθος από τέτοια. Με διατάζουν να πάγω 
κ' εγώ να δοκιµάσω αυτό το καλό, να φάγω φατρία µαζί-µε τους ανθρώπους 
"µου. Τους είπα• ""∆εν ορκίστηκα• όταν ορκίστηκα να σηκώσουµε ντουφέκι" 
"να πάγω κ' εγώ να πολεµήσω, µε Ρωµαίγους είπαµε; Με Τούρκους. " 
"Και δεν πάµε"". ∆εν θέλησα να πάγω. Με βάσταξαν εκεί, εις Ανάπλι, και " 
στείλαν άλλους. 
Αφού άναψε εκεί το ντουφέκι, θέλησε κι' ο Γενναίος να πάη να πολεµήση 
τον Νοταρά, να πάρη το κορίτζι του γυναίκα. Μου λέγει ο Κολοκοτρώνης 
να τον ακολουθήσουµε, να πάµε εις την Κόρθο, ότι έχει δουλειά 
εκεί. Εµείς δεν ξέραµε αυτές τις συµπεθεριές• πήγαµε εις Κόρθο, το µάθαµε 
αυτό. Συνάχτηκαν οι Νοταραίοι• πήγαινε ν' ανοίξη το ντουφέκι• φοβερίζαµε 
ένας τον άλλον. Τους µίλησα εγώ φρόνιµα, ό,τι µπορούσα• σηκωθήκαµε 
και πήγαµε πίσου εις τ' Ανάπλι, αφού γυµνώσαµε τους δυστυχισµένους 
κατοίκους και τους φάγαµε τα σφαχτά τους. 
"Σε ολίγες ηµέρες το ""κλειδί"" του Κολοκοτρώνη, ο πατριώτης ο Μεταξάς, " 
'ρεθίζει αυτόν και τ' άλλα τα µέλη του Εκτελεστικού και τους παίρνουν 
όλους κ' έρχονται εις τ' 'Αργος, έτοιµοι ν' ανοίξη ο εµφύλιος πόλεµος. Αφού 
το φέραν γύρα, µ' έκραξε το Βουλευτικόν και µου είπε όλα τα αίτια και 
πως οι άλλοι θέλαν να τους πάρουν τ' αρχεία, του Βουλευτικού. Μου ζήτησε 
βοήθεια. Τότε µιλάµε µε τον καλόν πατριώτη Θοδωρή Ζαχαρόπουλον 
και συνφώνως και οι δυο µας παίρνοµε τ' αρχεία όλα του Βουλευτικού και 
τα κρύψαµε, και δεν τα πήραν οι άλλοι. Τότε ξαναπήγαµε εις τ' Ανάπλι. 
Μαθαίνοντας όλα αυτά αυτείνοι, το Εκτελεστικό, ότι εγώ είµαι ο αίτιος 
που δεν πήραν τ' αρχεία κι' ότι δεν είµαι πλέον µε το πνεύµα τους, µελέτησαν 
να µου την παίξουν χερότερα κι' από τον ∆υσσέα και τον Γκούρα. 
Μου δισπάρτισε τους ανθρώπους µου ο Γενναίος• θέλησε να µου τους πάρη 
µε ψευτιές -και τότε χωρίς συντρόφους µο' κάναν ό,τι θέλαν. Κατάλαβα 
τον σκοπόν τους, πληροφόρησα τους ανθρώπους µου• κατάλαβαν και οι ίδιοι 
ότι είναι ψευτιές αυτά εκεινών να µας δισπαρτίσουνε. 'Εδιωξα τους αίτιους 
οπού 'χαν όργανά τους και διάγειραν τους άλλους. Του είπα του Γενναίου• 
∆εν ήξερες να την κάµης καλά αυτείνη την δουλειά, οπού 'νεργούσες. Είσαι 
νέος ακόµα. 'Ασε να σε µάθω εγώ, κ' ύστερα... -Μου λέγει, δεν 
µε µαθαίνεις. -'Οποτε είναι καιρός θέλει σε µάθω• τότε σε θυµάγω και 
"το βλέπεις"". " 
Την άλλη 'µέρα, µάθαµε ύστερα, το Βουλευτικόν διόρισε άλλο Εκτελεστικόν• 
πήγε εις το Κρανίδι το Βουλευτικόν, διόρισε τον Κουντουργιώτη, τον 
Μπόταση, τον Σπηλιωτάκη, τον Κωλέτη, τον Λόντο, τον αδελφόν του Πετρόµπεγη. 
Τότε ο Σωτήρη Χαραλάµπης κι' ο Μεταξάς µείναν εις τ' Ανάπλι 
να κυβερνήσουνε. Εµείς µε τον Κολοκοτρώνη και τον Πετρόµπεγη πήγαµε 
εις την Τροπολιτζά να πολεµήσουµε. Αφού πήγαµε εις Τροπολιτζά, 
άνοιξε το ντουφέκι και σκοτωνόµαστε σαν τα σκυλιά εις τ' αµπέλια. Μέθαγε 
ο αρχηγός Κολοκοτρώνης τους ανθρώπους, οι αναντίοι ήταν κλεισµένοι 
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εις τα σπίτια τους κ' εµείς απόξω, και σκοτωνόµαστε. Τότε πάµε µε τον 
Χατζή-Χρήστο εις το µισό Βουλευτικόν και µισό Εκτελεστικόν, τα δικά-τους, 
"και τους λέµε• ""Την πολιτείαν την γύµνωσαν οι άνθρωποί σας"". (Είναι" 
η αλήθεια του Θεού, δεν άφησα τους ανθρώπους µου να πάρουν µιαν τρίχα. 
'Ενας πήρε ένα σαχάνι να κενώσουµε το φαϊ και τον έδιωξα και το πήγε 
"οπίσου εκεί οπού το πήρε). Τους είπαµε• ""Τώρα την γύµνωσαν την Τροπολιτζά," 
οι άνθρωποί µας σκοτώνονται ολοένα. Εγώ, τους λέγω, έχω τρακόσιους 
ανθρώπους, θα τους δώσω τρακόσια δαβλιά αναµµένα, το-ίδιον κι' ο 
Χατζηχρήστος και οι Χορµοβίτες, και θα κάψωµε τα σπίτια να βγούνε οι 
αναντίοι σας όξω να σκοτωθούµε µ' αυτούς φανερά, όχι να σκοτώνονται οι 
"άνθρωποι σαν τα σκυλιά µεθυσµένοι και οι αναντίοι από-µέσα να µας βαρούνε""." 
"Τότε λένε όλοι αυτείνοι• ""∆εν γίνεται αυτό, ότι καίτε και τα δικά-µας" 
σπίτια. -Λίγο µε µέλει, τους λέγω• τώρα οπού γυµνώθηκαν οι άνθρωποι, 
"τι τα θέλετε κ' εσείς τα σπίτια; Ο Θεός θέλησε να µείνουν άκαγα " 
από τους Τούρκους• εσείς θέλετε να τα κάψωµε. Αυτείνη την λευτερίαν ζητάτε 
να µας φέρετε, να κάµετε τα κέφια τα δικά-σας, να χαθή και η πατρίδα 
"µας"". Σηκωθήκαµε κι' αναχωρήσαµε. Το δειλινό στείλαν και πήγαµε " 
οπίσου και µας είπανε, µε τον Χατζηχρήστο οι δυο µας να µιλήσουµε 
των αναντίων να πάψη το ντουφέκι. Μιλήσαµε τότε µ' αυτούς και 
ησυχάσαµε. 
Το βράδυ βλέπω έναν φερµένον από το Κρανίδι, Λεωνίδα τον λένε• ήταν στελµένος 
από την νέαν Κυβέρνησιν. Τότε το 'µαθα αυτό• δεν µας το 'λεγαν 
πρωτύτερα. Μου λέγει αυτός ότι έγινε νέα Κυβέρνηση, κι' αυτή µε το Βουλευτικόν 
µου παραγγέλνουν να γυρίσω µ' αυτούς και µου δίνουν διακόσες-χιλιάδες 
"γρόσια. Τους παραγγέλνω• ""Την δικαιοσύνη οπού 'χουν ετούτοι εδώ να µην" 
την έχουν κ' εκείνοι εκεί, και να κυβερνήσουνε πατριωτικώς, ότι κιντυνεύει 
η πατρίς• κ' εγώ γρόσια δεν θέλω, δεν πουλιώµαι δια γρόσια• δεν ορκίστηκα 
δι' αυτά, ορκίστηκα δια πατρίδα. Και αν είναι δια την πατρίδα, δέχοµαι 
να την βοηθήσω εγώ• αφήτε µε εµένα να τους διαλύσω αυτεινών εδώ την 
δύναµή τους όλη. Αλλά να µην ξέρη κανένας ότι αγροικιώνται µετ' εµένα 
"και κιντυνέψω αδίκως και δεν βγάλω και τ' αποτέλεσµα"". Μου στείλαν " 
οπίσου ό,τι γνωρίζω να κάµω και η πατρίς θα µου το γνωρίζη πολύ. 
Αφού κυβερνήσαµε την Τροπολιτζά και σκοτώθηκαν και τόσοι άνθρωποι, 
κινήσαµε µε τον Γενναίον ως δυο-χιλιάδες στράτεµα Πελοποννήσιοι, 
Χατζηχρήστος, Χορµοβίτες κι' άλλοι πολλοί ξένοι κ' εγώ µε το σώµα µου 
και βήκαµε σε κάτι χωριά απόξω-από την Τροπολιτζά. Συνκατοικούσα εγώ 
"µε τον Γενναίον• αποφάγαµε ψωµί• µε πιστεύτηκε και µου είπε• ""Πάµε, " 
Μακρυγιάννη, να πατήσουµε τα Τρίκκαλα• τώρα έµαθα ότι δεν είναι πολλή 
δύναµη εκεί• εσείς να πάρετε το βιον του Νοταρά κ' εγώ να πάρω το κορίτζι 
"του• ότι αυτός είναι αναντίος της πατρίδος"" (αυτείνοι ήταν καλοί• θα" 
διόρθωναν έτζι την πατρίδα). Εγώ ακούγοντας αυτό, θέλησα 'λικρινώς να 
"τον συβουλέψω• του είπα• ""Γυναίκα θα την πάρης ή µορόζα; -Μου λέγει, " 
γυναίκα. -Σα θα την πάρης γυναίκα, πάρε και µίαν καντιποτένια, φτάνει 
να είναι όµορφη να σε ευκαριστάγη• ότι σαν πάρωµε εµείς το βιον κ' εσύ 
εκείνη ξερή, τι την θέλεις και τι ζωή θα ζήσης µ' αυτείνη και µε τους συγγενείς 
"της και µε τους χωργιανούς της; Κάλλιον ν' αποχτάς φίλους και να " 
µετράς, κι' όχι τοιούτους. Πρόσεξε να-µην φύγωµε από τους Τούρκους και 
"γενούµε άλλοι τοιούτοι χερότεροι"". Μ' άκουσε ο Γενναίος εις αυτά, κι' αντίς-να" 
πάµε να χαλάσουµε τα Τρίκκαλα και τον Νοταρά (και θα τους χαλάγαµε, 
ότι δεν ήταν δύναµη τελείως εκεί• ήταν ο Νοταράς µε το παιδί του 
και µε τον Λόντο), σηκωθήκαµε και πήγαµε εις τα Κληµαντοκαίσαρα και 
φάγαµε το χωριόν και τους ανθρώπους τόσες ηµέρες. Εκεί πλησίον ήταν 
και καµµιά δεκαργιά-χιλιάδες πράµατα του Νοταρά και Τρικκαλιώτων. 
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Μου είπε πάλε ο Γενναίος, ο Τζόκρης κι' άλλοι να πάγω να πάρω τα µισά, 
να τα βαστήξω εγώ, και τ' άλλα να τα δώσω να 'φοδιάσουνε τα κάστρα 
οπού 'χαν εις το χέρι τους αυτείνοι. Εγώ ούτε και το καζάντι τους ήθελα, να 
γυµνώσω αθώους ανθρώπους, ούτε και τα κάστρα να είναι 'φοδιασµένα -να 
"µένουν εις την δικαιοσύνη αυτεινών και της συντροφιάς τους. Μου λένε• ""Να " 
πας να τα πάρης, ότι 'σ την Τροπολιτζά δεν πήρετε πλιάτζικα• και να 
πάρης αυτά να φκαριστηθής εσύ και οι άνθρωποί σου• (ξένα πράµατα δικά-µας 
"καζάντια). -Τους λέγω, πάγω"". Και τους ευκαρίστησα οπού µας αγαπούνε" 
και θα µας καζαντήσουνε. Στέλνω έναν επίτηδες και τους είπα των 
χωριανών και τράβησαν τα ζωντανά από-εκεί. Πήγα εγώ ύστερα δεν τα 'βρα 
γύρισα άδειος οπίσου. Τότε αυτό µαθεύτηκε, ότι εγώ παράγγειλα αυτό. 
'Γγιχτήκαµε µε τον Γενναίον και τους άλλους. Πρόσµεναν ακόµα τρεις-χιλιάδες 
ασκέρι από Καρύταινα κι' άλλα µέρη να πάµε να βαρέσουµε το Κρανίδι 
οπού 'ταν το Βουλευτικόν και η νέα Κυβέρνηση. Και σηκωθήκαµε και 
πήγαµε εις το Μπότζικα κι' ολόγυρα-'σ εκείνα τα χωριά να προσµείνωµε 
και τους άλλους και να πάµε αναντίον της νέας Κυβέρνησης και του Βουλευτικού. 
'Σ το Κουτζοπόδι πιάστηκα µε τον Γενναίον ότι δεν θέλοµε να βαρέσουµε 
το Βουλευτικόν. Είχα κουβεντιάση µε τον Χατζηχρήστο κι' άλλους 
και ήµαστε συντρόφοι και σύνφωνοι. Αφού µάλλωσα αρκετά, σηκώθηκα 
πήγα εις το κονάκι µου. Αυτείνοι µίλησαν πολλών από τους ανθρώπους τους 
και τους έδωσαν χρήµατα να τάξουν των συντρόφωνε µου, να γυρίσουνε 
µ' αυτούς και να µε βαρέσουν µε δόλο εµένα. 'Ενας µπαϊραχτάρης του Γενναίου, 
καλό παληκάρι, ήταν παρών κι' άκουγε τα σκέδιά τους και ήρθε και 
µου το είπε. Πήγα εις τον Γενναίον, του είπα ότι εγώ από αυτούς δεν τραβάγω 
χέρι, θα πεθάνω µ' αυτούς. Τότε αγαπήσαµε• καθίσαµε ως τα µεσάνυχτα, 
φάγαµε• σηκώθηκα να φύγω, µου είπε µπονόρα να πάγω να φάµε τηγανίτες. 
Ο στραβοραγιάς ας δουλεύη δια 'µάς• εκείνος τρώγει λάχανα ανάλατα, 
εµείς τηγανίτες κι' αρνάκια. Και τους λευτερώσαµε από τους Τούρκους• 
από σένα, χάρε, φεύγω, σετ' εσένα και χερότερα κατανταίνω. Του 
είπα µπονόρα θα πάγω να φάγω τις τηγανίτες. Ευτύς-οπού πήγα εις το 
κονάκι µου έστειλα τον τζαγούση µου και σύναξε όλους τους ανθρώπους µου 
και πήρα και καµπόσους δικούς-του του Γενναίου. 'Ηταν µία µεγάλη βροχή 
και κοντέψαµε να σωθούµε από 'να παλιόρεµα. Βήκαµε καρσί-εις την ράχη 
κι' ανάψαµε φωτιές. Την αυγή στέλνει ο Γενναίος να φάµε τις τηγανίτες, 
"δεν βρίσκει κανέναν. Του παράγγειλα• ""Αυτείνη είναι η τέχνη, οπού πολέµαγες" 
να µου πάρης τους ανθρώπους µου εις τ' Ανάπλι και τους δισπάρτισες, 
δια-να µε κάµης ό,τι θέλης χωρίς συντρόφους. Εγώ ξόδιαζα εξ ιδίων 
µου δια τους συντρόφους κ' εσύ τους ανακάτευες αναντίον µου. Αυτείνη είναι 
"η τέχνη που ήθελες να µε µάθης• κι' ό,τι ήθελες να µου κάµης το 'παθες"". " 
Αφού µάθαν ο Χατζηχρήστος και οι άλλοι ότι έφυγα εγώ, σε δυο ώρες ήρθαν 
όλοι εις τον 'Αγιον-Γιώργη, εις το χωριόν• ήταν εκεί της νέας ∆ιοίκησης 
τ' ασκέρια, ο Νοταράς, Λονταίγοι κι' άλλοι. 'Εµεινε ο Γενναίος µε σαράντα 
ανθρώπους µόνον και πήγαν εις Τροπολιτζά. 
Ο Γενναίος πήγε εις την Τροπολιτζά, οπού 'ταν ο πατέρας του. Αφού 
µιλήσαµε τις προκοπές των καπεταναίων, οπού θα λευτερώσουνε την πατρίδα, 
πάµε και εις τους ευγενείς, τους αφεντάδες. 'Οταν φτάσαµε εις τον 
Αγιώργη, ήταν εκεί ο Νοταράς κι' ο Λόντος κι' ο θείος του ο Αντρέας. 
Είχαν της Κόρθος τας προσόδους κ' έπρεπε να πλερώσουνε τα στρατέµατα. 
Σαν έφυγα από τους Κολοκοτρωναίους, η νέα ∆ιοίκηση διάταξε τον 
Νοταρά τον Γιάννη να µας πλερώση. Πάγω µίαν ηµέρα εις το κονάκι του, 
τον βρίσκω και τυραγνούσε έναν πολίτη• τέτοιον τυραγνισµόν δεν τον ξέραν 
να του κάµουν µήτε οι Κατζαντωναίοι οπού 'ταν λησταί. ∆εµένος ο πολίτης, 
κεφάλι κι' ο κώλος ένα, και του γύρευαν χρήµατα. Τότε σιχάθηκα όλως-διόλου 
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το Ρωµαίικο, ότι µάθαµε όλοι την ληστείαν γενικώς. Του µίλησα 
"αυτεινού του ευγενή ότι δεν είναι καλά τα τοιούτα• ""ότι όταν βλέπουν εσάς " 
"οπού κάνετε τοιούτα οι άλλοι, οι µικροί, θα φάνε ζωντανούς ανθρώπους"". " 
Σας λέγω ως τίµιος άνθρωπος, είχα ως τότε µεγάλο σέβας και 'σ αυτούς και 
τους σιχάθηκα να µην τους βλέπω• κι' αναθεµάτισα την λευτερίαν, οπού θα 
κάµωµε µ' αυτούς όλους. Τότε απολπίστηκα και γύρεψα να φύγω δια έξω• 
µε βάσταξαν κ' έµεινα. Από-εκεί πήγαµε εις τα χωριά, σταθήκαµε κάνα-δυο 
ηµέρες κ' ήρθαµε εις 'Αργος κι' από-'δώ πήγαµε εις Τροπολιτζά και 
πολιορκήσαµε Κολοκοτρώνη, Πετρόµπεγη, Γριβαίους, οπού 'ταν µε τον Πετρόµπεγη 
κι' όλη την συντροφιά, και βαστούσαµε απόξω τα τείχη της χώρας, 
οπού 'ταν κάτι χωριά, και πολεµούσαµε νύχτα και ηµέρα και σκοτωνόµαστε 
από το 'να το µέρος και τ' άλλο. Οι Κολοκοτρωναίγοι φοβέριζαν εµένα, 
αν µε πιάσουνε, θα µε γδάρουνε ζωντανόν. 'Εβγαιναν πάντοτες και πολεµούσαµε 
έξω-από τα τείχη. 
Μίαν ηµέρα έγραψαν από-µέσα έξω εις τους δικούς τους, Κολιόπουλο 
"κι' άλλους• τους λέγανε• ""την αυγή, δυο ώρες να φέξη, να πιάσετε όλοι τα " 
Τρίκορφα κι' όλες αυτές τις θέσες και βγαίνοµε κ' εµείς από-µέσα κ' εσείς 
"απόξω, να ριχτούµε όλοι συνχρόνως, να µην αφήσουµε γλώσσα από τους 
αντιπατριώτες""." 
'Σ το ίδιον χαρτί αποκρίθηκαν εκείνοι οπίσου, ότι δεν είχαν 
"ως φαίνεται, άλλο χαρτί, κ' έλεγαν. ""Είµαστε έτοιµοι και δυνατοί και κατά " 
το γράφει' σας πιάνοµε τις θέσες• και να τους ριχτούµε συχρόνως να µην 
"αφήσουµε ποδάρι από τους αποστάτες"". (Εµείς ήµαστε αποστάτες, εκείνοι νόµιµοι!)." 
Εγώ ο δυστυχής όλο πρόσεχα τις αναγκαίες θέσες, ότι όλοι αυτείνοι 
εµένα φοβέριζαν, οπού τους έγινα άπιστος. 'Ηµουνε από-κάτου τα Τρίκορφα 
µέσα-'σ ένα ρέµα και φύλαγα• να ένας καλόγερος και διαβαίνει• ευτύς-οπού 
"µας είδε εµάς πέταξε το γράµµα (δεν το 'δαµε). Του λέγω• ""Καλόγερε, πού " 
"πας; -Πάγω εις τ' 'Αργος. -Πού 'ναι το γράµµα; του λέγω ψέµατα• το " 
ξέρω οπού 'χεις γράµµα. -∆εν έχω, µου λέγει. -Πάρτε τον, σύρτε να τον σκοτώσετε! 
λέγω δια φόβο. -Μου λέγει, στέκα, µη µε σκοτώνετε• 'λάτε να σας 
"δώσω το γράµµα"". Πάµε και το παίρνοµε, ανάβοµε κερί και το διαβάζοµε. " 
Είδαµε όλα αυτά. Ευτύς κατέβηκα εις το Λόντο και Νοταρά και του Ζαϊµη 
τους ανθρώπους κι' αφήσαµε από λίγους εις τα πόστα. Κ' ευτύς πήρα το 
Νάση Φωτοµάρα και πήγαµε οµπρός και πιάσαµε τα Τρίκορφα κι' όλα εκείνα 
τα πόστα. 'Ηρθανε οι φίλοι, τα 'βραν πιασµένα. Μας γύρεψαν να τους αφήσουµε 
λεύτερη είσοδον να πάνε να µιλήσουν εις την Τροπολιτζά, να µας την 
παραδώσουνε και να φύγουν. 'Ετζι ακολουθήσαµε. Και το δειλινό φύγαν όλοι 
αυτείνοι και την πήραµε εµείς. 
Πήγαµε εις την Τροπολιτζά τον Μάρτιον µήνα τα 1824. Καθίσαµε ως 
είκοσι µέρες• το Μεγάλο-Σαββάτο κατεβήκαµε εις τ' 'Αργος. Αφήσαµε εις 
Τροπολιτζά την αναγκαία φρουρά. Εις τ' 'Αργος ήταν το Βουλευτικόν όλο• 
µας καρτέρεσε οπού πήγαµε νικηταί -από τους Τούρκους. Το Εκτελεστικόν 
το νέον ήταν εις τους Μύλους τ' Αναπλιού µέσα-εις το καράβι. Τότε 
το Βουλευτικόν µο' 'κανε µίαν µεγάλη υποδοχή, µο' 'δωσε κ' ένα ευκαριστήριον 
καλό και µε διόρισε το Βουλευτικόν σώµα και η νέα ∆ιοίκηση αρχηγόν της 
φρουράς της να προσέχω δια την ασφάλειάν της. Οι καπεταναίοι της Ρούµελης 
ήταν όλοι ενωµένοι µε τον Κολοκοτρώνη και συντροφιά τους να γένη 
σύστηµα καθώς το θέλαν αυτείνοι, κ' ετοιµάζονταν να µπούνε όλοι µέσα. 
'Εφτασε ο ∆υσσέας εις το Κουτζοπόδι κ' ένα σώµα του Καραϊσκάκη, κι' όταν 
έµαθαν οπού παραδόθη η Τροπολιτζά ενέκρωσαν. 
Μίαν ηµέραν έλαβα ένα καψοµηνιάτικον να πλερώσω τους ανθρώπους µου. 
"Παίρνω τους αξιωµατικούς µου και τους λέγω• ""Να λέτε ότι εµείς κάθε " 
"εικοσιοχτώ του µηνός πλερωνόµαστε από την νέαν ∆ιοίκησιν"". Είχαν έρθη µέσα" 
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οι αξιωµατικοί του ∆υσσέα, του Καραϊσκάκη και του Γκούρα. Τους πήρα και 
τους έκαµα ένα τραπέζι ολουνών. Είπα των αξιωµατικών, των δικώνε-µου, να 
"µου χαλέψουν τον µιστόν και να µου ειπούνε ότι ""έχοµε εικοσιοχτώ ηµέρες " 
"απλέρωτοι και θέλοµε τους µιστούς µας"", να µου ειπούνε. Κ' εγώ θα τους " 
µαλλώσω. Το µηναίον οπού 'χα ήταν όλο τάλλαρα• πήρα µίαν κασσέλα και 
την γιόµωσα χώµα κ' έβαλα ένα πανί να µη φαίνεται το χώµα• και βάνω από-πάνου 
τα τάλλαρα, ότι ήταν η κασσέλα γιοµάτη χρήµατα. Φάγαµε ψωµί όλοι 
οι µουσαφιραίοι• εκεί οι αξιωµατικοί µου γυρεύουν άγρια τους µιστούς τους. 
"Τους λέγω• ""Τι µε φοβερίζετε δια µιστούς, οπού έχετε να πλερωθήτε είκοσι-οχτώ" 
"'µέρες; Μηνά είναι εδώ ο ∆υσσέας, ο Γκούρας, ο Καραϊσκάκης να µη" 
"σας πλερώνουν ποτές; Εδώ είναι Κουντουριώτης, οπού 'φερε ένα καράβι γιοµάτο" 
τάλλαρα. Νόµους θέλει καλούς να γένουν δια την πατρίδα και χρήµατα 
ξοδιάζει όσα θέλη κάθε 'Ελληνας. Μίαν κασσέλα γιοµάτη τάλλαρα µο' 'δωσε, 
σπαθί, άλογο, µουλάρια (αυτά τα είχα αγοράση µόνος-µου). Γυρίζω και λέγω, 
"των ίδιων µισαφιραίων• ""Φέρτε µου, αδελφοί, αυτείνη εκεί την κασσέλα να " 
"τους πλερώσω, οπού µας χάλασαν το φαεί µας"". Πάνε εκείνοι οι καϊµένοι να " 
"σηκώσουνε την κασσέλα, πού σηκώνεταν από τα χώµατα; Τους λέγω• " 
Αφήτε την κ' έρχοµαι µόνος-µου. Πήγα, τους πλέρωσα. Σύρτε εις τα κονάκια 
σας, τους λέγω, κι' όποιος θέλει και παραπανισµένα χρήµατα, να του 
"δώσω"". Τότε ακούνε όλοι αυτείνοι• ""Να 'ρθωµε µαζί σου κ' εµείς, καπετάνε," 
µε τους συντρόφους µας, µου λένε, να γνωρίσουµε την Κυβέρνησιν! -Να 'ρθετε, 
"παιδιά µου"". Αφίνουν τον ∆υσσέα µοναχόν και του µένουν κάτι ολίγοι•" 
και οι άλλοι ήρθαν όλοι µαζί µου• το-ίδιον κ' εκείνοι του Καραϊσκάκη και 
"του Γκούρα. Και γράφω ένα γράµµα του Γκούρα και του λέγω• ""Με τον " 
Κολοκοτρώνη τελειώσαµε εδώ• καλώς να µας δεχτής εις την Αθήνα. Να 'ρθης 
"να υποταχτής και να ενωθής µε την ∆ιοίκησιν"". 'Εστειλε τον Κατζικοστάθη " 
µπροστά και ύστερα ήρθε κι' αυτός• ήρθε κι' ο Γκριτζώτης, και τους πήρα 
και πήγαµε εις το καράβι και εις το Βουλευτικόν και γνώρισαν την ∆ιοίκησιν• 
'Υστερα παρουσιάστη ο ∆υσσέας ως πολιτικός µε το καλαµάρι εις το 
"ζουνάρι• κ' έλεγε• ""Εγώ εις-το-εξής είµαι πολιτικός"". Ο Κολοκοτρώνης και " 
η συντροφιά του ετοιµάζονταν να 'ρθούνε αναντίον µας εις 'Αργος δια-να διαλύσουνε 
το Βουλευτικόν και την Κυβέρνηση. Τ' Ανάπλι το βαστούσαν αυτείνοι 
κ' εµείς τους πολιορκούσαµε απόξω. Μου παραγγέλνει ο Νικήτας (ότι 
φύλαγα εις το κεφαλόβρυσον, εις τους Μύλους), µου παραγγέλνει ότι θα 'ρθη 
και θα µε πάγη κυνηγώντας ως την Ρούµελη κι' όπου θα µε πιάση, θα σκίση 
τα νεύρα των ποδαριών µου να µε κρεµάση ανάποδα. Εγώ του είπα να κοπιάση• 
κι' αν τον πιάσω εγώ, δε θα του κάµω αυτά• θα φάµε και θα πιούµε 
µαζί, ότ' είναι αγαθός αγωνιστής και πατριώτης. Σε δυο ηµέρες µας πλάκωσαν 
όλοι, ο Νικήτας, ο Κολιόπουλος, ο Γενναίος, ο Τζόκρης, ο Αποστόλης Κολοκοτρώνης 
κι' άλλοι πολλοί. Πολεµήσαµε• αυτείνοι ήθελαν να πιάσουνε 
την κούλια της Νταλαµανάρας• βαρεθήκανε εκεί από 'µάς, σκοτωθήκανε 
καµπόσοι. 'Επιασα την κούλια µαζί-µε τον Χατζηχρήστο, την βαστήξαµε 
ένα µερόνυχτον• πολεµούσαµε νύχτα και ηµέρα. Εκείνοι ήταν 
πολλοί• και σκοτωθήκανε κι' από τα δυο µέρη. Τότε έβαλα ένα πάτερον 
'σ την κούλια και κολλήσαµε απάνου, ότι δεν είχε πάτωµα• και κολλώντας 
απάνου τους βαρούγαµε εις το κρέας• κι' άφησαν το χωριόν• ότ' ήθελαν 
να το βαστούνε, να 'χουν την είσοδον από το Κούτζι εις τ' Ανάπλι να 
µπάζουνε ζωοτροφές των δικώνε τους. Σαν τους χτυπήσαµε, άφησαν το χωριόν 
την Νταλαµανάρα εις την εξουσίαν µας κι' αυτείνοι όλοι πήγαν εις 
το Μέρµπακα και 'σ εκείνα τα χωριά ολόγυρα. Πήγα κ' εγώ πλησίον τους 
κ' έπιασα το Λάλουκα. Κινήθηκαν τότε αυτείνοι µε τον ζαϊρέ να µπούνε εις 
τ' Ανάπλι. Πήγε ο Χατζηχρήστος αναντίον τους, τον µπλοκάραν. Σηκώθηκα 
εγώ να πάγω µιντάτι του Χατζηχρήστου• εις τον δρόµον οπού 'ναι το 
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χωριόν του Χατζηχρήστου, το Μπολάτι, το 'χε πιασµένο ο φίλος µου ο Νικήτας 
να µας βαρέση. Τους ριχτήκαµε απάνου τους και τους τζακίσαµε και 
τους πήγαµε κυνηγώντας ως κοντά-εις το Μέρµπακα• κοντέψαµε να φάµε το 
βράδυ ψωµί µε τον αδελφόν µου Νικήτα• από τρίχα γλύτωσε. Σκοτώθηκαν 
κι' από 'κείνους κι' από τους δικούς-µου και πληγώθηκαν καµπόσοι. Χάλασε 
και τους άλλους ο Χατζηχρήστος και δεν έµπασαν ζαϊρέ 'σ τ' Ανάπλι. 
Πήρα τους σκοτωµένους και τους έθαψα• και τους λαβωµένους τους ήφερα 
εδώ και τους έβαλα εις τον γιατρόν. 
Το βράδυ ο Γενναίος και οι συντρόφοι του πλέρωσαν έναν σαράντα ρουµπιέδες 
να 'ρθη να καταπατήση εις το Λάλουκα, οπού καθόµουν, πούθε έχει 
χαβαλέ το κονάκι µου, να 'ρθούνε όλοι να µου ριχτούν ή να µε σκοτώσουνε, 
ή να µε πιάσουνε ζωντανόν. Τον γνώρισε ο νοικοκύρης οπού 'ταν τζασίτης, 
τον έπιασαν τα παιδιά• πήγα κ' εγώ οπού ήµουν εδώ, εις τ' 'Αργος, µε τους 
λαβωµένους, τον σφίξαµε και µαρτύρησε αυτά. Τότε αντίς-να 'ρθούνε αυτείνοι 
'σ εµένα, πήγα εγώ• και τους το 'πιασα οµπρός-'σ ένα ρέµα και τους πρόσµενα. 
Τους είπαν από το χωριόν, οπού πιάσαµε τον τζασίτη, και σηκώθηκαν 
και πήγανε απ'-όξω-από τα χωριά να µπούνε εις τ' 'Αργος να διαλύσουνε 
την Βουλή, ότ' ήταν µόνοι τους εκεί οι βουλευταί. Από το 'να το µέρος αυτείνοι 
κι' από την µέση εγώ• και µπλατζαστήκαµε 'σ την Παναγιά του 'Αργους, 
εις το διάσελον- έτοιµοι να µπούνε µέσα. Εκεί βαρεθήκανε κι' από 
τα δυο µέρη• όµως τους τζακίσαµε και τους πήραµε οµπρός• τους πιάσαµε 
όλα τους τα φορτώµατα και τους κολλήσαµε εις το πέρα βουνό όλους, οπού 'ναι 
αντίκρυα-από το κάστρο. Εγώ απόστασα, έσκασα από το κάµα. Πλέρωσα 
παιδιά ελεύτερα και κεφάλωσαν από-πάνου τους. 'Ηρθε κι' ο Νοταράς το 
πέρα µέρος κι' ο Χατζηχρήστος, αρχίσαµε τον πόλεµον. Ταίνιασαν εκείνοι 
από την δίψα, ότι δεν είχαν νερό. Τους έκαµε πλάτη ο Νοταράς και φύγαν. 
Πιαστήκαµε, µαλλώσαµε οι δυο µας• και ήµαστε µαζί κι' αναχώρησα. 
Τότε πήραν το φύσηµά τους εις το βασίλειόν τους, εις την Καρύταινα. Τότε 
παραδόθη τ' Ανάπλι µε το Παλαµήδι και πάνε κι' αυτείνοι γυρεύοντας 
τους άλλους εις την Καρύταινα. Τότε η ∆ιοίκηση και το Βουλευτικόν µ' έκαµαν 
αντιστράτηγον και µου χάρισαν κ' ένα άλογον. Κι' ως φρουρά τους πήρα 
και πήγαµε εις τ' Ανάπλι, Βουλευτικόν κ' Εκτελεστικόν. 
Θέλω να σηµειώσω τον πατριωτισµόν των συντρόφωνέ µας Μεταξά, Ζαϊµη, 
Ντεληγιανναίγων• όλοι αυτείνοι, η συντροφιά η Κολοκοτρωναίγικη και οι 
Λονταίγοι και οι Νοταραίγοι έγιναν ένα και δια 'κείνο τους έκαµε πλάτη ο 
Νοταράς και φύγαν από-'κεί οπού τους είχαµε κλεισµένους. 'Οτι έκαµαν 
νέες συντροφιές να διορθώσουνε την πατρίδα -να σκοτωθούµε µ' αυτούς, να 
µην κοπιάσουν δι' αυτό οι Τούρκοι. 'Αµα µπήκαµεν εις τ' Ανάπλι, γύρισαν 
όλοι αυτείνοι κ' έγιναν ένα• και είχαν πρόφασες µεγάλες. Και η µεγαλύτερη 
ήταν ότι πήγε εις το καράβι ο Ζαϊµης και δεν προσηκώθη ο Κουντουργιώτης• 
και δι' αυτό το µέγα έγκληµα πρέπει να σκοτωθούµε όλοι και 
να χαθή και η πατρίς. 
'Ενα βράδυ µαζώχτηκαν όλοι αυτείνοι εις του Νοταρά το σπίτι• έστειλαν 
"και πήγα κ' εγώ, κι' ακώ τα νέα παγγύρια• ""Τ' είναι αυτά οπού κάνετε" 
"αδελφοί; τους λέγω. Εσύ 'σαι ο Ζαϊµης, εσείς είσαστε οι Λονταίγοι, " 
"οι Νοταραίγοι και οι άλλοι σηµαντικοί της πατρίδος; ∆εν χορτάσετε τόσους " 
µήνους σκοτώνοντας τους καλύτερους 'Ελληνες δια τα κέφια σας, δια τους 
"νόµους σας; Τι αµαρτίες είχαµε εµείς οι δυστυχισµένοι Ρουµελιώτες να " 
"σκοτωθούµε όλοι δια το κέφι σας; Εγώ έθαψα τόσους Ρουµελιώτες, και οι " 
άλλοι το-ίδιον• κ' εκείνοι οπού σκοτώθηκαν και πληγώθηκαν κι' από τ' άλλο 
το µέρος οι περισσότεροι ήταν Ρουµελιώτες. Εγώ από δικό-µου µέρος θα 
πάρω τους συντρόφους µου να πάγω εις την πατρίδα µου να σκοτωθώ µε 
"τους Τούρκους κι' όχι µε τους αδελφούς µου"". Τότε µε παίρνει ο Ζαϊµης και" 
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πάµε 'σ έναν οντά και µου λέγει µη φωνάζω κι' ακούσουνε και οι άλλοι 
Ρουµελιώτες και φωνάζουν κι' αυτοί• και ν' ακολουθήσω την συντροφιά τους 
"και να µου δώσουνε χίλια γρόσια τον µήνα µιστόν• ""Πενήντα-χιλιάδες να µου " 
"δώσετε, κρέας δια εµφύλιον πόλεµον δεν πουλώ!"". Και σηκώθηκα κ' έφυγα. " 
'Ηρθαν στερνά ο ∆υσσέας, ο Γκούρας, ο Καραϊσκάκης, ο Καλτζοδήµος, 
ο Σαφάκας και οι άλλοι, ανταµωθήκαµε εις τ' Ανάπλι• κι' ο Καραϊσκάκης 
και οι άλλοι µε φιλιώσαν µε τον ∆υσσέα και Γκούρα και φιληθήκαµε όλοι 
κ' ενωθήκαµε• κι' αποφασίσαµε να µην µείνη εις Πελοπόννησον Ρουµελιώτης• 
κι' όποιος µείνη να τον κατατρέχωµε όλοι. Τους είπα και τις νέες συντροφιές 
-τις ήξεραν κ' εκείνοι -και τι µου είπε ο Ζαϊµης. 
Τότε εκρίθη εύλογον από την ∆ιοίκησιν να µου δώση κι' άλλο σώµα και 
µαζί-µε τους δικούς µου να έβγω έξω, ότι, µάθαµε, έρχονταν νέγοι Τούρκοι. 
Ο ∆υσσέας, ήθελε να πάγω µαζί του• δεν ήθελα. 'Εµεινα σύνφωνος να πάγω 
µε τον Καραϊσκάκη -ήµαστε αγαπηµένοι από την 'Αρτα. Αφού ετοιµαζόµαστε 
δι' αυτό, να βγούµε έξω, ήρθε είδηση ότι τα Ψαρά τα κυρίεψε ο 
Καπετάν-πασσάς και φοβερίζουνε µε τα καράβια οι Τούρκοι να έρθουν µε 
στρατέµατα να χαλάσουνε και τη Νύδρα και Πέτζες. Τότε η Κυβέρνηση 
λέγει ολουνών αυτείνων των καπεταναίων να πάρουν ασκέρια και να πάνε 
εις Νύδρα και Πέτζες. ∆εν θέλησε να πάγη κανένας. Με διατάζουν εµένα 
να πάγω• µου λένε αυτείνοι να µην πάγω, ότ' είναι νησιά και θα χαθώ• 
Ούθε έχει ανάγκη η πατρίδα, τους λέγω, πρέπει να πάµε και καταξοχή 
'σ αυτά τα νησιά οπού έλυωσαν πολεµώντας µε τους Τούρκους, κι' άνθρωποι 
"και καράβια και κατάστασή τους. Εγώ θα πάγω ν' αγωνιστώ"". Τότε πήρα " 
το σώµα µου και πήγα εις τη Νύδρα. Οι άλλοι όλοι, οι Ρουµελιώτες, πήγαν 
έξω, εις την Ρούµελη. 
Εις τη Νύδρα διάταξαν και ήρθε ο Καρατάσιος µε το σώµα του κι' άλλοι 
οπλαρχηγοί Βάσιος, Χατζηχρήστος, Γριβαίγοι, και καθίσαµε εκεί πέντε 
µήνες. Είχα την αγάπη ολουνών των Νυδραίων εγώ και οι συντρόφοι µου 
και πάντοτες µ' είχαν εις τα τραπέζα τους και συναστροφές τους. 
Μίαν ηµέρα ήταν έτοιµα να κινήσουν όλα τα καράβια να πάνε να προφτάσουνε 
την Σάµο, ότι κιντύνευε• ήρθε επίτηδες άνθρωπος και είπε τον κίντυνό 
της. Τα στρατέµατα τα δικά-µας ήταν έξω-από τη Νύδρα, την χώρα, 
και φύλαγαν εις την άκρη την νήσο ολόγυρα, να-µην γένη ντισµπάρκο πουθενά. 
Το σώµα το δικό-µου το 'χα εις τον Αγιλιά -οπού 'κανε χρεία, να 
κινηθούµε. Ετοιµάζονταν τα καράβια να προφτάσουνε την Σάµον• και ήταν 
ο κόσµος όλος κάτου εις τον γιαλό, εις το παζάρι, να ψωνίσουνε• εκεί έρριξε 
ένας Νυδραίος και σκοτώνει έναν Στεργιανόν, ρίχνει ένας άλλος Στεργιανός, 
σκότωσε τον αίτιον• σούµα σκοτώνονται έξι. Εγώ µ' είχαν οι πρόκριτοι 
και καθόµουν εις το µοναστήρι 'σ την Παναγιά, οπού συνάζονταν 
εκεί και οι πρόκριτοι• µου 'χαν οντά, κι' όταν ερχόµουν από τους ανθρώπους 
µου, έµενα 'σ το µοναστήρι. Ακούγοντας αυτόν τον καυγά, πήγα να τον 
ησυχάσω και κιντύνεψα και την ίδιαν µου ζωή• και οι καπεταναίγοι και οι 
νοικοκυραίοι µε σώσαν από αυτόν τον κίντυνο των Νυδραίων, οπού παντήχαιναν 
ότ' ήµουν ο αίτιος του κακού εγώ. Πάγω ύστερα εις το µοναστήρι 
'σ την Παναγιά, σύναξα εκεί κι' όσους ήταν απ' ούλα τα σώµατα εις την πολιτεία 
-ήταν περίτου από εκατό άνθρωποι -τους έβαλα µέσα να µην 
κάµουν νέον καυγά όσο-να φύγουν τα καράβια. 'Εκλεισα το µοναστήρι, µε 
τους ανθρώπους µέσα. Σε ολίγον πλάκωσαν όλοι οι Νυδραίοι µε τα µαχαίρια 
και τροµπόνια και µου φέρνουν τους σκοτωµένους απ'-όξω την πόρτα 
του µοναστηριού. Μιλλιούνια βρισές εµένα• γύρευαν να ριχτούνε από τους τοίχους 
να µπούνε µέσα να µας πάρουν. Οι άνθρωποι οπού 'ταν µέσα ήθελαν να 
ρίξουν απάνου τους• εγώ ήθελα να ησυχάσω αυτό το κακό, ότι θα κιντύνευε 
η Νύδρα• ότ' ήταν απάνου-εις το νησί Στεργιανοί από 'µάς περίτου από 
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πέντε-χιλιάδες, και θα λυώναµε κ' εµείς και οι Νυδραίγοι -και ύστερα 
κιντύνευε και γενικώς η πατρίδα. Εκείνοι µε βρίζαν, εγώ τους διάταζα. 
Τρεις βολές µο' 'καµαν γιρούσι. Τους ησύχαζαν και οι νοικοκυραίοι. Τότε η 
χάρη του Θεού και της Παναγίας µε φωτίζει και βγάζω έναν άνθρωπο κρυφίως 
µε ντεσκερέδες σε όλους τους αρχηγούς, τους Στεργιανούς, και τους λέγω 
πώς ακολούθησε αυτός ο καυγάς, κ' έρριχνα το βάρος των Στεργιανών, ότι 
αυτείνοι ήταν οι αίτιοι (και οι αίτιοι ήταν οι Νυδραίοι, όµως δια-να σβύσω 
"το κακό έλεγα αυτά). Τους έλεγα• ""Αφού οι δικοί µας έκαµαν αυτόν τον " 
σκοτωµόν και µείναν τα καράβια και η πατρίς είναι σε κίντυνον, να µην 
κινηθή κανένας σας από τα πόστα του, ούτε άνθρωπος να 'ρθη µέσα όσο-να 
"ιδούµε τι θα γένη"". Γράφω κ' ένα τεσκερέ του Κουντουργιώτη, του κυρ Λάζαρου," 
"και του λέγω• ""'Οσοι ντεσκερέδες είναι τόσους ανθρώπους γλήγορους " 
να βγάλης, να τους πάνε εις την θέσιν του κάθε-ενός αρχηγού, να µη µάθουν 
τον καυγά και κινηθούν τ' ασκέρια. 'Εγινε αυτό. Από την άκρη τη χώρα 
είχαν πλησιάση οι δικοί-µου οι άνθρωποι, ότι µάθαν ότι µ' έκλεισαν, κ' εκεί-οπού 
διάβασαν τον τεσκερέ µου µείναν• το-ίδιον και οι άλλοι. Αν µπαίναν 
µέσα, θα 'πιαναν όλη την χώρα, ότ' ήταν άδεια από Νυδραίους -ήταν όλοι 
κάτου εις το µοναστήρι -και τότε σαν πιάναν την χώρα και σπίτια, θα 
τους σκότωναν και θα γύµνωναν και την πολιτεία. 
Τώρα θα σας γράψω και την επιρροή του κυρ Λάζαρου Κουντουργιώτη και 
των άλλων νοικοκυραίων, όµως πρώτα αυτεινού. Κολλάγει ο Λάζαρος 'σ ένα 
ψήλωµα και τους βάνει έναν λόγον (και είχε συναχτή όλος ο λαός). Τους είπε 
τ' αντραγαθήµατά τους και την γενναιότητα και πατριωτισµόν οπού δείξαν σε 
τόσους πολέµους και σώσαν την πατρίδα. Σήµερα όλα αυτά τ' αντραγαθήµατα 
"χάνονται, µαζί και η πατρίς. Τους είπε πολλά από αυτά. Εκείνοι είπαν• ""∆εν" 
"θέλοµε τα ξένα στρατέµατα εις το νησί µας!"". Τους αποκρίθηκε ότ' είναι " 
"αναγκαία. ""Και δια την ευταξίαν, είπε, διορίζοµε τον Μακρυγιάννη κ' έναν " 
δικό-µας Νυδραίον να 'χουν ανθρώπους δικούς-µας κι' από τους ξένους ν' αγρυπνούν 
"δια την ησυχίαν και τιµή µας"". Μείναν σύνφωνοι όλοι εις αυτό. Κι' όσο-να" 
κάµη τον σταυρό του ο άνθρωπος, δεν πέρασαν δυο ώρες, πότε βάλαν τα 
"καράβια 'σ ενέργειαν; Και κινήθηκαν και πήγαν και πρόφτασαν την Σάµον " 
κι' αφάνισαν τον στόλον και χάθηκαν τόση Τουρκιά. Τότε µε διόρισαν 
εµένα και πήρα κι' απ' ούλα τα σώµατα στρατιώτες• διορίστηκε κι' ένας Νυδραίος 
από πολίτες. Και βαστάξαµε την ευταξίαν. 
Γυρίζοντας οπίσου οι µπουρλοτιέρηδες, οπού κάψαν καράβια των Τούρκων, 
µίαν ηµέρα πέρναγε από το κονάκι µου ένας µπουρλοτιέρης (είχα κονάκι 
έξω πιασµένο, παραπάνου από την Παναγιά)• είχα εις το κονάκι µου 
αφηµένους πεντέξι ανθρώπους τίµιους να φέρνωνται φρόνιµα εις τον µαχαλά• 
εγώ ήµουν εις το µοναστήρι µε τους προκρίτους (πήγαινα κάθε ηµέρα εκεί 
και µιλούσαµε• µ' αγαπούσαν κ' εγώ τους σεβόµουν ως µεγαλύτερους)• 'σ το 
κονάκι είχα ένα µικρό παιδί κ' έπλυνε τα πιάτα. 'Εκαµε να ρίξη το νερό 
κάτου εις τον δρόµον, η κακή τύχη -πέρναγε εκείνη την ώρα ο µπουρλοτιέρης, 
οπού τότε 'σ εκείνη την περίστασιν ο κάθε µπουρλοτιέρης ήταν µισός 
θεός, το νερόν οπού 'ρριψε το παιδί έπεσε απάνου-εις τον µπουρλοτιέρη 
χωρίς-να τον ιδή το παιδί. Τότε κολλάγει εις το κονάκι ο µπουρλοτιέρης 
µ' άλλους συντρόφους του, θέλουν να σκοτώσουνε τους αίτιους• µαζώνεται η 
µισή Νύδρα, γίνεται ένας καυγάς, άλλοι υπέρ κι' άλλοι κατά του µπουρλοτιέρη 
και συντροφιάς του. 'Ερχονται µου το λένε εµένα• πάγω και βρίσκω 
αυτόν τον θόρυβον• αναντιώνονται και 'σ εµένα, χωρίς εγώ να ξέρω. Του λέγω 
του µπουρλοτιέρη το λάθος και τι κάνουν τα σκουτιά να τα πλερώσω να 
"πάψη το κακό• ""Τριακόσα γρόσια""! Βγάζω, µετράγω τα χρήµατα, παίρνω " 
τα σκουτιά. Μάλλωναν καµπόσοι ότι µε ζήµιωσε και δεν κάναν ούτε εκατό 
γρόσια. Αφού τα πήρα, τα σιδέρωσα, τα 'στειλα µε τον γραµµατικόν µου εις 
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τους προκρίτους, όποιος κάµη αντραγάθηµα, µπουρλοτιέρης, να τα προσφέρουν 
από 'µένα, ότι εγώ δεν φορώ τέτοια σκουτιά. Και είπε ο γραµµατικός 
τα αίτια πώς έτρεξαν και εις-το-εξής να µη φοβερίζη ο µπουρλοτιέρης 
και οι συντρόφοι του, και τους ακολουθήση κάνα δυστύχηµα. Αφού οι 
πρόκριτοι άκουσαν αυτό, πικράθηκαν πολύ κ' έστειλαν και πήραν τον µπουρλοτιέρη 
και συντρόφους του να τους παιδέψουν. Το 'µαθα εγώ αυτό και πήγα 
και τους 'περασπίστηκα. Και ησύχασαν εις-το-εξής οι Νυδραίοι• και µ' είχαν 
τον στενώτερό τους φίλον (και είµαστε φίλοι ως την σήµερον). 
∆εν ήταν πλέον υποψία εις τη Νύδρα και ήρθε διαταγή από την Κυβέρνησιν 
εγώ να περάσω µε το σώµα µου εις 'Αργος κι' ο Καρατάσιος µε το 
σώµα του εις την Αθήνα και οι άλλοι αλλούθεν. Εις τη Νύδρα οπού 'µαστε 
έφερνα όλο το σέβας εις τον Καρατάσιον, ως αρχηγόν οπού τον είχαµε όλοι 
κι' ως γεροντότερον, και µ' αγαπούσε κι' αυτός ως παιδί του. Κι' όλοι του 
οι καπεταναίοι ήταν µ' εµένα ως αδελφοί• γενναίοι άντρες. Του είπα του 
"Καρατάσιου κι' ολουνών των καπεταναίων του ότι• ""Εµείς ο τόπος µας " 
εχάλασε, του κάθε-ενού, και καταξοχή ο δικός-σας, οπού 'στε απόξω. Το-λοιπόν, 
επειδή-τις κι' ο τόπος σας έµεινε έξω, ο ∆υσσέας, ο Γκούρας και οι 
άλλοι οι Ρουµελιώτες, καθώς και οι Πελοποννήσιοι σας θέλουν να σας 
έχουν ως δούλους, µε την δύναµή σας να τηράνε τα νιτερέσια τους, να γυµνώνουν 
την πατρίδα, καθώς το λέπετε, να παίρνουν τα καλύτερα υποστατικά 
και να κάνουν συχνούς εφύλιους πολέµους. Και δια-να χαίρωνται αυτά 
οπού άδραξαν όλοι αυτείνοι, κάθε ολίγον εφύλιους πολέµους φέρνουν εις την 
πατρίδα και φατριασµούς, καθώς το είδαµε ως τώρα πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν 
από 'µάς δια τα κέφια εκεινών. Και η πατρίς κιντυνεύει• κ' εµάς θα 
µας κάµουν κοπέλια τους. Και δια-να δυναµώση η πατρίς πρέπει να ενωθούµε 
στενά εµείς και µ' όσους άλλους µπορέσουµε. Και να είµαστε µε την 
∆ιοίκησιν και µε τους νόµους, να δυναµώνουµε αυτά• ότι έτζι δυναµώνει γενικώς 
η πατρίδα κι' όχι τα άτοµα. Ορκιστήκαµε εις αυτό ο Καρατάσιος, 
ο Γάτζος κ' εγώ να είµαστε σύνφωνοι κι' αχώριστοι δια την πατρίδα και θρησκεία 
κατά τον όρκον οπού κάµαµε όταν πρωτοσηκωθήκαµεν δια την λευτερίαν 
µας. Μίλησα ξεχωριστά και µε τους άλλους καπεταναίους του και 
καταξοχή µε τον γενναίον κι' αγαθόν Βελέτζα κι' άφησα αυτόν να τους βαστάγη, 
να-µην τους διαγείρη κανένας και τους απατήση, ότι είναι αγαθοί 
άνθρωποι και µπορούν ν' απατηθούν. Φιληθήκαµε, και πάνε αυτείνοι εις την 
Αθήνα κ' εγώ ήρθα εις τ' 'Αργος. Και συνφωνήσαµε ό,τι µαθαίνω ν' αγροικιώµαστε 
συχνά. Κι' ακολουθούσαµε αυτό, χωρίς-να µας παίρνουν χαµπέρι 
οι επίβουλοι της πατρίδος και οι 'διοτελείς. 
'Αµα ήρθα εδώ, εις 'Αργος, µε διατάζει η ∆ιοίκηση να πάρω το σώµα 
µου κι' απ' ούλα τ' άλλα σώµατα οπού 'ταν εις τ' Ανάπλι, του Χατζηχρήστου 
κι' αλλουνών, να γένουν όλοι αυτείνοι ως χίλιοι-διακόσοι άνθρωποι κι' αρχηγός 
να είµαι εγώ 'σ αυτούς κι' ο Παπαφλέσσας εις τα πολιτικά, να πάµε 
εις την Αρκαδιάν, ότι 'ρέθισαν τους κατοίκους εκεί ο Κολοκοτρώνης µε τον 
συβουλάτορά του Μεταξά κι' όλοι οι συγγενείς του Κολοκοτρώνη και οι συντρόφοι 
του οι νέοι, όλοι της Πελοπόννησος οι κοτζαµπασήδες. -Αφού θέλησε 
ο Θεός να γίνωµε κ' εµείς έθνος, δι' αυτό σκλαβώθηκαν οι σηµαντικοί της 
Ρούµελης, σκοτώθηκαν, θυσιάστηκαν• ήταν νοικοκυραίοι, έγιναν διακοναραίοι• 
κι' άλλοι δια την πατρίδα έλειψαν και χάθηκαν ολότελα. Αυτοί πριν-από 
την επανάστασιν βάσταγαν την πατρίδα όσο-να 'βρη µίαν ηµέρα αρµόδια 
"να λευτερωθή, καθώς ο Θεός φώτισε κ' ευρέθη. Ποιοι ήταν αυτείνοι; 'Ηταν ο " 
Αλέξης Νούτζος, οπού ξεκρέµαγε από τα χέρια των Τούρκων τους χριστιανούς 
και θυσιάστηκε και εις την επανάστασιν. 'Εδωσε περίτου από 'να-µιλιούνι 
γρόσια και βασανίζονταν εις τα στρατόπεδα Σουλιού, 'Αρτας κι' αλλού. 
Οι Νακαίγοι θυσιάσαν εις την επανάστασιν πραµατικώς, ο Φίλων, ο Λογοθέτης 
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και οι άλλοι. Οι Σαλωνίτες, οι Φηβαίγοι, οι Ταλαντιναίγοι, οι Λιδορικιώτες, 
οι Κραβαρίτες, οι Μισολογγίτες, οπού 'γιναν στάχτη, οι Αποκουρίτες, 
οι Βραχωρίτες, όλο το Κάρελι κι' ο Βάλτος -οι Μεγαπαναίγοι, οι Μαυροµαταίγοι, 
οι Καραγιανναίγοι-, οι Καρπενησιώτες και τ' άλλα τα µέρη της 
Ρούµελης, πλούσιοι νοικοκυραίοι και κάτοικοι και πολλοί γενναίοι οπλαρχηγοί. 
Εις την Ρούµελη, αφού ο Τούρκος κοιµάταν µε την γυναίκα του εις την 
Λάρσα, τ' άλλο το βράδυ ήταν εις το σπίτι του Ρουµελιώτη. Τον κατασκότωνε, 
τον κατασκλάβωνε και τον έκαιγε. Πέστε µου ένα σπίτι παλιόν εις 
την Ρούµελη οπού να µην είναι χτίριον µοναχά. Πέστε µου πολιτείαν να µην 
κάηκε και οι γες έρηµες και µπαϊρια ως την σήµερον. Σας είπα τις θυσίες 
της Ρούµελης. Κι' αδικηµένη είναι κι' αφανισµένη. Νόµους γυρεύει και 
σύστηµα να πάγη η πατρίς οµπρός. Ο Κολοκοτρώνης όµως κι' ο Μεταξάς 
και οι άλλοι οι τοιούτοι καθηµερινούς εφύλιους πολέµους θέλουν και φατρίες 
αυτείνοι τις γέννησαν κι' από αυτούς προχώρεσαν κ' οι Αράπηδες. 
Τα 1824 Οκτωβρίου 14 έλαβα την διαταγή να περιλάβω τους ανθρώπους 
'σ την οδηγίαν µου και να πάγω -ότι δεν προσηκώθη ο Κουντουργιώτης 
εις τον Ζαϊµη• ότ' είχε άλλη δουλειά και δεν προσηκώθη εις το καράβι, 
αντάρτης ο Ζαϊµης. Πήγαµε 'σ την Τροπολιτζά• εκεί συναχτήκαµε όλοι να 
πάµε εις την Αρκαδιά κι' ο Παπαφλέσιας µαζί. 'Οµως κι' αυτεινού του 
µακαρίτη ο χαραχτήρας ήταν σαν εκεινών. Είχαµε πιαστή πρωτύτερα και 
βριστήκαµε οµπρός-εις την Κυβέρνησιν. 'Ηθελαν να στείλουν και πρωτύτερα 
εµένα 'σ αυτείνη την ανταρσίαν και δεν θέλησα, και στείλαν τον Χριστόδουλον 
Ποργιώτη 
και τον έπιασαν οι αντάρτες ζωντανόν µ' όλους του τους ανθρώπους 
εις την Μεσσηνίαν. Και ήθελε κ' εµένα ο άγιος Αρχιµανδρίτης να 
µε στείλη, (ήθελε να κάνη τους πατριώτες του παληκάρια) κ' εγώ του είπα 
να κοπιάση να πάµε µαζί, ότι εγώ δεν γνωρίζω ούτε τις θέσες, ούτε τους 
ανθρώπους. Αφού πήγαµε εις την Τροπολιτζά, ο Σταϊκούλης (ήταν εκεί• ήµαστε 
φίλοι) µου είπε ότι οι Κολοκοτρωναίγοι έχουν πάθος 'σ εµένα και θα 
µε πιάσουνε ζωντανόν ή σκοτωµένον. 'Οτι εγώ τους βήκα άπιστος κ' έφυγα 
από τα οτζάκια αυτά, από ∆υσσέα και Κολοκοτρώνη, και τώρα µε διατάττει 
η Κυβέρνηση και τους πάγω αναντίον τους. Κι' όσα µπορέσουνε, µου 
είπε, θα ξοδιάσουνε ή µε δικούς-µου ανθρώπους, ή µε δικούς-τους θα µε 
ξεµπερδέψουνε. 
Ο Σταϊκούλης είχε µίαν ανιψιά και ήθελε να µε κάµη γαµπρό 
και δεν του 'λεγα το όχι κ' έλπιζε. 'Ηταν κι' αυτός, καθώς µου 'λεγε, παρών 
'σ την οµιλίαν τους εκεινών, οπού µιλούσαν αναντίον µου. Εγώ του είπα• 
∆εν πάγω πουθενά να γυµνώσω ή να διατιµήσω κανέναν• η πατρίς µου 
χωρίς νόµους και διοίκησιν κιντυνεύει. Πάγω δι' αυτείνη κι' ο Θεός είναι 
"αρχηγός και προστάτης του καλού"". Του είπα του Σταϊκούλη ό,τι µαθαίνη " 
να µου στέλνη µε σίγουρον άνθρωπον. 
Ο Παπαφλέσιας πήρε µίαν γυναίκα µ' ένα ντέφι κ' έναν µε βιολί και 
πήγαµε εις Λιοντάρι. Από τα σώµατα, τους χίλιους-διακόσους ανθρώπους, 
δεν ακολούθησαν µαζί µας µήτε εξακόσοι• δεν θέλαν να 'ρθουν• τους ανακάτωναν 
οι αναντίοι και τους δείλιαζαν, σαν χάλασαν οι Μεσσήνιοι τον Ποργιώτη 
εις τους Λάκκους. Σηκωθήκαµε µ' αυτούς πήγαµε εις Λιοντάρι. Κρατεί 
αυτό το µεγαλύτερο σώµα εκεί ο Παπαφλέσιας, κ' εµένα µε διακόσους-πενήντα, 
οπού 'χα δικούς-µου, µου είπε να κατέβω εις τους Λάκκους όσο-να 
συνάξη πατριώτες του ο Παπαφλέσιας και την αυγή έρχονται κι' αυτείνοι. 
Μπιστεύτηκα, πήρα τους ανθρώπους µου και κατέβηκα εις τους Λάκκους. 
Το βράδυ το µαθαίνουν οι Αρκαδηνοί, οι λεγόµενοι Ντρέδες, και δια νυχτός 
αυτείνοι κι' άλλοι από τα κοντινά µέρη έρχονται και µε κλείνουν ολόγυρα 
και πιάνουν όλα τα τριγυρινά χωριά. Μαθαίνοντας εγώ αυτό, µπονόρα- 
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ήταν καρσί το Μελιγαλά κ' έχει καµπόσες κούλιες, έστειλα και τήραξα, δεν 
τις είχαν πιασµένες ακόµα -σηκώθηκα και πήγα και τις έπιασα αυτές 
και το χωριόν• και δυναµωθήκαµε από-κάτου. Πλάκωσαν πεζούρα, καβαλλαρία 
πλήθος• µου παραγγέλνουν ν' αδειάσω το χωριόν, ότι θα µπούνε αυτείνοι, 
οπού λευτέρωσαν αυτούς τους τόπους• και θα φάνε αυτείνοι κόττες και 
γάλλους και πήτες• κ' εγώ να φύγω να πάγω από-'κεί οπού 'ρθα• ότι πήγα 
και τους πάτησα τα γερά τους χώµατα. Κι' αν δεν φύγω, να τους καρτερέσω• 
και θα µου ριχτούνε• και θα το πάθω χερότερα από τον Ποργιώτη. 
Εκείνους τους εσπλαχνίστηκαν και τους πήραν τ' άρµατά τους και τους 
απόλυσαν• εµάς και τ' άρµατά µας θα µας πάρουν και τα κόκκαλά µας θα 
µείνουν εκεί. Τότε στοχάστηκα κι' αυτούς τους αποστάτες της πατρίδος 
ν' απατήσω, δια-να µην πάθωµεν καµµίαν ντροπή, ξένοι άνθρωποι κι' ολίγοι, 
σε τόση δύναµιν οπού 'ταν αυτείνοι, και τον γενναίον Παπά-Φλέσια, οπού 
γλεντάγει εις το Λιοντάρι µε τις γυναίκες και τα λαλούµενα -και δια-να 
γλεντάγη βάσταξε κι' όλους τους ανθρώπους (δια-να πάθω εγώ µε τους συντρόφους 
µου), πρέπει να φέρω και την αγιωσύνην του εδώ να µιλήση µε τους 
πατριώτες του τους Αρκάδιους, οπού γνωρίζουν τον πατριωτισµό και την 
αρετή ένας του άλλου. Λέγω των Αρκάδιων οπού 'ρθαν πλησίον µου• αφού 
ρώτησα πώς λένε τους αρχηγούς, τον καθένα, τους λέγω να βγούνε αλάργα-από 
τους ανθρώπους τους αυτείνοι όλοι, οι αρχηγοί, ότι θέλω να τους µιλήσω• 
ότ' είµαι διαταµένος από την Κυβέρνησιν. Συνάχτηκαν όλοι 'σ ένα 
µέρος• δυνάµωσα το χωριόν καλά, πήρα κι' ανθρώπους µαζί µου και πήγα. 
Εκεινών οπού άφησα εις το χωριόν τους είπα, αν έρθω µαζί-µ' εκείνους 
και τους κάµω το σινιάλο, να τους βαρέσουνε, όταν πλησιάσω από-κάτου 
την κούλια, αν θελήσουνε να 'ρθουν µαζί µου να µπούνε εις το χωριόν, όπως 
έλεγαν να τ' αδειάσουµε εµείς να µπούνε εκείνοι. Πήγα µε πεντέξι κάτου, 
"εκεί οπού ήταν οι αρχηγοί, τους χαιρέτησα, τους είπα• ""Ποιος είναι ο αρχηγός;-" 
"Ο Μήτρος"". Μου τον δείξαν• τον πήρα και πήγαµε οι δυο µας " 
"παραπέρα. Του είπα• ""Η Κυβέρνηση δια την γενναιότητα κι' αγώνες οπού 'χεις" 
προς την πατρίδα έστειλε τον άγιον Παπαφλέσιαν, τον πατριώτη σας, κ' έχει 
τόσες λίρες για σένα. ('Οτι τότε µας δώσαν τις λίρες να λευτερωθούµε κι' όχι 
όποιοι είναι κεφαλές να τις φάνε. Μούτζες και στρούτζες να 'χουν και το 'να το 
µέρος και τ' άλλο). Του είπα του γενναίου αντρός τις λίρες οπού 'χει ο Παπαφλέσιας 
και τον βαθµό του και δια τα παληκάρια του άλλες λίρες. (Αφού 
σκότωσαν τους ντόπιους Τούρκους αυτείνοι, πήραν το βιον τους. Κι' όλα 
τα δικαιώµατα αυτείνοι τα είχαν• κι' όλο εφύλιους πολέµους κάναν). Αυτόν 
τον αρχηγόν τον ηύρα πολλά φτωχόν και τον πλούτηνα µε χρήµατα και βαθµούς 
-λόγια της όρεξής του -οπού τα 'χει ο άγιος Παπαφλέσιας, ο πατριώτης 
του (κι' αυτός δεν είχε άλλο τίποτα από τα παιγνίδια οπού πήρε από την 
Τροπολιτζά και γλένταγε µε τις συµπατριώτισσές του. Αφού διόρθωσα 
τον αρχηγόν, τον ρώτησα τι γενναιότητα έχει ο καθείς από τους άλλους και 
τι πρέπει να µεσιτέψω εις τον άγιον Παπαφλέσια. Μου σύστησε εκείνους οπού 
'θελε. Πήρα τον καθέναν, το' 'δωσα από 'να ασκί µ' αγέρα -όσο-να 'ρθη ο άγιος 
Παπαφλέσιας• τους ανάπαψα όλους. Γύρευαν να µείνω 'σ το µισό χωριό εγώ, 
'σ το Μελιγαλά, και 'σ τ' άλλο µισό να µπούνε κι' από 'κείνους. Τους περικάλεσα 
να πάνε 'σ άλλα χωριά να µείνουν µίαν βραδειά όσο-να 'ρθη ο Παπαφλέσιας 
να λάβουν τα δίκια τους• κι' όπως µείνουν σύνφωνοι, γίνεται ύστερα. 
Τους ησύχασα• πιάσαν τα χωριά του Ριζού και Μπούγα και µέρος από του 
Κάµπου και τους Κωσταντίνους. Εκεί είχανε και την διοίκησίν τους, τα 
πρωτόκολλά τους κι' όλα τους τ' αναγκαία, ως κεντρικόν χωριόν και δυνατό. 
Αφού έφυγα από αυτούς, φκειάνω ένα γράµµα του άγιου Παπαφλέσια και 
"του λέγω• ""Εδώ µαθαίνοντας τον καλό σου ερχοµό, όλοι οι Αρκαδηνοί και " 
τα κοντινά µέρη ήρθαν µικροί µεγάλοι και προσµένουν τον πατριώτη τους, 
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τον σωτήρα τους• και ήθελαν να 'ρθούνε αυτού και τους αλκότησα• τους είπα 
ότι απόψε είσαι 'δώ, και µείναν. Να µην χάσης καιρό, µίαν ώρα αρχύτερα να 
"κοπιάσης, ότ' είναι και πολλοί σηµαντικοί οπού σε προσµένουν"". Το γράµµα " 
το 'δωσα ενού ανθρώπου µου οπού να 'ναι τέτοιος ψεύτης, να ψυχώνη τον Παπαφλέσια 
να 'ρθη. Ευτύς-οπού το 'λαβε άφησε όλα του τα παιγνίδια και ξηµέρωσε 
εις το χωριόν Σαντάνι. Βρέθη εύλογον από τους Αρκάδιους να σταθή εκεί 
να είναι σε κεντρικόν µέρος, αλάργα-από µέναν και πλησίον-σ αυτούς. 'Οταν 
ήµαστε εις τ' Ανάπλι έλεγε ο άγιος Παπαφλέσιας της Κυβέρνησης ότι θα 
φέρη τον αδελφό του Νικήτα κι' άλλους συγγενείς του περίτου από δυο-χιλιάδες, 
χωριστά το σώµα οπού µου βάσταξε εµένα, κ' εγώ έµεινα µε διακόσους-πενήντα 
ανθρώπους. 'Ηρθε ο αδελφός του µ' οχτώ µόνον ανθρώπους. 
Ο άγιος Παπαφλέσιας ξηµέρωσε εις το Σαντάνι, να τον δεχτούνε οι πατριώτες 
του, µόνον µε το σώµα οπού τ' άφησα, κι' ο αδελφός του και οι άλλοι 
οι συγγενείς του όλοι οχτώ. Πάνε οι γενναίοι Ντρέδες δια τα βραβεία των 
αντραγαθηµάτωνε τους, δια χρήµατα και βαθµούς, να τους τα δώση ο Παπαφλέσιας. 
Ο Παπαφλέσιας γύρευε τις επιδέξες, ότι άφησε τα παιγνίδια και 
ήρθε οληνύχτα• οι Αργάδιγοι όλο τα βραβεία. ∆εν είχε κανένας τίποτα αλήθεια 
να δώση του άλλου. Τότε στέλνουν επίτηδες να πάγω εγώ να τους 
"ξηγήσω την υπόθεσιν. Τους αποκρίθηκα• ""Εγώ είµαι ξένος άνθρωπος, δεν " 
"γνωρίζω από αυτά. -Ντουφέκι!"" του λένε οι Αρκάδιγοι του Παπαφλέσια• " 
κι' άρχισε το ντουφέκι. Κινιώνται και δια 'µένα όσ' ήταν εις το Μπούγα και 
'σ τα Ριζοχώρια κι' όλα εκείνα τα µέρη, περισσότερη κι' αντρειότερη δύναµη, 
ένα ότι τους απάτησα και τ' άλλο ότι τους µόλυνα τα γερά τους χώµατα 
-τ' απολέµητα. Πήρα εκατό ανθρώπους διαλεµένους δικούς-µου και 
καµµιάν πενηνταριά Μελιγαλιώτες δια-να τους τραβήσω από το χωριό να-µη 
µου κάµουν καµµίαν απιστιά, και πήγα κ' έπιασα το παλιό Αλειτρούγι• 
το 'χαν καµένο οι Ντρέδες και σώζονται µια παλιοκούλια και χαλάσµατα. 'Ολα 
αυτά τα χωριά ρωτούσαν πόσοι είµαστε κι' αν έχοµε και καλά άρµατα, να 
τα πρωτοπάρη ο καθείς, όποια κολώνα µας κυργέψη. Από του Ριζού το µέρος 
ήταν ο Μήτρο Πέτροβας, ο Γκρίτζαλης κι' ο Καλαµπόκης• από το Μπούγα 
ήταν πολλές κεφαλές κι' ως χίλιοι άνθρωποι, όλοι ελεύτεροι εις τα ποδάρια. 
Μας ρίχτηκαν εκείνοι και τόσο µας πλάκωσαν -το µπαγιράκι το δικό-µας 
κ' εκεινών πλησιάσαν• ήµαστε χαµένοι. Βγάλαµε τα µαχαίρια, σκοτώσαµε 
τον µπαϊραχτάρη τους, πήραµε το µπαγιράκι τους, σκοτώσαµε και άλλους 
πεντέξι, πιάσαµε και καµπόσους ζωντανούς και τους κυνηγήσαµε πέρα-από 
το Μπούγα. Μ' εκείνη την ορµή ριχτήκαµε και των αλλουνών και τους βγάλαµε 
καµπόσο απάνου. Τον Παπαφλέσια τον έµασαν πολλοί εις το γιοφύρι 
του Σαντανιού και τον πήγαν ως το Σαντάνι• και σκότωσαν δυο-τρεις δικούς 
του και τον Χατζή-Ηλία, ένα παληκάρι σπάνιον. Τότε, δια-να ξεθυµάνωµε 
τον πόλεµον του Φλέσια, πάµε εις το Μπούγα και τους δίνοµε ένα τζάκισµα 
και τους πήγαµε κυνηγώντα ως το Καλυβοχώρι, οπού 'ναι λωβιασµένοι 
κ' εκεί τους αφήσαµε. Οι άνθρωποί µου πήραν λάφυρα πολλά, όταν τους χαλάσαµε, 
κι' από 'κείνους κι' απ' όσους δεν φταίγαν• δεν µπορούσα να τους 
βαστήσω τους ανθρώπους εις την αγανάχτησιν οπού 'χαν αναντίον των Αρκάδιων, 
ότι µας φοβέριζαν να µας σκοτώσουνε οπού τους πατήσαµε τα γερά 
τους χώµατα. Μου λαβώθηκαν κι' από τους δικούς µου καµπόσοι. 
Χαλάγοντας αυτούς ριχτήκαµε και εις εκείνους οπού ήταν εις τον Παπαφλέσια• 
τους πήραµε τις πλάτες και τζακίστηκαν. Και σουρούπωσε• και 
πήρα τους πληγωµένους και πήγα εις το Μελιγαλά. Και δια νυχτός συνάχτηκαν 
οι Αρκάδιγοι πίσου εις το Μπουγά και Κωσταντίνους. Και τ' αριστερά 
χωριά έπιασαν και δυνάµωσαν κατά της Καρύταινας το µέρος, να 
'χουν τον τόπον ανοιχτόν από 'κείνο το µέρος• ότι πρόσµεναν µιντάτι από 
'κείθε την αυγή, τη δύναµή τους την πολλή• τους ήρθε κι' άλλη δύναµη δια 
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νυχτός και πιάσαν από το Μπούγα και Κωσταντίνους κ' εκείνη τη ράχη 
ως τα πρόποδα του γεφυριού 'σ το Σαντάνι. Τότε πήγα κ' εγώ εις το Σαντάνι 
και πήρα τους ανθρώπους, κ' έστειλα καµµιά εκατοστή και τους πήραν τις 
πλάτες• και συχρόνως τους χτύπησα κ' εγώ από-'µπρός κ' εκείνοι από τις 
πλάτες και τους χαλάσαµε απ' ούλα εκείνα τα µέρη• και τους ριχτήκαµε 
µέσα-εις τους Κωσταντίνους. Τους χαλάσαµε κ' εκεί και πιάσαµε ζωντανούς, 
τους πήραµε τα πραχτικά τους κι' όλα τους τ' αναγκαία και τους πήγαµε 
κυνηγώντα ως την αλλού ψηλότερη ράχη, οπού 'ναι από-πίσου τους Κωσταντίνους. 
'Οταν χαλάστηκαν αυτείνοι εις τους Κωσταντίνους, άφησαν και 
το Μπούγα και κόλλησαν όλοι 'σ εκείνο το µέρος. 
Τότε τους µίλησα και τους έδωσα λόγον της τιµής και κατέβηκαν κι' 
"ανταµωθήκαµε οι αρχηγοί τους και πολλοί από αυτούς. Τους είπα• ""Αυτό " 
το έθνος σήκωσε ντουφέκι του Σουλτάνου -και δεν το υπόταξε. Εσείς θα 
"το υποτάξετε και δεν θέλετε ∆ιοίκησιν; Και ποίον έθνος χωρίς διοίκησιν " 
"και νόµους ευδοκίµησε και δεν εχάθη; Κ' εµείς χωρίς νόµους δεν πάµε οµπρός•" 
και δεν µας γνωρίζουν και τ' άλλα τα έθνη. Θα µας λένε κλέφτες και 
παντίδους. Και οι Τούρκοι δεν χάθηκαν µε τους ντόπιους εκείνους οπού σκοτώσετε 
εσείς κ' εµείς• ήρθαν εις την Ρούµελη νέγοι Τούρκοι και, καθώς τρωγόµαστε, 
θα µπούνε κ' εδώ• και θα σας πατήσουνε αυτείνοι τα γερά σας 
χώµατα, οπού φωνάζετε οπού σας τα πατήσαµεν εµείς. Εµείς είµαστε 
συνάδελφοί σας κ' 'Ελληνες. Κι' αν δεν µάθετε γνώση, θα τα πατήσουν αυτείνοι 
και θα χαθήτε κ' εσείς κ' εµείς. -Είναι η Πελοπόννησο, µου λένε, 
"όλη αναντίον σας και θα κάµωµε δική-µας ∆ιοίκηση. -Στοχάζεστε; τους " 
λέγω. Σας κουβεντιάζω ως χριστιανός, ότι θα πάθετε• ότι η Κυβέρνηση έχει 
τόσα στρατέµατα, Καρατασσαίους, Καραϊσκάκη, Σουλιώτες κι' άλλους πολλούς 
κι' από τ' άλλα τα µέρη τα έξω. 'Οτι δεν κάψαν τα σπίτια τους εκείνοι 
κι' όλη η Ρούµελη δια-να σκοτώσετε εσείς δυο ψωρότουρκους ντόπιους 
και να µας κάνετε κάθε στιµή νόµους κ' εφύλιους πολέµους και φατρίες δικές-σας. 
Και θα µπούνε µέσα όλοι αυτείνοι κι' αν δεν βαίνετε εσείς γνώση, 
θα σας βάλωµε εµείς. Συναχτήτε 'σ ένα µέρος κ' έρχοµαι µ' έναν άνθρωπον 
"µόνον να σας µιλήσω και είστε νοικοκυραίοι να κάµετε ό,τι αγαπάτε"". " 
Μείναµεν σύνφωνοι εις αυτό, ότι νύχτωσε, και την αυγή να πάγω 'σ το 
Λιάτανι. Εκεί πλησίον είναι και η Αρκαδιά και τα χωριά της κ' εκεί 
συνάζονται• και να πάγω να µιλήσουµε. Κι' αναχωρήσανε αυτείνοι κ' εµείς. 
Πήγα εις τους Κωσταντίνους, µίλησα αυτά και µε τον Φλέσια, να µπούµε 
µε τρακόσιους ανθρώπους εις την Αρκαδιά (και τόσοι µείναµε πραµατικώς 
του ντουφεκιού, ότι πήραν πλιάτζικα εκείνοι οπού 'ταν από τα σώµατα κι' 
αναχώρησαν οι περισσότεροι). Την άλλη ηµέρα πήρα έναν άνθρωπον κ' έναν 
οδηγόν και πήγα 'σ το Λιάτανι. 'Ηταν µαζωµένοι απ' ούλα τα µέρη• τους 
τα µίλησα παρουσία µε λύπη της ψυχής µου κ' έκλαψα• κι' αυτείνοι οι καλοί 
άνθρωποι µ' άκουσαν ό,τι τους είπα. Τους είχε σηκώση το νου τους ένας 
κερατοκαλόγερος, τον λέγαν Πρωτοσύγκελον, τζιράκι των Κολοκοτρωναίων 
κι' αυτός ο άτιµος τους 'ρέθισε, ότ' ήταν εις το ποδάρι του δεσπότη και 
σηκώθηκαν, κι' ο Θανάσης Γληγοριάδης ένας συνάδελφος του Πρωτοσύγκελου 
και κλεφτοαλευράς. Είχαµε τ' αλεύρια δια τ' ασκέρι, δια τους Τούρκους 
να τους πολεµήσουµε, κι' αυτός έκλεβε τ' αλεύρια κι' άφινε το στρατόπεδο 
νηστικό. Αυτοί 'ρέθισαν τους ανθρώπους κι' άλλοι όµοιοί τους. Μείναµε 
σύνφωνοι να µπούµε εις την Αρκαδιά µε τρακόσιους ανθρώπους• και 
γνωρίζουν την Κυβέρνησιν• και µε περικάλεσαν να γράψω µε τον Παπαφλέσια 
εις την Κυβέρνησιν να τους συχωρέση. Ευκαριστήθηκαν οι άνθρωποι 
όλοι από 'µένα κι' εγώ από αυτούς. Πήρα τους αρχηγούς τους να µιλήσουµε 
και µε τον Παπαφλέσια να µπούµε µέσα-εις την χώρα, καθώς συνφωνήσαµε. 
Πήγαµε απόξω τους Κωσταντίνους εις την ράχη, ήρθε κι' ο Φλέσιας 
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µείναµε σύνφωνοι ό,τι µίλησα µε τους Αρκάδιους εγώ να γίνη. 
Πήρε να σουρουπώση• έρχονται εις τους Αρκάδιους, οπού 'ταν εκεί, οι αρχηγοί, 
τους λένε ότι τους έγραψε ο Κολοκοτρώνης, ο Ζαϊµης, οι Ντεληγιανναίγοι 
κι' άλλοι πολλοί, ότι µία µεγάλη δύναµη απ' ούλους αυτούς τους 
συντρόφους έρχονται προς βοήθειάν τους και να µην τελειώσουνε τίποτας 
οµιλίες δια συβιβασµόν. Είχε πάγη ο άγιος Πρωτοσύγκελος κι' ο Γληγοριάδης 
'σ αυτούς, όταν τους χαλάσαµε εις τ' Αλειτρούγι, και είπαν αυτά του 
αρχηγού Κολοκοτρώνη και διόρισε τα φουσάτα του αναντίον µας• και τους 
είπε µε θέλει ζωντανό να µε γδάρη σαν πρόβατο. ('Οτ' ήταν χασάπης εις 
την Ζάκυθο και γνώριζε την τέχνη αυτείνη• κι' αφού ήρθε γυµνός εις την 
Ελλάδα και πλούτηναν κ' έγιναν Κιαµιλµπέηδες αυτός και οι συντρόφοι του, 
καθηµερινώς δουλεύουν την πατρίδα µ' εφύλιους πολέµους και νέες φατρίες.) 
Τότε αναχώρησαν οι Αρκάδιοι οι αρχηγοί από την οµιλίαν µας. Σε ολίγον 
σουρουπώνοντας ακούµε έναν µεγάλον ντουφεκισµόν, να ψυχώσουνε οι εδικοί 
τους, απάνου-εις την ράχη το µέρος της Καρύταινας. Τότε γυρέψαµε εµείς 
να κλειστούµε εις τους Κωσταντίνους κ' ετοίµαζα τα σπίτια• τηράγω δια 
φουσέκια, γυρεύω του άγιου Φλέσια, µου δίνει ως είκοσι τεστέδες, ότι δεν 
έχει άλλα και προσµένει από την Καλαµάτα. Αφού µο' 'δωσε αυτά τα 
φουσέκια, µου παίρνει κρυφίως τ' ασκέρι και φεύγει. Εγώ είχα πάρη καµµίαν 
σαρανταριά ανθρώπους και ντουφεκιώµουνε µε κάτι αναντίους• γυρεύω φουσέκια, 
δεν βρίσκω µήτε κι' ανθρώπους. Τότε µε τρόπο βγήκα 'σ την ράχη, 
 
είναι ένα παλιόκαστρον, και δεν ξέραµε και τον τόπον πούθε να πάµε, ήµαστε 
όλοι ξένοι• και νύχτα. Τότε ο αρχηγός Κολοκοτρώνης θα 'βαινε την θέλησίν 
του 'σ ενέργειαν• θα µας πιάναν τους ολίγους να µας κάµουν ό,τι η 
συνείδησή τους τους υπαγόρευε. Μέσα-εις το Σαντάνι ήταν την νύχτα κρυφίως 
µπασµένοι ο Πάνος Κολοκοτρώνης κι' ο Κανέλλος Ντεληγιάννης και όταν θα 
περάσουµε από το γιοφύρι, κ' εκεί είναι το χωριόν, να µας χτυπήσουν. Αυτό 
έµαθε ο Παπαφλέσιας και πήρε τους συντρόφους κ' έφυγε χωρίς-να µου ειπή 
τίποτας• 'λικρινής σύντροφος (-πεθαµένος δια την πατρίδα. ∆εν θέλω κατηγορήση 
την διαγωή του• η τύχη µου και η δικαιοσύνη του Θεού µε φύλαξε• ότι 
εγώ δούλευα δια την πατρίδα αθώα). Εκεί-οπού βήκαµε εις το παλιόκαστρο 
µε τους ολίγους, κι' ως ξένοι δεν ξέραµε πούθε να κάµωµε, και θα κατανταίναµε 
εις το Σαντάνι εις τα χέρια των αναντίων µας, τότε εκεί-οπού συλλογιώµαστε 
να κινηθούµε, έρχεται ένας άνθρωπος µ' έναν τεσκερέ από τον 
Σταϊκάκη και µου 'γραφε µυστικώς ότι ήρθαν δια νυχτός εκεί και οι φίλοι 
φοβερίζουν χωρίς άλλο εµένα και να πάρω µέτρα. Τότε παίρνω αυτόν τον 
άνθρωπον και εις τον δρόµον ηύρα κ' έναν ντόπιον από το Σαντάνι, τον 
δένω καλά να-µη µου φύγη, κι' όλο µέσα το ποτάµι, ότι τ' άλλα τα µέρη 
τα 'πιασαν οι αναντίοι, βήκαµε εις το Μελιγαλά. Εκεί µας πλάκωσε ο Μητροπέτροβας, 
µας ντουφέκισε• τον πήραµε µε τα µαχαίρια καµπόσο κυνηγώντας. 
'Επιασα µε τρόπον τους σηµαντικούς του χωριού και τους έδεσα κ' εκείνους, 
πήρα τους λαβωµένους οπού 'χα εις τις κούλιες του Μελιγαλά, έστειλα 
έναν χωργιάτη και είπε του Μητροπέτροβα, αν έβγουν και µας ντουφεκίσουνε, 
θα τους κόψω όλους τους δεµένους. Τότε δεν µας πείραξαν• κι' οληνύχτα πήγαµε 
εις την Σκάλα το χωριόν. 'Ηταν ο άγιος Φλέσιας εκεί και οι συντρόφοι• 
τους είπα όσα τους τύχαιναν• και δια νυχτός αναχωρήσαµε από-'κεί, από 
τα Σαµπάσικα µέσα των βουνών τον δρόµον, και πέσαµε εις τα Καλύβια της 
Τροπολιτζάς. Εκεί άφησα τους ανθρώπους µου• ήταν ο Βάσιος εκεί. Θέλησε 
να τους πολεµήση ο Πάνος ο Κολοκοτρώνης και τον σκότωσαν. Αυτό είναι το 
αίµα οπού χύθηκε Κολοκοτρωναίικον δια την λευτεριά της Ελλάδος. 
Αφού άφησα το σώµα µου εις τα Καλύβια της Τροπολιτζάς, πήγα εις 
Ανάπλι τους λαβωµένους και είπα τα τρέχοντα κι' ότι το µέρος της Κυβέρνησης 
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αδυνάτισε και τ' αναντίον αξάνει. Είχαν στείλη εις Αθήνα, όταν 
έµαθαν ότι σηκώθη η περισσότερη Πελοπόννησο αναντίον της Κυβέρνησης, 
είχαν στείλη τον Αδάµη ∆ούκα να φέρη εις την Πελοπόννησον τον Γκούρα 
και Καρατάσιον µ' όλους τους καπεταναίους. Σαν δεν έκαµε τίποτας ο ∆ούκας 
(δεν ήθελε να 'µπη ο Γκούρας• το είχε γυρίση µε τους αναντίους• δεν 
κόταγε να κάµη και κίνηµα εξ-αιτίας των Καρατασσαίων οπού 'ταν εις την 
Αθήνα• κ' εµείς αγροικιώµαστε µε τον Καρατάσιον και Γάτζο κατά τον 
όρκον οπού 'χαµεν εις τη Νύδρα, όταν ήµαστε εκεί), µε προστάζει η Κυβέρνηση 
να πάγω εις Αθήνα να µπάσω τ' ασκέρια µέσα του Καρατάσσου και 
Γκούρα• εγώ δεν θέλησα. 'Ηµουν 'γγισµένος εξ-αιτίας του Παπαφλέσια, 
εις την απάτη οπού µο' 'καµε και µου πήρε τους ανθρώπους εις τους Κωσταντίνους• 
και κιντύνεψα να χαθώ και να ντροπιαστώ• και µ' άφησε και χωρίς 
πολεµοφόδια• κι' αυτά ήταν δολερά κινήµατα 'σ εµένα. Με περικάλεσε πολύ 
η Κυβέρνηση -ήξερε ότ' είµαι φιλιωµένος µε του Καρατασσαίους -και 
"µο' 'δωσε και χρήµατα να µ' ελκύση. Τους είπα• ""Θα πάγω, αλλά θέλω να σας " 
αποδείξω ότι εγώ δεν είµαι πραµατευτής να κάνω πραµάτεια την πατρίδα 
µου δια χρήµατα• δεν έχω κρέας δια το µακελλειόν. ∆ια την στερέωση της 
πατρίδος µου και νόµους, δια 'κείνο πεθαίνω, όχι δια άλλο. Και οι Γύφτοι 
να 'χουν την Κυβέρνησιν, εγώ θα υποτάζωµαι. Χρήµατα µάτα µου στείλετε 
κι' όταν ήµουν µε τον Κολοκοτρώνη, δεν τα δέχτηκα• όµως παραπονιώµαι 
"ότι εγώ δουλεύω 'λικρινώς κι' άλλοι µ' επιβουλεύονται"". Με περικάλεσαν " 
πολύ. 'Ελαβα την διαταγή και κίνησα δι' Αθήνα τις 16 Νοεβρίου 1824. 
Πήγα εις Αθήνα, µίλησα πρώτα του Γκούρα, ως φίλος µου παλιός, του 
είπα την κατάστασιν της πατρίδος. ∆εν δέχτη τελείως. ∆εν το 'κρινα άλλο, 
να τον βιάσω. Εφάγαµε εις το κάστρο και κατέβηκα κάτου• και του είπα• 
Ξαναµιλούµε. Αντάµωσα τον Καρατάσιον και Γάτζο, τους γενναίους κι' 
αγαθούς πατριώτες. Αφού τους ξηγήθηκα πως είναι η πατρίς 'σ άχλιαν κατάστασιν 
κι' όσα µιλήσαµε 'σ την Νύδρα όλα αυτείνοι οι εγωιστές τα βαίνουν 
'σ την ενέργεια• και η πατρίς κιντυνεύει• και χύνεται αθώον αίµα, τότε προθύµως 
αποφάσισαν να µπούνε. Φέραµε και τους άλλους τους καπεταναίους εκεί, 
του Καρατάσιου κι' αυτείνοι ήταν πρόθυµοι όλοι, οι αθάνατοι, Ντουµπιώτης, 
Πηνειός, Βελέτζας, Αποστολάκης, Ζορµπάς κι' άλλοι πολλοί. Αφού 
ετοιµάζονταν αυτείνοι να φύγουν, µου στέλνει ο Γκούρας να σµίξωµε• δεν 
"πήγα. Τότε έρχεται κι' ανταµωνόµαστε. Του λέγω• ""Σαν δεν θέλεις, µείνε"". " 
Με περικάλεσε να µην µαθευτή εις την Κυβέρνησιν ότι δεν ήθελε ν' ακούση 
εις την διαταγήν της και µπαίνει κι' αυτός. Κ' ετοιµάστηκαν. Και πάνε 
απόξω-από την Λεψίνα, δια την Κόρθο. 
Εις τον Αγιώργη, χωριό της Κόρθος, ήταν συνασµένοι πολλοί αναντίοι, 
οι Λονταίγοι, οι Νοταραίγοι, του Ζαϊµη, ο Νικήτας κι' άλλοι πολλοί. Αυτείνοι 
όλοι οι δικοί µας, Καρατασσαίοι κι' ο Γκούρας, πήγαν δια εκεί κ' εγώ 
του πελάγου δι' Ανάπλι. Πηγαίνοντας εις Ανάπλι, διόρισε η ∆ιοίκηση τον 
Κωλέτη διευτυντή κ' εµένα φρουρά του να φυλάµε τα χρήµατα των ανθρώπων, 
οπού 'χε µαζί του ο Κωλέτης δια τους µιστούς. Πήγαµε εις τον Αγιώργη• 
είχαν κάµη δυο-τρεις πολέµους οι δικοί µας µε τους αναντίους και τους 
χάλασαν τους δικούς µας, ότι ήταν κ' εκείνοι δυνατοί και µέσα-εις το χωριόν, 
και οι εδικοί µας έξω εις το χιόνι. 'Επιασαν και µίαν µεγάλη διχόνοιαν 
οι Καρατασσαίοι µε τον Γκούραν και γύρευαν να γυρίσουν µε τους αναντίους. 
'Οτι ο Γκούρας τον Καρατάσσιον και Γάτζο τους άφησε πεζούς από την Αθήνα 
ως τον Αγιώργη κι' αυτός είχε άλογα άδεια και τα τράβαγε γεντέκια. 
Και ήθελαν να γυρίσουνε µε τους αναντίους, να τους πολεµήσουνε. Τότε πήγαµε 
εκεί µε τον Κωλέτη. Μαθαίνοντας εγώ αυτό, είχα ένα άτι δικό-µου, το 
"χάρισα του Καρατάσιου. Τους έκαµα ένα σκέδιον• τους είπα• ""Εδώ οι αναντίοι" 
είναι µέσα-σε χωριόν, σε φωτιά, σε κρασί κι' άλλα• εµείς έξω εις το 
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"χιόνι -και σε πολλή διχόνοια"". ('Ηξερα τους τόπους απ'-όταν ήµουν µε τον " 
Κολοκοτρώνη). Τους είπα να 'ρθη ο Γκούρας κι' ο Καρατάσιος µ' εµένα και οι 
άλλοι να σταθούν µε τον Κωλέτη. Κ' εγώ µε τον Γκούρα να πάµε να πιάσουµε 
"τα Κληµαντοκαίσαρα• ""κ' εσείς, αφού κινηθούµε, να ειπήτε ""πάµε εις" 
"τα Τρίκκαλα και 'σ τ' άλλα τα µέρη των Λονταίων κι' αλλουνών""• και τότε " 
οι αναντίοι, µαθαίνοντας αυτό, θα φύγουν δια-να πάνε δια προφύλαξιν των 
σπιτιών τους. Και τότε αυτείνοι θα κινηθούν οµπρός, κ' εσείς από-πίσου τους 
κ' εµείς από-'µπροστά, τους χορεύοµε εις τον κάµπον• κι' όχι να µας σκοτώνουν 
"από-µέσα-από τα σπίτια"". Τότε βάλαµε το σκέδιον 'σ ενέργειαν. " 
Πήρα τον Γκούρα µε συνφωνίαν να πάµε µαζί µέσα, εις τα Κληµαντοκαίσαρα, 
χωρίς-να γυµνώση ανθρώπους τ' ασκέρι του. Πήγαµε µέσα• αυτόν τον 
άφησα µ' ανθρώπους µου εις τα Κληµαντοκαίσαρα, ότι δεν ξέραν, δεν µατάειχαν 
έρθη εις Πελοπόννησον, κ' εγώ έπιασα το Ντούσια. Αφού µας είδαν 
οι άνθρωποι άφησαν τα σπίτια τους 'σ την διάκρισίν µας και πήραν τα χιόνια 
και τα βουνά. Μία γυναίκα είχε το παιδί µισογεννηµένον και το 'βγαλαν 
παράωρα και η λεχώνα πήρε τα βουνά µε τους άλλους• και τελείωσε εις το 
χιόνι. Την άλλη ηµέρα πήγα µόνος-µου 'σ το βουνό και τους ορκίστηκα ότι 
δεν θέλω τους πειράξη. Και ήρθαν εις τα σπίτια τους. Καθίσαµε δεκαπέντε 
ηµέρες εκεί. Και δεν µας άφιναν να φύγωµε• ότι µάθαιναν τι τράβαγαν τ' άλλα 
τα χωριά από 'κείνους οπού 'ταν µέσα. 
Ο Νοταράς µαθαίνοντας τον Γκούρα εις Κληµαντοκαίσαρα, πήγε και 
τον έφερε εις Τρίκκαλα. Τον έπιασε αυτός και του πήρε καµπόσες χιλιάδες 
γρόσια• κι' ο Σοφιανόπουλος, ο συβουλάτορας του Γκούρα (ότ' είναι κι' αυτός, 
ο καλός άνθρωπος, εις τον Γκούρα καθώς ο κόµητας Μεταξάς οπού 'ναι του 
Κολοκοτρώνη) πήρε, ως διερµηνέας του χίλια βενέτικα. Αφού είδαν το κίνηµα 
δια Κληµαντοκαίσαρα, οπού πήγαµε µε τον Γκούρα, ευτύς άφησαν την 
θέσιν του Αγιωργιού και πήγε ο καθείς δια το σπίτι του• και διαλύθηκαν. 
Το Νοταρόπουλον πήγε εις Τρίκκαλα και το 'στειλε ο Γκούρας εις την Κυβέρνησιν. 
Μπήκαν κι' ο Καραϊσκάκης, Σαφάκας, Πανουργιάς, Καλτζοδήµος, ∆υοβουνιώτης, 
Σουλιώτες• αφού µάθαν ότι της Αθήνας τα στρατέµατα µπήκαν 
µέσα, τότε µπήκαν κι' αυτείνοι• και πέρασαν την Βοστίτζα και πήγαν εις 
την Κερπινή, εις το σπίτι του κυρίου Ζαϊµη• και ο Καραϊσκάκης το κυβέρνησε, 
οπού δεν του άφησαν οι άνθρωποί του ούτε στάχτη µέσα• και οι άλλοι 
πήγαν εις τ' άλλα σπίτια και χωριά. 
Ο Καρατάσιος έκαµε µε το σώµα του κατά τα Λαγκάδια, κι' ο Κωλέτης, 
ο Γκούρας κ' εγώ κι' ο Γκριτζώτης κατ' το Γαστούνι. 'Σ τον δρόµον 
ανταµώσαµε τον Χρύσαντον Σισίνη µε καµπόσους αξιωµατικούς. Τους 
δώσαµε λόγον της τιµής• ορκίστη ο Γκούρας ότι δεν θέλει τους πειράξωµε• 
(ότι αυτός δεν συµµετέχεταν εις αυτά τα κινήµατα• ο πατέρας του ήταν και 
οι άλλοι. Αυτός ήταν εις τ' ορδί της Πάτρας αναντίον των Τούρκων). Πρώτος 
πήγα εγώ και µπήκα µε το σώµα µου εις το Γαστούνι• πήγα εις το σπίτι 
του Σισίνη, είχε όλο του το βιον µέσα. Μά την πατρίδα, ένα κοντύλι πήρα να 
γράψω κ' ένα µπάλωµα τζαρουχιών άφησα έναν στρατιώτη µου και πήρε. 
Σηκώθηκα και πήγα εις το παζάρι να ησυχάσω τους ανθρώπους και ν' ανοίξουν 
τ' αργαστήρια τους• και βαστούσα την ησυχίαν. Μπήκε ο Γκούρας µε 
τους ανθρώπους του εις το σπίτι του Σισίνη και του πήραν όλο του το βιον 
και τα ζωντανά του και τα πήγαν εις την Αθήνα. Και τα µαγαζειά µε τα 
γεννήµατα αυτεινών κι' όλης της συντροφιάς τα πήραν όλα. 'Γγιχτήκαµε 
δι' αυτά µε τον Γκούρα -ήταν και συβουλές του Σοφιανόπουλου. Τότε γύρεψα 
ν' αναχωρήσω µε το σώµα µου, ότι τέτοιοι νόµοι δεν µ' αρέσουνε, να 
γυµνώνουν τους ανθρώπους από πλούτη και τιµή. Εκρίθη εύλογον να πάγω 
και το Σισινόπουλον εις τ' Ανάπλι εις την Κυβέρνηση, περνώντας το κι' από 
τα Λαγκάδια, οπού 'ταν ο Κωλέτης. Με συβουλεύει ο Σοφιανόπουλος κι' ο 
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Γκούρας 'σ τον δρόµον να γυµνώσω αυτό κι' όλους τους αξιωµατικούς του 
και να τα κάµωµε µερίδια, ένα ο Κωλέτης, ένα ο Φλέσιας, ένα ο Γκούρας, 
ένα ο Σοφιανόπουλος, ο συνβουλάτοράς του, κ' ένα εγώ. Καλά, τους είπα, 
ό,τι θέλουν τα κάνω. Τον πήρα να φύγω δια-να ακολουθήσω ό,τι µε συνβούλεψαν. 
Και ό,τι µο' 'λεγαν τους υποσκόµουν. 'Οτι γύρευα να µην είµαι 
µ' αυτούς• ότι αυτά οπού έβλεπα µε πείραζαν. 'Οτι την επανάστασίν µας 
θα την καταντήσουµε ληστεία• και η πατρίς κατάντησε η παλιόψαθα των 
ατίµων. 
Πήρα το Σισινόπουλον µε τους αξιωµατικούς, καµµίαν τριανταριά όλοι, 
οπού αγωνίζονταν µε τους Τούρκους να λευτερώσουν την πατρίδα κ' εµείς 
να τους γυµνώσουµε αδίκως και παραλόγως! Θε, δώσε µας γνώση κι' αρετή 
να σωθούµε, να µην χαθούµε παράωρα! Τους πήρα όλους αυτούς -είχα το 
σώµα µου, ως τρακόσους-πενήντα ανθρώπους, τίµια παληκάρια και καλοί 
πατριώτες, και τους είχα σε µίαν καλή τάξη. Είπα και του Σισίνη κι' αξιωµατικών 
του να µην έχουν καµµίαν υποψίαν ότι εγώ θα τους πειράξω µίαν 
τρίχα. Και τους ορκίστηκα ως τίµιος άνθρωπος. Οι άνθρωποί µου αφού είδαν 
τ' ασκέρια του Γκούρα κι' αλλουνών οπού γύµνωναν τους κατοίκους κ' εγώ 
αυτούς δεν τους άφινα, τότε κι' αυτείνοι δεν µ' άκουγαν εις τον δρόµον. 
'Σ ένα χωριόν πλησίον-εις το Τριπόταµον καµπόσοι από αυτούς γυµνώνουν 
το χωριόν χωρίς-να µε στοχάζωνται ως µεγαλύτερόν τους. Φοβήθηκα µη 
µου γυµνώσουνε και το Σισινόπουλο κι' άλλους και φανώ ψεύτης κι' άπιστος. 
Τους είπα να πάνε εις άλλο χωριόν και ν' ακολουθούν αχώρια από 'µάς. 
Αφού γύµνωσαν αυτείνοι το χωριόν, και οι δυστυχισµένοι οι κάτοικοι παρουσιάζονταν 
'σ εµένα και κλαίγαν κ' εγώ δεν µπορούσα να τους βοηθήσω, 
αυτό ήταν θάνατος δια εµένα. Πήρα το µπαγιράκι µου και καµµίαν εικοσαριά, 
οπού είχα µάγκα εις το κονάκι µου, κ' έφυγα κρυφίως, χωρίς-να 
µάθουνε αυτείνοι οι άτιµοι στρατιώτες µου, και κατεβαίνοµε εις το ποτάµι. 
'Ηταν κατεβασµένο, ότ' ήταν χειµώνας, των Χριστουγεννών• εγώ µε το άτι 
µου κι' άλλα ζώα δυνατά, κιντυνέψαµε να περάσουµε. Αφού οι στρατιώτες 
µάθαν οπού 'φυγα κρυφίως, ακολούθησαν κοντά µου. Εις τον δρόµον ηύρανε 
τέσσερους Πελοποννήσιους και τους πιάνουν και µε την αράδα πέρασαν τους 
µισούς από τ' ασκέρι εις το νώµο τους (οι άλλοι είχαν ζώα και πέρασαν). 
Αφού τους πέρασαν πέρα-από το ποτάµι -ήµουν κ' εγώ και είχα φωτιά 
αναµµένη µε την µάγκα µου και τρώγαµε ψωµί -βλέπω όλη αυτείνη την 
τυραγνίαν οπού κάναν αυτεινών των τέσσερων ανθρώπων, οπού τους αφάνισαν 
εις το ποτάµι και καταµαύρισαν σαν Αράπηδες από το κρύγιο και δια 
το σπολλάτη οπού τους σώσαν από το ποτάµι, είχαν και κάτι άρµατα και 
τους τα πήραν κ' εκείνα και τους άφησαν γυµνούς• και κλαίγαν σαν µικρά 
παιδιά• και τρέµαν από το κρύον. Τους λυπήθηκα πολύ και είπα ότι το θερίον 
είπαν θερίον κι' ο άνθρωπος είναι χερότερος. Αφού οι άνθρωποι είδαν 
"εµένα, σκούζαν κι' αγαναχτούσαν αναντίον µου και µο' 'λεγαν• ""Μαθαίνοντας " 
ότι περνάς εσύ, ο Μακρυγιάννης, οπού 'χεις την µεγαλύτερη ευταξίαν εις τους 
ανθρώπους σου, µπιστευτήκαµε κι' αφήσαµε το πράµα µας και δεν το κρύψαµε• 
και µας γυµνώσετε• και εις το ποτάµι κιντυνέψαµε δια-να τους περάσουµε• 
και µας πήρανε και τ' άρµατά µας και σκουτιά µας και τρέµοµε• 
"και θα πουντιάσωµε"". Περιποιήθηκα τους ανθρώπους και τους είπα να µου " 
δείξουν εκείνους οπού τους γύµνωσαν. Αποφάσισα να σκοτωθώ µ' αυτούς. 
Βάρεσα τ' άλογον, τους έπιασα µε τα πράµατα των ανθρώπων• τους πήρα 
µαζί µου εκείνους οπού 'ταν γυµνωµένοι και τους αίτιους, πήγα εις το χωρίον 
το βράδυ, οπού θα κόνευα. Στέλνω και κόβω βέργες καλές γερές κ' έστειλα 
"και ήρθαν όλοι οι αξιωµατικοί. Τους είπα• ""Σας έχω τόσα χρόνια τους 
περισσότερους•" 
"σας άφησα ποτές απλέρωτους ή νηστικούς; 'Οταν κάναµε ως πατριώτες" 
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τα χρέη µας, και οι πολίτες µας τίµαγαν και µας τάιζαν µ' ευκαρίστησίν 
τους και µας δίναν κ' ευκαριστήρια 'σ την Κυβέρνησή µας και µας 
πλέρωνε. 'Οταν φέρνεσταν τιµίως, ήµουν κ' εγώ αρχηγός σας• τώρα οπού 
γενήκετε του κεφαλιού σας και γυµνώσετε το χωριόν, οπού µας καρτέρεσαν 
οι άνθρωποι ως αδελφούς τους, οι χριστιανοί τους χριστιανούς, τους γυµνώσετε 
από το βιον τους, τα ζωντανά τους κ' έχετε κοπάδια µαζί σας. ∆εν 
γένοµαι εγώ εσάς πιστικός• σύρτε να βρήτε άλλον αρχηγόν, είτε τον βίον του 
χωριού και ζωντανά να 'ρθούνε οι χωργιάτες να τους τα δώσετε χωρίς-να 
τους λείψη τίποτας• κι' όταν µου δώσουνε οι χωργιάτες αυτείνη την απόδειξιν, 
τότε καθίστε µαζί µου. Ειδέ, βρήτε άλλον αρχηγόν. Κι' ό,τι λείπει από 
το χωριόν θα ειπώ της Κυβέρνησης να τα κρατήση από τους µιστούς σας, να 
"πλερωθούν οι άνθρωποι"". Τότε στείλαµε και ήρθαν οι κάτοικοι του χωριού " 
και πήραν το πράµα τους και πήρα απόδειξη από τους ίδιους. 
Τότε φέρνω εκείνους οπού γύµνωσαν τους ανθρώπους εις το ποτάµι, βάνω 
τους αξιωµατικούς από πέντε και βάσταγαν τον καθέναν. Εγώ έδερνα. Σήκωσα 
"τις πιστιόλες και είπα• ""'Οποιος απολύση από αυτούς οπού κρατούνε " 
κανέναν, ή θέλει να τους 'περασπιστή, να σιάση τ' άρµατά του να σκοτωθούµε• 
όχι να γένουν ζώα οι άνθρωποι εις το ποτάµι να τους περάσουνε εις 
"το νώµον και ύστερα δια την καλωσύνη να τους γυµνώσουνε!"". Τους έβαλα " 
κάτου τους τέσσερους και τους βαστούσαν απλωµένους. Με την αράδα τους 
έδερνα όλους όσο-οπού τους πάγαινε το αίµα από τον κώλον. Εγώ γίνηκα 
χερότερα από αυτούς• µάτωσαν τα χέρια µου• έκαµα τόσες ηµέρες αστενής. 
Τότε τους έβαλα εις τις προβιές, τους πλέρωσα τα µηναία τους, τους έδωσα 
και το διαβατήριον τους• τους άφησα εις το χωριόν, όσο-ν' αναλάβουν να 
τους συγυρίζουν. Από τότε σας λέγω, αδελφοί αναγνώστες, ποτέ µου ως την 
σήµερον άτιµον κι' άρπαγον άνθρωπον δεν είδα• κι' όπου πάνε από τους ανθρώπους 
µου, τους δέχονται οι κάτοικοι ως αδελφούς τους. 
Το Σισινόπουλον το πήγα εις τα Λαγκάδια. Μου είπε ο Κωλέτης να τους 
γυµνώσω και ν' ακολουθήσω καθώς µου είπε κι' ο Σοφιανόπουλος κι' ο Γκούρας 
να γίνουν τα µερίδια• όµως τ' άλογα τα καλύτερα θέλουν αυτείνοι. Του 
υποσκέθηκα ότι θ' ακολουθήσω αυτό και µε µάλλωσε διατί ακόµα δεν το 'καµα. 
"Του είπα• ""Εις του Νταούλη το χάνι είναι ένα ρέµα, εκεί τους γυµνώνω• " 
"είναι δυνατός και παράµερος τόπος"". Μείναµε σύνφωνοι• πήρα τους ανθρώπους." 
Απ'-όξω τ' Ανάπλι είπα και δώσαν τ' άρµατά τους των ανθρώπωνέ τους 
και µπήκανε µέσα-εις τ' Ανάπλι ξαρµάτωτοι• και τους παρουσίασα εις την 
Κυβέρνησιν και τους είπα που ήταν εις τ' ορδί της Πάτρας και πως αδίκως 
"κατατρέχονται• ""κ' εγώ, τους είπα, τους ήφερα χωρίς-να τους πειράξω. Αν " 
"φταίνε, ας τους κάµουν οι νόµοι ό,τι θέλουν"". Τους ξηγήθηκα και τις οδηγίες" 
οπού 'χα από τον Γκούρα και Σοφιανόπουλον. Αυτείνοι ό,τι µου είπανε 
δεν µου κακοφάνη• όµως ο Κωλέτης µε ψύχρανε και µ' απόλπισε, ότι έτζι 
δεν θα κάµωµε νόµους. 'Οτι οι νόµοι θα παλουκώσουν τους κακούς• και κρίµα 
οπού σκοτωνόµαστε• κι' ανάθεµα τους αίτιους του εφύλιου πολέµου και της 
φατρίας, οπού κατάντησαν το 'Εθνος σε άχλιαν κατάστασιν. 
Πήρα όλους αυτούς, το Σισινόπουλον κι' αξιωµατικούς, εις το κονάκι µου 
και συνκατοικούσαµε µαζί και τρώγαµε. Είπα της Κυβέρνησης ότι εγώ σε 
εφύλιον πόλεµον, και νόµους φκειάνοντας, δεν µαταµπαίνω• µπεζέρισα• να 
µου δώσουνε µίαν διαταγή να πάγω εις Ρούµελη ν' αγωνιστώ δια τους Τούρκους, 
"ειδέ να διαλύσω το σώµα µου• ""ή βάλτε άλλον κ' εγώ κάθοµαι ως " 
"απλός πολίτης• όµως δια εφύλιον πόλεµον διαταγή δεν µάτα ακούγω"". Μου " 
είπαν να λάβουν σκέψη δι' αυτό• και το σώµα µου να το τοποθετήσω εις τα 
χωριά, εις τ' 'Αργος. 
Τον Κολοκοτρώνη και συντροφιά του τους πιάσανε όλους και τους στείλαν 
εις τη Νύδρα, εις τον Αγιλιά. Φέραν και τον Γεροσισίνη. Εγώ έλειπα 
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εις τα χωριά µε το σώµα µου. Πιάνει τον Γεροσισίνη και Σισινόπουλον ο 
άγιος Παπαφλέσιας υπουργός (είδε ότι έλειπα εγώ) και τους βάνει 'σ ένα 
παλιοκάικον µε-χωρίς δούλο και σκουτιά και τους στέλνει δια τη Νύδρα• 
πιάνει πρώτα και τους γυµνώνει αυτούς και τους αξιωµατικούς τους. Τους 
πήραν το βιον τους και τ' άλογά τους• µου το παράγγειλαν εµένα. Πήγα εις 
Ανάπλι, έµαθα αυτό• πήγα εις την Κυβέρνησιν της µίλησα χοντρά και πατριωτικά• 
Εγώ, τους είπα, µικρός άνθρωπος δεν καταδέχτηκα να γυµνώσω 
αυτούς, αλλά ξοδιάζω εξ ιδίων µου ως αδελφός τους και τους έχω εις το κονάκι 
µου• κι' αυτό το κάνω, ότ' είναι ξένοι άνθρωποι εδώ, Ευρωπαίγοι οπού 
µας παρατηρούν, και θέλω να βλέπουν ότι κι' όντως διψάµε δια λευτεριά και 
"νόµους• κι' όχι ότ' είµαστε άρπαγες"". Του κακοφάνη του Φλέσια και των " 
αλλουνών οπού δεν τους άκουσα να γυµνώσω τους συναγωνιστάς, και τους 
γύµνωσε αυτός εµπρός-εις τα µάτια της Κυβέρνησης. Τότε, είναι η αλήθεια, 
ο Κουντουργιώτης δεν ήξερε αυτό και διατάττει τον Παπαφλέσια να δώση 
πίσου τα ειδίσµατα ολουνών των ανθρώπων• και το' 'δωσε βρισές, οπού δεν τις 
έδινε του δούλου του. Κ' ευτύς τα 'δωσε όλα τα ειδίσµατά τους. Και πιαστήκαµε 
µε τον Παπαφλέσια οι δυο µας, όπου γενήκαµε από-ασπρού. Κ' έπεσα 
σε ολουνών αυτεινών την οργή. 
'Οσα χρήµατα πήγαµε έξω να πλερώσουµε τους ανθρώπους, οπού τα είχε 
ο κύριος Κωλέτης, έβαλε φύλακά τους τον µπατζανάκη του Γκούρα τον Κατζικοστάθη• 
και γιόµωσε τον Γκούρα ο Κωλέτης λίρες• του γιόµωσε το δισάκκι 
του από αυτές κι' από τα λάφυρα του Νοταρά και Σισίνη κι' αλλουνών. 
Το-ίδιον και τον Κατζικοστάθη. Αφού τους έκαµε αυτείνη την καλωσύνη ο 
Κωλέτης, τον πουληµένον άνθρωπον κι' άρπαγον τον έκαµε αρχηγόν να πάγη 
αναντίον του ∆υσσέως -κι' ο Σοφιανόπουλος συνβουλάτορας. Αυτό µαθαίνει 
ο ∆υσσέας, άλλο δεν είχε καταφύγιον να σταθή εις την Ελλάδα, σηκώνεται 
και πάγει εις τους Τούρκους• και γίνεται µε το στανιόν Τούρκος να γλυτώση. 
Καθώς έκαµε ο Μαυροκορδάτος τον Βαρνακιώτη κι' άλλους και πήγαν εις 
τους Τούρκους και γλύτωσαν, έτζι πάγει κι' ο δυστυχής ∆υσσέος. 'Ηρθε τούτες 
τις ηµέρες εδώ ο Γκούρας, γιόµωσε το δισάκκι του λίρες, επικύρωσε και 
εις την Κυβέρνηση άλλες οχτακόσες-χιλιάδες γρόσια, ότι κάνει να λάβη από 
την Κυβέρνηση ακόµα, κι' αχώρια µουκατάδες Αθήνας, Φήβας, Λιβαδειάς 
και-τα-εξής. Κι' όλο το φουσάτο οπού πλερώνει ποτές δεν είναι διακόσιοι-πενήντα 
άνθρωποι• τον έναν εις την πλερωµή τον κάνει δέκα. 
Πήγανε αναντίον του δυστυχή ∆υσσέα. Ακούγοντας ότι έρχεται αναντίον 
του ο δικός-του ο Γκούρας, το παιδί του, οπού αυτός τον δόξασε, µπιστεύτηκε 
και βήκε και παραδόθη εις το παιδί του. Τον πήγε εις την Αθήνα 
και τον σκότωσε. Τελείωσε πλέον ο κύριος Κωλέτης κι' από τον τρίτον 
αντίζηλόν του. ∆υσσέα Αντρίτζο, Αλέξη Νούτζο, Χρήστο Παλάσκα και 
τους τρεις τους σκότωσε. 
Η Κυβέρνηση, όταν πήγαµε δια τους αναντίους να τους πολεµήσουµε, 
µας είπε, δια-να τους αδυνατίσουµε, όσους ανθρώπους µπορέσουµε να τους 
τραβούµε από αυτούς και να τους πλερώνωµε εξ ιδίων µας και ύστερα µας 
πλερώνει η Κυβέρνηση και τους βαστάγει από τους καταλόγους των αναντίων. 
Πήρα κ' εγώ καµπόσους του Νοταρά ανθρώπους και του Σισίνη. Ο 
Κουντουργιώτης πήγε εις τη Νύδρα κι' άφησε εις το ποδάρι του τον Αναγνώστη 
Οικονόµο 
Νυδραίο. Του είπα να µου δώση αυτούς τους µιστούς να 
πλερώσω τους ανθρώπους και να λάβω κι' ό,τι έδωσα. Λέγει του Παπαφλέσια, 
µου δίνει τους παράδες, ό,τι µο' 'κανε• όµως να του χαρίσω τις πιστιόλες 
µου, ότι τις λιµπίστη. Του παράγγειλα κ' εγώ να του γαµήσω το 
κέρατο, όχι θα του δώσω τ' άρµατά µου, οπού τα 'χω από δεκοχτώ χρονών 
παιδί. Τον µούτζωσα και δεν του ξαναµίλησα. Πήγε κι' ο Κωσταντής Λευκάδιος 
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και του ζήτησε τους µιστούς, και του πήρε τις πιστιόλες του. Κ' είχε 
ξύλινες 'σ το ζουνάρι του• τον ρώτησα και µου το είπε. Ορίστε κι' Αρβανίτικη 
αρετή. Ως τώρα είχαµε Βλάχικη, Κεφαλλωνίτικη, Φαναργιώτικη• ορίστε 
κι' Αρβανίτικη. Να δικαιοσύνη, να κυβερνήται των νέων Ελλήνων! 
Της Κυβερνήσεως της ζητούσα διαταγή να βγω εις την Ρούµελη, να 
φύγω από-'δώ-µέσα, ότι µπεζέρησα, και υποσκέθη να µε διατάξη να πάγω 
εις Ρούµελη. Τότε ήρθε αναφορά από της Αρκαδιάς τους κατοίκους και µε 
ζητούσαν να µε στείλη η Κυβέρνηση να πάγω µ' εκτελεστική δύναµη 'σ την 
Αρκαδιά. 'Οτι όσα τους είπα όταν πήγα εις το Λιάτανι, και τους σύναξα 
και τους µίλησα -οπού θα τους πλακώσουν Καραϊσκαίοι, Καρατασσαίοι, 
"Σουλιώτες κι' άλλοι, ""και θ' αφανιστήτε, όµως να κλίνετε εις την Κυβέρνησιν""" 
-αυτοί άκουγαν τον άγιον Πρωτοσύγκελον, τον συνβουλάτορα του 
Κολοκοτρώνη, και τον Γληγοριάδη και τους πρόκοψαν• άλλοι πάνε εις τη Νύδρα, 
και τ' ασκέρια, οπού 'ναι µέσα-εις την Αρκαδιά και χωριά τους γιοµάτα, 
τους γυρεύουν των Αρκάδιων φακί εις το σουφλί. Αυτείνη την καλωσύνη τους 
κάµαν οι καλοί πατριώτες• αφάνισαν την πατρίδα γενικώς κάθε ολίγον µε 
τους εφύλιους πολέµους και νέες φατρίες και σκοτωµούς. Κι' αφανίστηκαν κ' οι 
κάτοικοι όλοι. Αφού η Κυβέρνηση µε διάταξε χωρίς άλλο να πάγω εις την 
Αρκαδιά, εγώ ήθελα να πάγω εις Ρούµελη. 'Ηρθαν κι' Αρκάδιοι επίτηδες 
στελµένοι, µε περικάλεσαν κι' όσοι σηµαντικοί Αρκάδιοι είναι εις τ' Ανάπλι, 
αποφάσισα να πάγω• και τα 1825 Φλεβάριον µήνα πήγα εις τ' Αρκαδιά. 
∆ιάλεξα διακόσους ανθρώπους, έδιωξα την σαβούρα και πήγα µ' αυτούς. 
Πηγαίνοντας, την άλλη ηµέρα µαθαίνοµε ότι ο Μπραϊµης ξεµπαρκάρισε εις 
τα κάστρα Μοθώνη, Κορώνη και Νιόκαστρο. Πριν µαθευτή το βγάλσιµο του 
Μπραϊµη εις τα κάστρα, εκρίθη εύλογον όσα ασκέρια ήταν δια τους αναντίους 
εις την Πελοπόννησον να συναχτούνε όλα κι' άλλα από τους κατοίκους, 
να γένη µία µεγάλη δύναµη και να κινηθούµε δια τους Τούρκους της Πάτρας. 
Και συνάχτηκαν περίτου από δεκάξι-χιλιάδες, και κεφαλή ο Κουντουριώτης• 
και ήταν εις την Μεσσηνίαν οπού συνάζονταν και εις την Αρκαδιά. Και 
στείλαν και πολεµοφόδια και ζαϊρέδες. Και ήταν µε το καράβι του Τζαµαδού 
κι' άλλα καράβια εις το λιµάνι του Νιόκαστρου. Η δυστυχία είναι ότι οι 
δυο µεγαλοκέφαλοί µας Μαυροκορδάτος και Κωλέτης ζηλεύει ένας τον άλλον, 
κι' ό,τι καλό κάµη ο ένας από αυτούς το χαλάγει ο άλλος. ∆ια-να µην πάγη 
ο Κωλέτης, καθώς ήταν διαταµένος, µε τους Ρουµελιώτες, το χάλασε αυτό 
ο Μαυροκορδάτος και 'νέργησε και πάγει κεφαλή ο Κουντουργιώτης. Κι' αυτό 
το σκέδιον ήταν του Μαυροκορδάτου, να µην γένη τίποτας καλό εις την πατρίδα, 
καθώς δεν έγινε. 
∆ιορίζεται ο Κουντουργιώτης, διορίζει και τον Σκούρτη το Νυδραίον αρχιστράτηγόν 
του, κι' όσο ήξερε ο ένας ήξερε κι' ο άλλος από πόλεµον. Τότε 
µπήκαν σε δυσαρέσκεια όλοι οι σηµαντικοί αρχηγοί οπού 'ταν εκεί, οπού είδανε 
το Σκούρτη αρχιστράτηγον απάνου-εις τον Καρατάσιον, εις τον Καραϊσκάκη, 
εις τον Χατζηχρήστο, εις τον Τζαβέλα και εις τους άλλους. Ο Κουντουριώτης, 
κουτός, αφού είδε οπού 'ναι αυτός αµαθής από αυτά, αντίς-να βάλη 
αρχηγόν να σώση την πατρίδα κι' αυτός να δοξαστή, κατά δυστυχίαν από το 
όµως δεν ξέρει άλλο, κ' έβαλε τον Σκούρτη να διοικήση και να οδηγήση 
και τους αρχηγούς της ξηράς ο θαλασσινός, απλός αξιωµατικός -ούτε και της 
"θάλασσας τον πόλεµον δεν τον γνώριζε καλά. 'Ελεγε των στεργιανών• ""'Ορτζα, " 
"πότζα!"". Εκείνοι έλεγαν• ""Τι λέγει αυτός, γαµώ το καυλί τ';"". Τέλος-πάντων" 
ο πατριωτισµός όλων αυτεινών και της συντροφιάς τους, η ψύχωση της 
φατρίας και η διαίρεση κι' ο ενφύλιος πόλεµος και η διχόνοια των µεγαλοκέφαλων 
Κωλέτη και Μαυροκορδάτου, δια-να µην δοξαστή ο ένας και χάση ο 
"άλλος, και το ""όµως"" του Κουντουργιώτη και το ""όρτζα και πότζα"" του " 
"Σκούρτη και το ""καυλί"" των Ρουµελιώτων -ο Μπραϊµης µπήκε 'σ την Πελοπόννησο" 
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και την έκαµε γη Μαδιάµ όχι από την παληκαριά των Αράπηδων, 
αλλά από αυτά οπού λέγω. ∆εκάξι-χιλιάδες ασκέρια, το άνθος των Ελλήνων, 
Ρουµελιώτες, Πελοποννήσιοι -ύστερα βγάλαν και τους αρχηγούς τους από 
τη Νύδρα -Σπαρτιάτες κι' απ' άλλα µέρη, όλοι αυτείνοι κάθονταν εις τις 
Χώρες και εις τ' άλλα χωριά και τρώγαν αρνιά και κόττες, κι' ο Αράπης 
όταν τους εύρισκε τους ξεποδάριαζε κυνηγώντας. Αυτά κάνει η διαίρεση και 
η διχόνοια. 
Αφού ήµουνε εις την Αρκαδιά, άκουγα τον πρόβοδον των Αράπηδων, 
ντρεπόµουν να καθίσω µε τις γυναίκες, µε τρακόσιους άντρες διαλεχτούς 
οπού 'χα. Το λέγω του διοικητή της Αρκαδιάς, να του αφήσω έναν αξιωµατικόν 
µε πενήντα ανθρώπους και να πάγω µε τους άλλους εις την ανάγκη 
"της πατρίδος. Μ' αποκρίνεται• ""∆εν έχεις να πας πουθενά, ότι εγώ είµαι " 
"από 'κείνους οπού κατεβάζω κι' ανεβάζω στρατηγούς"". 'Ηταν ένας µπαρµπέρης," 
φίλος του αρχηγού Κολοκοτρώνη και του Πρωτοσύγκελου κι' αλλουνών. 
Εγώ 'λεγα να πάγω να σκοτωθώ µε τους οχτρούς, αυτός γύρευε να µου 
γκρεµίση τον βαθµό µου. Του µίλησα δι' αυτό, του κακοφάνη. Είπε ενού 
ανιψιού του οπού 'χε εις το ψωµί και γεµεκλίκια και µας τα 'κοψε. Πήγα 
και τον έπιασα και το' 'δωσα ένα ξύλο δια πεθαµόν• κι' αν δεν πήδαγε από 
το παλεθύρι κάτου ο διοικητής, δεν ξέρω αν έµενε ζωντανός. Τότε αγόρασα 
πολεµοφόδια εξ ιδίων µου και πήρα διακόσους-πενήντα ανθρώπους και πήγα 
εις τους Γαργαλιάνους. Στέλνω έναν τεσκερέ και µαζώνονται Αρκάδιοι περίτου 
από χίλιοι-εξακόσοι άνθρωποι, χώρα και χωριά -τέτοιοι αγαθοί πατριώτες 
είναι αυτείνοι οι µικροί, φιλόπατροι• οι κεφαλές τους άναντροι και 
κακής ψυχής, οι πρώτοι τους. Αφού συναχτήκαµε τόσοι, έστειλα εις τον 
Κουντουργιώτη να µου στείλη πολεµοφόδια, έγραψα και 'σ την Αρκαδιά να 
µου στείλουν καµπόσα τζαπιά και φκυάρια και ζαϊρέ να πάµε δια-νυχτός 
να πιάσουµε την Γιάλοβα, οπού 'ναι πλησίον του Νιόκαστρου. Αφού ετοίµαζα 
αυτά, έρχεται ο ∆εσπότης της Αρκαδιάς κι' ανακατώνει τους ανθρώπους 
και µπαίνουν σε µια διχόνοια κι' ανεµένω µόνον µε τον 
Αναγνώστη Παπατζώρη, γενναίον και τίµιον πατριώτη. 'Εµεινε αυτός κι' άλλοι καµπόσοι 
αξιωµατικοί Αρκάδιοι ως εκατό άνθρωποι. Τους άλλους τους έβαλε 
εις διχόνοια ο ∆εσπότης• τους ήθελε να πάνε µαζί του και δεν τον θέλανε. 
Και δια-νυχτός σκόρπησαν. Πιάστηκα µε τον άγιον• το κακό, µο' 'βαλαν και 
τους δικούς-µου ανθρώπους εις διχόνοια. Τέτοιοι κακοί πειρασµοί στάθηκαν. 
Καθώς έµαθα ύστερα, δεν ήθελαν να πάγω εις τους Αράπηδες να-µην 
αδυνατίση η πατρίδα τους και µπούνε οι Τούρκοι µέσα. 
Σε ολίγες ηµέρες ήρθε του Πετρόµπεγη ο αδελφός ο Κατζής εις τους 
"Γαργαλιάνους και µ' αντάµωσε και µου λέγει• ""'Ηµουν εις το Νιόκαστρον " 
κι' ο Μπραϊµης µας εστένεψε πολύ• µας ζύγωσαν οι Αράπηδες από-κάτου-από 
το κάστρο και δεν µας αφίνουν να ρίξωµε κανονιά. Και δεν κοιµώµαστε 
ούτε νύχτα, ούτε ηµέρα• και γυρεύουν να µας πιάσουνε και το Παλιόκαστρο, 
τους Παλιοβαρίνους. Κι' αν πιάση αυτείνη την θέση, το Νιόκαστρο 
κιντυνεύει, ότι δεν έχοµε νερό µέσα. Μ' έστειλαν οι πολιορκηµένοι και πήγα 
εις τον Κουντουργιώτη οπού 'ναι εις τις Χώρες µε δεκάξι-χιλιάδες, τους είπα 
αυτό, δεν πηγαίνει κανένας. 'Ηρθα και 'σ εσένα να ειπώ αυτό το κακόν 
οπού θα γένη εις την πατρίδα• θ' αφήσουνε το κάστρο να φύγουν, αν δεν 
"πάγη δύναµη"". Του λέγω• ""Πάγω εγώ και πιάνω τους Αβαρίνους, να µη " 
γένη αυτό το δυστύχηµα της πατρίδος, και στείλε είδησιν των πολιορκηµένων 
"να βαστήξουν όσο-να πάγω"". 'Εστειλε ο Κατζής• τους παράγγειλα" 
κ' εγώ. Παίρνω όλους τους ανθρώπους και τους µιλώ την ανάγκη της πατρίδος 
και να ετοιµαστούµε. Οι µισοί ήταν υπέρ εµού, να πάµε, οι µισοί 
"γύρευαν µιστούς, και ""η Κυβέρνηση, µο' 'λεγαν, δεν µας διόρισε δια τους " 
"Αράπηδες, µας διόρισε δια την Αρκαδιά"". Λόγον σε λόγον, πιάσαµε πόλεµο " 

 73



αναµεταξύ µας• ήρθε ο Κατζής µας ξεχώρισε. Εσύχασαν. Βάσταξα 
το µπαγιράκι κ' εκείνους οπού 'ταν παληκάρια και πατριώτες• τους έβαλα 
πλησίον-εις την εκκλησιά, εις τα σπίτια. Τα µεσάνυχτα περνώντα, έστειλα 
και πήρα τον παπά και µας ξεµολόγησε και λειτρούγησε και µεταλάβαµε. 
Και πήραµε τον αθάνατον Αναγνώστη Παπατζώρη, οπού 'ξερε τον δρόµον, 
και την αυγή ξηµερώσαµε εις τους Παλιοβαρίνους. 'Αφησα τον Παπατζώρη 
από το πέρα µέρος, οπού 'ναι ο άµµος των Αβαρίνων, κ' εγώ πήγα από το 
στόµιον, οπού 'ναι η Σφαχτηρία το νησί, καρσί• και φκειάσαµε τα ταµπούρια 
µας. Το δειλινό ήρθαν και οι φιλόζωοι οπού µας πολέµησαν εις τους 
Γαργαλιάνους. 
Αφού φκειάσαµε τα ταµπούρια µας, τους κιοτήδες, οπού ανακάτωναν 
τους ανθρώπους, τους έστειλα εις το Παλιόκαστρο να φκειάσουνε 'µπρός-εις 
την πόρτα ταµπούρια κι' ούθε ήταν χαλασµένο. 'Ηταν και µία παλιοστέρνα 
κ' έβαλα και κουβάλησαν καµπόσο νερό και ρίξαµε µέσα. Κ' έβαλα όλους 
τους ανθρώπους κ' έµασαν ξύλα, να είναι δια δέκα φωτιές τα ξύλα του καθενός• 
ότ' ήταν εκεί πλησίον πολλά. Σύναξαν καθώς τους είπα κ' έβαλαν αλάργα 
ο καθείς τα ξύλα του. Το βράδυ, νυχτώνοντας, τους είπα κι' άναψαν φωτιές ο 
καθείς από δέκα και τις κουµαντάριζαν, να φαίνωνται ότ' είναι από πολλούς 
ανθρώπους. Τήραγε ο Μπραϊµης -δεν ήταν µισή ώρα αλάργα-από 'µάς• 
αφού είδε τόσες φωτιές, έλπιζε ότι κατέβηκε ο Κουντουργιώτης µ' όλο το 
σώµα, οπού 'ταν εις τις Χώρες. Την αυγή δυο ώρες να φέξη πλάκωσε ο Μπραϊµης, 
πεζούρα και καβαλλαρία, και ήρθανε πολλά πλησίον µας. Είναι ένα γιοφύρι 
ενού γιβαριού και πέρασαν εκεί και στάθηκαν. Εγώ κατέβασα καµµιά 
εικοσαριά παιδιά και πιάσαν τον χορόν και τραγουδούσαν και χόρευαν. Τηράνε 
οι Τούρκοι, πλησιάζουν κι' άρχισαν µε τους κατζαδόρους και καραµπίνες 
τον ντουφεκισµόν. Εµείς τους είπα και δεν έρριχνε κανένας. Εκεί-οπού 
ρίχναν µου λάβωσαν δυο παιδιά, εις τον χορόν. Κέρασα από 'να ρακί τους 
'Ελληνες, τους αθάνατους, τα γενναία λιοντάρια, οπού ανάθεµα τους αίτιους 
οπού τους γιόµωσαν φατρίες και διχόνοιες, και γίνηκαν από αυτά οι Αράπηδες 
παληκάρια κι' άφησαν εποχή. Αφού κέρασα το ρακί των Ελλήνων, ζύγωσαν 
οι Τούρκοι κοντότερα. Τότε άρχισε ο πόλεµος και βάσταξε ως εφτά 
ώρες. 'Εκαµαν πολλά γιρούσια οι Τούρκοι. Οι 'Ελληνες οι καλύτεροι -τους 
είχα κάτου εις τον άµµον κ' εµείς τους φυλάγαµε την πλάτη τους από το 
τζουγκρί. 'Υστερα βγάλαν τα µαχαίρια οι 'Ελληνες και τους δίνουν ένα τζάκισµα 
καλόν και τους ρίξαν από-µέσα τ' αυλάκι κ' έβλεπες ένα θέατρο. Και 
σκοτώθηκαν από 'κείνο οπού συνπεράναµε, οπού βλέπαµε, καµµιά εβδοµηνταριά 
απάνου-κάτου κι' αχώρια οι λαβωµένοι. ∆εν είχαµε µπαρούτι καλό. 
- 
ο Αναγνωσταράς του Κουντουργιώτη και του λέγει αυτά• και του λέγει• 
'Οσους ανθρώπους ήφερε ο Μακρυγιάννης εις τους Αβαρίνους, την θέση την 
πλησίον του οχτρού, οπού κάθονται εις τις Χώρες τόσα ασκέρια και δεν αποφάσισαν 
να 'ρθουν να την πιάσουνε, αυτείνοι οι ολίγοι πολέµησαν αντρείως. 
∆ια τούτο όλους αυτεινούς να τους κάµη η πατρίς αξιωµατικούς κατά την 
"τάξη"". Μο' 'στειλε ο Κουντουργιώτης ένα ευκαριστήριον και ""θέλει στείλη κι'" 
"ολουνών, όταν πάγη ο υπουργός"". Πέρασαν ολίγες ηµέρες, ξαναήρθε οπίσου ο " 
Μπραϊµης, έκαµε ακροβολισµόν τρεις-τέσσερες ώρες• και παρατηρούσαν την 
θέση µε τα κιάλια δια-να 'ρθούνε συστηµατικώς. 
Τον Μάρτη µήνα πήγα εις τους Παλιοβαρίνους. Μου γράφουν από το 
Νιόκαστρο να πάγω µέσα, ότι τους στένεψαν πολύ, κι' αν δεν πάγω, να 
δώσω λόγον δια το κάστρο• µο' κάναν διαµαρτύρηση ο φρούραρχος και οι 
άλλοι. Πήρα εκατόν-δεκάξη ανθρώπους και πήγα το Μεγάλο-Σαββάτο το 
βράδυ εις το Νιόκαστρο. Τους άλλους τους άφησα εις τους Αβαρίνους. Την 
∆ευτέρα της Λαµπρής πάγει µπονόρα ο Μπραϊµης, πεζούρα και καβαλλαρία 
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και κανόνια, εις τους Αβαρίνους να µου πολεµήση τους ανθρώπους µου, κι' 
ως ολίγους θα µου τους χάλαγε. Τότε βιασµένος βήκα έξω εις τα κανόνια του, 
και µέσα-'σ ένα ρέµα εις την άκρη την θάλασσα δίνοµε έναν χαλασµόν των 
Τούρκων µεγάλον• πέταγαν τις µπαγιοννέττες καταγή και τους πελέκαγαν οι 
'Ελληνες σαν βόιδια. Πήγε µετζίλι εις τον Μπραϊµη και γύρισε οπίσου µε 
τ' ασκέρια του, χωρίς-να λάβη καιρόν να πολεµήση εις τους Αβαρίνους. Αφού 
γύρισε όλη η δύναµη των Τούρκων, µας χάλασαν, κ' εκεί κιντύνεψα να σωθώ, 
ότι µου λαβώθη ένας σύντροφός µου και οι Τούρκοι µε πλάκωσαν εκεί-οπού 
πολεµούσα να τον σώσω• κ' έµεινα µόνος-µου• κι' από τρίχα ένας Κιουλεµένης 
θα µο' 'κοβε το κεφάλι• και τον φοβέριζα µε το ντουφέκι -ήταν ένα λιθάρι 
και κρύβονταν από-πίσου οι Τούρκοι -και δεν τους άφινα να κόψουν και τον 
σύντροφον. 'Υστερα ξαναγύρισαν οι συντρόφοι µου, ότι µας είδαν οπού κιντυνεύαµε• 
και βαρέθηκαν από τους δικούς µας εκεί εις τον πληγωµένον άλλοι 
δεκάξι, σκοτωµένοι και πληγωµένοι. Τότε τους σηκώσαµε χωρίς-να µας τους 
πάρουν οι Τούρκοι, και τους πληγωµένους τους δέσαµε και τους έστειλα εις 
την Αρκαδιά. Και καθώς µας είπε ο Μιαούλης κι' ο Αναστάσης Τζαµαδός, 
(τους είχε ειπή ένας Αουστριακός καπετάνιος, οπού 'ταν εις το τζαντίρι του 
Μπραϊµη κ' έµαθε) σκοτώθηκαν Τούρκοι τρακόσοι-εβδοµήντα. Περισσότεροι 
ήταν, λιγώτεροι εγώ δεν ξέρω. Αυτείνοι µας το είπανε, ότι µάθαν ότι σκοτώθηκαν• 
και λείπονταν πολλοί. 'Οτι τους είχα στενούς φίλους και τον 
Μιαούλη και τον Τζαµαδόν και κάθισαν και φάγαµε ψωµί µέσα-εις το 
κάστρο• και µου τα είπαν αυτά. 
Ο Μπεζαντέ-Γιωργάκης Μαυροµιχάλης κι' ο Γιατράκος είχαν διχόνοια 
µε τον Κουντουργιώτη. Κάνουν µίαν εταιρία µέσα-εις το κάστρο και τάζαν 
από τριάντα γρόσια του κάθε ανθρώπου να βγούνε έξω, να µαζώξουν κι' 
άλλους να πολεµήσουνε τον Κουντουργιώτη -ν' ανοίξουνε πάλε εφύλιον πόλεµον! 
Και είχαν και τα καϊκια 'σ την άκρη, εις την πόρτα του γιαλού, 
έτοιµα, την νύχτα να µπούνε µέσα να φύγουν. Κάτι στρατιώτες το 'µαθαν 
από 'ναν µπιστεµένον τους και το είπαν του φρουράρχου και συχρόνως κ' εµένα 
"και πιαστήκαµε• και πήγαµε να σκοτωθούµε. Τους είπα• ""Εγώ ξέροντας " 
εσάς, ήρθα 'δώ 'σ εσάς και κατασκότωσα τους συντρόφους µου• κ' εσείς πλερώνετε 
µιστούς να πάρετε τους ανθρώπους από του κάστρου την φρουρά να 
"πάτε ν' ανοίξετε νέον εφύλιον πόλεµον, οπού γιόµωσε ο τόπος Τουρκιά;"" " 
Σκούζω και συνάχτηκαν όλοι οι Ρουµελιώτες µ' εµένα και τους είπα• 
Χωρίς άλλο να βουλιάξετε τα καϊκια• και να 'ρθης εσύ, Μπεζαντέ, κι' ο Γιατράκος 
εις το πόστο µου, εις τον Ιτζκαλέ, να είµαστε µαζί, και εις τα πόστα 
σας θα βάλω άλλους ανθρώπους δικούς-µου. -'Εχοµεν πόλεµον αναµεταξύ 
"µας και θ' ανοίξω τις πόρτες να µπούνε και οι Τούρκοι µέσα!"". Τότε βούλιαξαν" 
τα καϊκια• και τους πήρα εις το πόστο µου κ' έπιασα τα πόστα τους 
εγώ µ' ανθρώπους σίγουρους• κ' έτζι εσυχάσαµε. Και κάθονταν εις το πόστο 
µου• και µε περικάλεσαν να µην µαθευτή αυτό έξω. Κ' έκαµα τεµπίχι τους 
ανθρώπους και δεν το είπαµε κανενού. 'Οµως εγώ το βάνω εδώ. Μου είπε ο 
ίδιος ο Μπεζαντές ότι το είχε γινάτι, ότι εκείνοι κάθονται εις τις Χώρες 
κ' εµείς σκοτωνόµαστε νύχτα και ηµέρα µ' εβδοµήντα δράµια νερό• εγώ το 
µέραζα• και 'σ το υστερνό τους µέραζα τριάντα-πέντε δράµια µοναχά. Αφανιστήκαµε 
από την δίψα• ξεράθηκε η γλώσσα µας. 
Ο Μπραϊµης εδίπλωσε τα κανόνια του και µπόµπες και γρανάτες. Και 
δεν µας άφιναν ούτε νύχτα, ούτε 'µέρα• ακατάπαυτα πόλεµος. Το κάστρο 
ήταν σάπιον και γκρεµίζεταν• κ' εµείς φκειάναµεν µε ξύλα σαν κασσόνια 
από-µέσα και τα γιοµίζαµε χώµα. Και δουλεύαµε και πολεµούσαµε νύχτα 
και ηµέρα• και ταινιάσαµε. Κι' αρρώστησαν οι περισσότεροι εξ-αιτίας του 
αγώνος του πολλού και της δίψας. Οι κανονιαραίοι και οι τζενιέριδες του 
Μπραϊµη ήταν όλοι Γάλλοι• κι' αφάνισαν το κάστρο. 'Οσα ασκέρια ήταν εις 
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τις Χώρες µε τον Κουντουργιώτη τρώγαν αρνιά και τα πλέρωσε µιστούς και 
γεµεκλίκια από έξι µηναία• τους δικούς-µου όσους είχα εις Παλιοβαρίνους 
και εις Νιόκαστρο δεν του έδωσε µήτε λεπτό. Θύµωσαν οι άνθρωποι και 
γύρευαν να µε πάρουν να πάµε πίσου εις την Αρκαδιά. Και πέφτουν όλου 
του κάστρου οι άνθρωποι απάνου µου να µε βαστήξουν, ειδέ φεύγουν όλοι. 
Και τότε βιάστηκα να πλερώσω εξ ιδίων µου τους ανθρώπους. Ο Αναγνωσταράς 
έλεγε να γένωµε όλοι αξιωµατικοί όσοι πιάσαµε τους Αβαρίνους• 
εκείνοι ούτε και τον µιστόν µας δίνουν. Οι κόλακες αγαπούνε τους κόλακας 
και οι ψεύτες τους ψεύτες. Πλέρωσα τους ανθρώπους εξ ιδίων µου, δανείστηκα, 
και τους έστειλα εις τα πόστα τους. 
'Οσους είχα εις τους Αβαρίνους δεν µπορούσαν να βαστήξουν µόνοι-τους 
πλέον, ότι φοβέριζαν οι Τούρκοι να τους ριχτούν δια-νυχτός κι' ως ολίγους 
να τους χαλάσουνε και να κερδέψουνε την θέσιν. 'Αρχισε πρώτα ο Μπραϊµης 
κ' έκοψε τέσσερα χαντάκια από την µίαν άκρη της θάλασσας ως την άλλη 
και τα γιόµωσε από-πίσου ασκέρι, 'σ το κάθε χαντάκι. Και εις τα δύο 
ανάµεσα είχε σαν πιάτζα• κ' εκεί είχε το τζαντίρι του και πεζούρα, διαλεµένο 
ασκέρι, και καβαλλαρία. Από την Μοθώνη ως το Νιόκαστρον ήταν γιοµάτο 
τζαντίρια κι' ασκέρια. Αφού τελείωσε αυτά τα χαρακώµατα κι' ασφάλισε 
τα κανόνια του, ότι φοβώνταν να-µην βγούµε πίσου-από το κάστρο έξω εις τα 
κανόνια του, κι' αφού 'τοιµάστηκε, είχε να κινηθή αναντίον των ολίγων εις 
τους Αβαρίνους. Τότε έστειλαν τον αξιωµατικόν από τους Αβαρίνους και 
µου είπανε ότι πηγαίνουν Τούρκοι εκεί και παρατηρούν µε τα κιάλια την 
θέσιν των Αβαρίνων δια-να κάµουν κίνηµα. Και µου παράγγειλαν από τους 
Αβαρίνους, αν δεν έρθουν κι' άλλα στρατέµατα από τις Χώρες, οπού κάθονται 
"εκεί περίτου από δεκάξι-χιλιάδες, ""τότε εµείς, αν δεν έρθουν κι' από" 
αυτούς, θ' αφήσουµε την θέσιν να 'ρθούµε κ' εµείς αυτού εις το κάστρο, ή θα 
"πάµε εις την Αρκαδιά"". Τα 'στειλα αυτά επίτηδες του Κουντουριώτη τόσες " 
φορές και ήρθε εις Αβαρίνους µε το σώµα του ο Χατζηχρήστος κ' έπιασε την 
θέσιν µαζί-µε τους ανθρώπους µου. 
Σε δυο 'µέρες είδαµε καρσί-εις την Μοθώνη και Σφαχτηρία ως εκατόν-τριάντα 
κοµµάτια καράβια τούρκικα του Σουλτάνου, του Μπραϊµη, των Αλτζερίνων 
και των αλλουνών οτζακιών. Σε δυο ηµέρες ήρθε κι' ο Μιαούλης µε 
τα ελληνικά ως τριάντα κοµµάτια• και ήταν καρσί-εις τα τούρκικα• και 
φαίνονταν τα ελληνικά σαν φελούκες 'µπρός-εις τα τούρκικα. Τότε σαν ήρθε 
ο στόλος του Μπραϊµη, στέλνει έναν Τούρκον απόξω το κάστρο να µιλήσουµε. 
Βήκαµε από το κάστρο διορισµένοι ο Μπεζαντές Μαυροµιχάλης από 
τους Σπαρτιάτες, ο Γιατράκος από τους Πελοποννήσιους, εγώ από τους Ρουµελιώτες. 
"Του λέµε του Τούρκου• ""Τι ορίζεις; -Ο πασσάς µ' έστειλε ν' αφήσετε" 
το κάστρο να φύγετε, να µη χαθήτε. -∆εν πρέπει ο πασσάς, του είπαµε, 
να µας λυπάται τόσο• ας κοπιάση να το πάρη µε πόλεµον, κι' όταν 
"µας κυργέψη, φαίνεται η εσπλαγχνία του. Και σύρε εις την δουλειά σου"". 'Εφυγε" 
ο Τούρκος. Βλέποµε από τα καράβια έρχονται πλήθος φελούκες κ' έµπαιναν 
ασκέρια και τα πήγαιναν εις τα καράβια. Εις την Σφαχτηρία το νησί 
είχαµε έξι κοµµάτια κανόνια και φύλαγαν το στόµιον του λιµανιού και 
καµπόσους ανθρώπους εκεί-απάνου. 'Οταν οι φελούκες τελείωσαν τ' ασκέρι 
το τούρκικον, το 'βαλαν εις τα καράβια τους. Τότε βλέποµεν τα καράβια πλησιάζουν, 
όσα είχαν τ' ασκέρι, κοντά-εις το νησί κι' Αβαρίνους. 'Οσοι ήταν 
εις το νησί γυρεύουν δύναµιν -γύρευε ο Αναγνωσταράς ο υπουργός να 'βγω εγώ 
µε τους ανθρώπους µου εις το νησί, οπού 'ταν κι' αυτός, και να πάρω κ' εκείνους 
από τους Αβαρίνους να πάµε όλοι 'σ το νησί να δυναµώσουµε εκείνη 
την θέσιν. Ακούγοντας αυτό όσ' ήταν εις το κάστρο, πως θα πάγω µε το 
σώµα µου εις το νησί, δεν θέλησαν• αν βγω εγώ µε τους ανθρώπους µου, 
βγαίνουν κ' εκείνοι. Και γράφει ο φρούραρχος ότι εµένα δεν µ' αφίνουν από 
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το κάστρο να βγω. Τότε βγάλαµεν τον Τζόκρη και τον Σταύρο Σαϊνη µε 
καµπόσους και πήγαν εις το νησί• κ' έστειλε κι' ο Χατζηχρήστος καµπόσους 
δικούς-του από τους Αβαρίνους. 
Τότε τα καράβια τα τούρκικα βαρούγαν εκείνους εις το νησί µε τα κανόνια• 
δεν τους έδωσαν καιρόν να οχυρωθούνε• και ήταν εις το σιάδι. Οι φελούκες 
πλήθος µε τ' ασκέρια τα τούρκικα κάµανε ντισµπάρκο απάνου-εις 
το νησί. Αυτείνοι πολλοί, οι εδικοί-µας αδύνατοι -και κάτι ολίγοι γλύτωσαν 
από τους δικούς-µας κατά το µέρος του Αβαρίνου. Ρίχνονταν εις την 
θάλασσα κι' όσοι µέναν χωρίς-να πνιγούνε εκείνοι γλύτωσαν. Χάθηκαν εκεί 
κεφαλές ο Τζαµαδός, ο Αναγνωσταράς, ο Σαϊνης, ο Σίµος κι' άλλοι πολλοί. 
Εις τον ίδιον καιρόν πήγε κι' ο Μπραϊµης µ' όλες του τις δύναµες και 
πολέµαγε τους Αβαρίνους µε κανόνια και ντουφέκια και τα καράβια του 
του πελάγου. Τότε βήκαµεν κ' εµείς από το κάστρο αναντίον των Τούρκων 
εις τα χαρακώµατά τους, τους πολεµήσαµεν γενναίως. Βλέποντας αυτό οι 
Τούρκοι του νησιού, µας βαρούσαν µε τα κανόνια τα δικά-µας, οπού 'χαµεν 
εις το νησί• µας βαρούσαν από τις πλάτες κ' ήφεραν κι' ασκέρια από το νησί 
αναντίον µας• και δυναµώθηκαν καλά οι Τούρκοι. Σκοτώσαµεν ολίγους• κι' 
από 'µάς σκοτώθηκαν καµπόσοι και πληγώθηκαν. Μας αφάνισαν τα κανόνια. 
Μπήκαµεν πίσου εις το κάστρο. Ο Μπραϊµης πήρε και τους Αβαρίνους µε 
συνθήκες• κι' άλλοι φύγαν µε γιρούσι, κι' απ' αυτούς άλλοι σκοτώθηκαν και 
πληγώθηκαν. Πήρε και σκλάβους τον Χατζηχρήστον, τον ∆εσπότη Μοθώνης 
οπού 'ταν εκεί• κ' εκείνον οπού 'χα κεφαλή εις τους ανθρώπους µου τον πλήγωσαν 
και τον πιάσανε• και τον πήγαν εις το Μισίρι. Στάθη τέσσερα χρόνια 
εκεί κι' ολίγον καιρόν έχει οπού 'ρθε. Τον λένε Στάµον Βελέτζα. 
Εις το νησί απάνου ήταν κι' ο Μαυροκορδάτος• µπήκε εις το καράβι του 
Τζαµαδού, µπήκε κι' ο Σαχτούρης µέσα ο φρούραρχος του Νιόκαστρου, και 
πολεµώντας µ' όλα τα καράβια των Τούρκων σώθηκαν µε µεγάλον κίντυνο 
και µ' απερίγραφη γενναιότητα οπού 'δειξαν αυτείνοι οι άνθρωποι του καραβιού 
'Αλλο ήταν να το λέπη ο άνθρωπος κι' άλλο να το λέγη. Σώθηκαν µε την βοήθεια 
του Θεού, δίνοντάς τους αντρεία πολλή. 
Αυτείνη η 'µέρα, αδελφοί αναγνώστες, ήταν πολύ φαρµακερή δια την 
πατρίδα, οπού 'χασε τόσα παληκάρια και σηµαντικούς άντρες, στεργιανούς και 
θαλασσινούς• δια όλη την πατρίδα ήταν φαρµάκι εκείνη η 'µέρα και δια 'µάς 
πεθαµός, ότι χάσαµεν τους συντρόφους µας. Κι' ο πόλεµος αυγάτησε τώρα. 
Η θέση εκτεταµένη• εµείς ολίγοι. Και νερό τελείως. Κι' άγυπνοι νύχτα και 
ηµέρα. Και οι σηµαντικοί αρχηγοί της πατρίδος όλοι µας κάναν σίγρι από 
την ράχη• τόσες δύναµες µας έβλεπαν µε τα κιάλια αδιάφοροι σαν-να µην 
ήµαστε αδελφοί τους και συναγωνισταί τους. Μας βλέπαν κι' άκουγαν τον 
θρήνον των κανονιών µας, οπού πετζοκοβόµαστε. Γιόµωσε και το λιµάνι πνιµένους, 
σαν-να ήταν µπακακάκια εις τον βάλτο, έτζι πλέγαν κι αυτείνοι εις 
την θάλασσα. Και το νησί και τ' άλλα µέρη γιοµάτα κουφάρια σκοτωµένους. 
- 
Αφού ο Μπραϊµης κυρίεψε όλες τις θέσες, τότε έβγαλε και κανόνια από 
τα καράβια και κρυφίως δια-νυχτός από τα µαγαζειά κι' απάνου, τίρα πιστολιάς, 
το γιόµωσε κανόνια πέρα και πέρα• ξηµερώθηκαν όλα φκειασµένα• 
Κι' άρχισε ο πόλεµος. Ο κανονοβολισµός και η µπόµπα και η γρανάτα µας 
αφάνισαν. 'Εστειλε δυο ανθρώπους έναν δικόνε-µου, οπού 'πιασε εις τους Αβαρίνους, 
κ' έναν του Χατζηχρήστου, να ειπούνε τον χαλασµό τους και να 
παραδοθούµεν. 'Ερριξα µίαν τριχιά, τους πήρα απάνου-εις το κάστρο, τους 
είπα τι να ειπούνε των ανθρώπων µας να µην τους κρυώσουνε, ότ' είχαµεν 
ελπίδες ακόµα να-µην έρθη το µιντάτι µας, και να µην παραδοθούµεν. Μίλησαν 
των ανθρώπων παρουσία ό,τι τους είπαµε συνφώνως µε τον Μπεζαντέ, 
να τους παρηγορήσουνε, τους πολιορκηµένους, ότι γύρευαν να σκοτώσουνε τον 
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Μπεζαντέ κ' εµένα. 'Οτι άµα ήταν ο Μπραϊµης εις τους Αβαρίνους, να θέλαµε 
φεύγαµε, αφίναµε το κάστρο και σωνόµαστε όλοι, ότ' ήταν λίγη δύναµη, 
κ' εµείς οι δύο δεν θελήσαµεν. Και µας φοβέριζαν να µας σκοτώσουνε. 
Γύρεψε πίσου τους ανθρώπους τους δύο ο Μπραϊµης, του είπαµε ψέµατα ότι 
τους σκότωσε µπόµπα. 
Τότε ο πόλεµος δυνάµωσε ως τα µεσάνυχτα• έπαψε την αυγή. 'Εστειλαν 
έναν Τούρκον απόξω να βγούµε να µιλήσουµε. Βήκε ο Μπεζαντές, ο Γιατράκος 
κ' εγώ. Μας είπε ο στελµένος ότι ο πασσάς θέλει το κάστρο, ή θα µας 
πάρη µε ρισάλτο, και τι απαίτησες θέλοµεν δια-να µην χυθή αδίκως αίµα. Του 
είπαµεν, θέλοµεν καράβια ευρωπαίικα να βαρκαριστούµεν• ύστερα όλα µας 
τ' άρµατα• τρίτο τον Χατζηχρήστο και ∆εσπότη κι' όλους τους σκλάβους• 
και τους µιστούς µας. Και τότε του παραδίνοµεν εφοδιασµένο κάστρο (εφόδιασµα 
µόνον µε τις σάπιες πέτρες• ολίγος τζεµπιχανές ήταν ακόµα και ψωµί 
πολλά ολίγον και νερό, να χορτάσουµεν δεν µπορούσαµεν, εκείνη την ηµέρα 
να το µεράζαµεν). Πήγε ο στελµένος εις τον Μπραϊµη, του είπε ό,τι του 
είπαµε. Τον διάταξε να γυρίση να µας ειπή ότι καράβια έχει δικά-του και 
µας βαρκαρίζει, δεν έχει ανάγκη από ξένα. Τ' άρµατά µας τα θέλει όλα. 
Τους σκλάβους τους πήρε µε το σπαθί του και τους βαστάει ζωντανούς όσο-να 
βάλη κ' εµάς εις το χέρι και τότε να µας σκοτώση όλους µαζί. Μιστούς 
"δεν έχει ούτε λιανό• να µας πλερώση η ∆ιοίκησή µας. Του είπαµε• ""Ο πόλεµος" 
είναι η τύχη µας• και πολεµάτε και θα πολεµήσουµε όσο-να λυώσουµε, 
να φάµε ένας τον άλλον, και τότε πά' ν' το πάρη το κάστρο. Φωτιά θα 
βάλωµε να πάµε 'σ τον αγέρα µ' όλο αυτό. 
Τα είπε αυτά του Μπραϊµη. Και τότε άρχισε ο πόλεµος απ' ούλα τα 
µέρη. Την άλλη ηµέρα έστειλε τον Χατζηχρήστον και ∆εσπότη και Σουλεϊµάνµπεγη-
Φραντζέζο 
να µας παρακινήσουν να παραδοθούµεν. ∆εν θελήσαµεν 
και φύγαν κι' αυτείνοι. Τότε διατάζει και µπήκαν τα καράβια µέσα• και 
η κακή µας τύχη πήρε φωτιά η ντάπια της θάλασσας και πήγαν εις τον αγέρα 
οι άνθρωποι και τα κανόνια µας. Τότε οι Τούρκοι όλοι οπού είδαν αυτό σαλαβάτισαν 
'σ όλα τα µέρη, ότι ο Θεός βόηθαγε αυτούς και κιντύνευε εµάς. 
Τα καράβια µπήκαν µέσα απολέµητα• κι' αφού µπήκαν, άρχισαν οι φεργάδες 
τέσσερες-τέσσερες και µας βαρούσαν. 'Ηταν σάπιον αυτό το κάστρο και το 
'καµαν κόσκινο• και µας αφάνισαν εις τον σκοτωµόν οι φεργάδες κ' οι άλλοι 
Τούρκοι απόξω, της στεργιάς. ∆εν είχαµεν που να σταθούµεν• µας πολέµησαν 
από την αυγή ως το δειλινό. Θέλησε ο Θεός και πήρε ένας αγέρας και 
πάψαν τα κανόνια των φεργάδων• και ηύραµεν καιρό και θάψαµεν τους σκοτωµένους. 
Κι' όσοι πληγώνονταν κανένας δεν γιατρεύεταν. Είχαµεν έναν 
γιατρόν 'Αγγλον• τον πλερώσαµεν κι' αυτόν εγώ κι' ο Μπεζαντές από πεντακόσια 
γρόσια τον µήνα. Τον είχε συνφωνήση η ∆ιοίκηση και δεν τον πλέρωνε• 
και τον πλερώσαµεν εµείς οι δυο. Και µας πέθαινε τους συντρόφους. 
Και µαρτύρησε κι' όλη την έλλειψη οπού 'χαµεν εις το κάστρο• την είπε µε 
την γλώσσα του εις τον Φραντζέζο, όταν ήρθε µε τον Χατζηχρήστον. 'Ηθελα 
να τον σκοτώσω τον άτιµον• δεν µ' άφησαν. 'Υστερα πήγε µε τον Μπραϊµη. 
Τότε δια-νυχτός έβγαλαν κι' άλλα κανόνια και τα 'βαλαν ολόγυρά µας. Εµείς 
οι δυστυχισµένοι οληνύχτα δυναµώναµε την βέργα, οπού ήταν αδύνατη, 
και τ' άλλα τα µέρη και κουβαλούσαµε ξύλα και πέτρες και φκειάναµε το 
νερό. 'Ηταν µία στέρνα εις τον Ιτσκαλέ• έπιναν το νερό κρυφά οι στρατιώτες. 
Είχαν ένα καλάµι τρυπήση µακρύ, την στέρνα την είχαµεν βουλλωµένη, 
κι' αυτοί τρύπησαν 'σ ένα µέρος ολίγο και την νύχτα πήγαιναν κρυφά και 
πίναν. Τηράµεν µια ηµέρα, βλέποµεν την στέρνα µ' ολίγο νερό, οπού πρωτύτερα 
το είχαµεν µετρηµένο. Τότε απολπιστήκαµεν• και οι στρατιώτες µας 
βιάζαν να φύγωµεν. Είχα µιλήση µε τον Βελέτζα κι' άλλους να τους βγάλωµεν 
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µε τρόπον έξω αυτούς, οπού φοβέριζαν να µας σκοτώσουνε και ήθελαν 
χωρίς άλλο να κάµωµεν οµιλίαν µε τους Τούρκους να παραδώσουµε το κάστρον, 
ή να φύγωµεν µε γιρούσι -κι' ανάθεµα και θα γλύτωνε κανένας, καθώς 
µας είχαν τρογυρισµένους. Σαν µας βιάζαν, είπαµε να τους βγάλωµεν 
κατά την θέλησίν τους και να ειπούµεν ότι πάµεν κ' εµείς µαζί• κι' αφού 
τους βγάλωµεν έξω, να µείνωµεν οπίσου και να βαστήσουµεν µόνον τον 
Ιτζκαλέ• και να βάλωµεν και µπαρούτι ολόγυρα σε µίνες, κι' όταν η τούρκικη 
δύναµη µας πλακώση, φωτιά να βάλωµεν να πάµεν όλοι εις τον αγέρα. 
∆ι' αυτό είχαµεν τηράξη το νερό, και η κακή µας τύχη, το είχαν πιωµένο 
χωρίς-να ξέρωµεν. Τότε απολπιστήκαµεν, ότι ήµαστε εις την διάκρισιν 
των Τούρκων. 
Αφού δυνάµωσε ο Μπραϊµης όλες τις θέσες, στέλνει την αυγή άνθρωπον, 
αν θέλωµεν να µιλήσωµεν -αυτείνη είναι η υστερνή οµιλία• άλλη βολά 
δεν µαταθέλει οµιλίαν. Και δύο ώρες διορία να βγούµε εις τον Μπραϊµη 
να µιλήσουµε. (Αυτός ήξερε και την έλλειψη του νερού από τον γιατρό µας). 
Αποφάσισαν όλοι του κάστρου να πάγω εγώ εις τον Μπραϊµη κι' ο Καράπαυλος 
κι' ο Σαλβαράς να κάµωµεν συνθήκες. Παρουσιαστήκαµεν• ήταν 
'σ ένα λαµπρό τζαντίρι• είχε και δυο αξιωµατικούς και του βαστούσαν τα 
δυο του χέρια µε µεγαλοπρέπεια, να ιδούµε εµείς το µεγαλείον του. Μας 
ρώτησε πούθεν είµαστε. Ο ένας είπε από την Πελοπόννησο, ο άλλος από 
"την Σπάρτη κ' εγώ ""από την Ρούµελη"", του είπα• ""Ποίον µέρος;"" Του " 
το είπα. Και του είπα ψέµατα ότ' ήµουν σωµατοφύλακας του Αλήπασσα• 
Μας σκότωσαν τον αφέντη µας• κίνησα µε καµπόσους ανθρώπους να 'ρθω εις 
το Μισίρι, εις την Υψηλότη σας. ∆εν είχαµε τα έξοδά µας, ήρθαµε εδώ, 
εις τους Ρωµαίγους. Μας απάτησαν, µας έβαλαν σε τούτο το κάστρο. Πολεµούµεν 
νύχτα και ηµέρα. Αυτείνοι µας κάνουν σίγρι από-µακρυά• θέλουν 
να χαθούµεν. Εµείς, δια-να σωθούµεν και να πάµεν να πολεµήσουµεν µ' εκείνους, 
βιαζόµαστε• και ήρθαµεν να κάµωµεν συνθήκες, να σου παραδώσουµεν, 
αν συνφωνήσουµεν, κάστρο εφοδιασµένο. (Σαν το λάβης, το λέπεις 
τι 'φόδιασµα έχει. Πού αφίν'νε οι καλωσύνες των προκοµµένων να 'φοδιάσουµεν 
κάστρα. Τροµάξαµεν να πάρωµεν ολίγα ντουφέκια από τους Τούρκους, 
να πολεµήσουµεν δια την πατρίδα). ∆ια 'κείνο, πασσά µου, θα σου 
"παραδώσουµεν το κάστρο. -Τι ζητάτε; (Μου λέγει εµένα• αυτούς τους Μωραϊτες" 
άφησέ τους, σε ολίγες ηµέρες τους κουβεντιάζω). -Ζητούµε καράβια 
ευρωπαίικα. Συνθήκες γραφτές σε τέτοιους ανθρώπους σαν την Υψηλότη 
σας δεν χρειάζονται. Ο λόγος σας είναι συνθήκη. -Καράβια, λέγει, 
έχω τα δικά-µου. -Του είπα, δεν µπαίνουν οι άνθρωποι εις τα δικά-σου, 
φοβώνται. 'Σ ευρωπαίικα βάλαµε και τους Τούρκους τ' Αναπλιού. -Σαν 
τους µιλήσης εσύ των ανθρώπων, µου είπε, δεν τους πιάνει φόβος. -∆εν 
µ' ακούνε και δεν σε γελάγω. Χωρίς ευρωπαίικα καράβια καµµία οµιλία 
"δεν γένεται"". Το τροπολοήσαµεν πολύ, τ' αποφάσισε. ""Ποιος θα πλερώση " 
"τον ναύλον των καραβιών; -Η Υψηλότη σου"", του λέγω. Μου είπε να τα " 
"πλερώσωµεν εµείς. Του είπα• ""∆εν έχοµεν χρήµατα. 'Ο,τι χρήµατα είχαµεν, " 
"εφοδιάσαµεν το κάστρο από κρασιά και φαγητά"". Συνφωνήσαµε να τα " 
"πλερώση αυτός. Τ' άρµατα, δεν µας αφίνει ούτε σουγιά. ""Κ' εσύ οπού είσαι " 
κουρµπετλής, µου είπε, σου χαρίζω τριάντα ζευγάρια πιστιόλες, ντουφέκια, 
"γιαταγάνια ή σπαθιά"". Τον περικάλεσα κ' έγιναν τριάντα-πέντε και" 
του είπα, παράδες όποιος έχει κι' άλλα ασήµια να µην τους πειράζη κανένας. 
Μείναµεν σε όλα σύνφωνοι. Με ρώτησε πόσους ανθρώπους έχω. Του 
είπα, οχτακόσους. Να τους πάρω και να πάγω µαζί του. Και οι άνθρωποι 
"θα γένουν τζιράκια του. Εγώ του είπα• ""Γνωρίζοµεν τα οτζάκια σας οπού " 
κάνουν τους ανθρώπους τζιράκια. Τώρα ήρθα στελµένος από το κάστρο να 
κάµω συνθήκες, κι' όχι να µπω µιστωτός. Τελειώνοντας η υπόθεση του κάστρου, 
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"τότε τηράµε αυτό"". " 
Μείναµε σύνφωνοι 'σ όλα και στείλαµεν έναν άνθρωπον εµείς κ' έναν 
αυτός και πήγαν εις την Μοθώνη ό,τι καράβια βρούνε ευρωπαίικα να τα 
ναυλώσουνε• (κι' αν εύρη τίποτα καπετάνιους φιλέλληνες, είπα εγώ του δικού 
µας, να τους ναυλώσουνε τα καράβια και να φέρνουν γύρα καµπόσες ηµέρες, 
µε τρόπον πως συγυρίζουν τα καράβια, να-µη µας έρθη η δύναµη του Εκλαµπρότατου 
'Οµως Κουντουργιώτη. Αφού πήγαν, το 'φεραν γύρα δεκοχτώ 
ηµέρες• δεν φάνη κανένας. Γύρεψαν ναύλο τέσσερες-χιλιάδες τάλλαρα. 
"Στέλνει ο Μπραϊµης, µου λέγει• ""∆ια σας τους παλιανθρώπους µου γυρεύουν " 
τέσσερες-χιλιάδες τάλλαρα και δεν τα δίνω. -'Η παλιοί 'µαστε ή καινούργοι 
"άνθρωποι, κατά-οπού συνφωνήσαµεν θα τα πλερώσης"". Μείναµεν σύνφωνοι" 
να τα πλερώση, αφού κάµαµεν πλήθος φιλονικίες. 
Αφού τελειώσαµεν αυτά όλα, φεύγει ένα Τουρκόπουλο από το κάστρο 
και πάγει εις τον Μπραϊµη• του λέγει την έλλειψη του κάστρου από το νερό 
κι' άλλα κι' ότ' είναι δυο Τούρκισσες καλές εις το κάστρο. 'Ηταν δυο Τζορτζούρες, 
ωραίες γυναίκες• τις είχαν οι Οικονοµίδηδες, ντόπιοι, ως γυναίκες 
τους. Εγώ δεν τις ήξερα ή ήταν ή όχι. Τότε ο Μπραϊµης στέλνει και µε φωνάζει. 
Αφού πήγα πολλές φορές (στέλναν µόνον εµένα, ότι µε διορίσαν όλοι οι 
πολιορκηµένοι επίτροπόν τους ν' αγροικιώµαι µ' αυτόν µόνος-µου• κι' αυτός 
είχε έναν Τούρκον από την Τροπολιτζά κ' έναν από την Κάρυστον. Ξέραν 
τα Ρωµαίικα, κι' αυτείνοι οι δύο έρχονταν και µου µιλούσαν και πήγαινα 
εις τον Μπραϊµη• και µ' αυτούς ξηγώµουν την γλώσσα τους), µου λέγει• 
"Μέσα-εις το κάστρο είναι δυο Τούρκισσες, τις ξέρεις; -Του λέγω, τη ντάπια" 
"οπού φυλάγω ξέρω, όχι γενικώς• ούτε Τούρκισσες ξέρω, ούτε Ρωµιές"". (Γύρευε" 
να µε κάµη και κοντόση, γαµώ το Ρεσούλη του. Τι να σου κάµω οπού 
δεν είχα νερό και δεν έβλεπε κάστρο. 'Οτ' είχα λιοντάρια µέσα). Μου λέγει ο 
"πασσάς• ""Να στείλης να τις φέρης"". 'Εστειλα τον µπαϊραχτάρη µου και τις " 
ήφερε. Τις πήρε και τις ξέταξε δια τ' αναγκαία του κάστρου. Εκείνοι οπού 
τις είχαν αυτές τις γυναίκες τις είχαν ως πνευµατικούς και ξέραν όλα τους τα 
µυστήρια και του κάστρου. Του είπαν ότ' είναι κι' άλλοι Τούρκοι µέσα και 
ξέρουν όλα τα πράµατα του κάστρου (αφού αυτές τα ήξεραν). Μου ζητάγει 
να του στείλω και τους άλλους Τούρκους (να µάθη κι' άλλα). 'Ηταν ο Μπραϊµης 
µεθυσµένος• πίνει ρούµι και κρασί µποτίλλιες. Μπεκρής πολύ και παραλυµένος 
εις γυναίκες και παιδιά. Μου δίνει τους δύο Τούρκους οπού ξέραν την 
γλώσσα, πήγαµεν εις το κάστρο και τους άφησα απόξω τα τείχη. Τους είπα 
εκεινών οπού 'χαν τους Τούρκους δούλους τα αίτια και µου τους ήφεραν. Και 
"τους κατέβασα κάτου-από το κάστρο και τους είπα• ""Σύρτε τους εις τον " 
πασιά, κι' αν θέλει να βαστήση τον λόγον του, κατά τις συνθήκες οπού κάµαµεν, 
καλά, ειδέ αρχινάτε τον πόλεµον να µας πάρετε µε το σπαθί σας. 
'Οτι τοιούτως δεν κάνουν οι µεγάλοι άνθρωποι• κάστρο χωρίς-να παραδοθή, 
ανθρώπους δεν ζητούνε από-µέσα• σήµερα γυναίκες κι' αύριον άντρες. Κι' όσα 
θα του ειπούνε όλοι αυτείνοι -ούτε νερό έχοµεν, ούτε άλλα• είναι ανεφόδιαστο 
όλως-δι'-όλου το κάστρο. 'Οµως ένας τον άλλον θα φάµε οι άνθρωποι -και 
το κάστρο µαζί• δεν θ' αφήσουµε τοίχον γερόν, ούτε σηµάδι. Και πέστε του, 
"ή ντουφέκι ή συνθήκες! Και κοντόσηδες µας έκαµε!"" Πιάστηκα µε τους 
πολιορκηµένους" 
διατί µίλησα τοιούτως. 
Το βράδυ είχε έρθη µια φεργάδα Αγγλική και τα Τούρκικα καράβια την 
είχαν 'σ την µέση να µην ανταποκρινώµαστε εµείς µ' αυτείνη• φοβώνταν. 
Τότε στέλνοµεν έναν Κυπραίον µε γράµµατα της πλεγής. Τον πήραν χαµπέρι 
τα Τούρκικα και τον κυνήγησαν οληνύχτα• και το' 'πεσαν τα γράµµατα 
εκεί-οπού βούταγε εις την θάλασσα. Και πήγε εις την φεργάδα• και µπαίνοντας 
µέσα, έπεσε πεθαµένος. Τον κρεµάσανε και βήκε το νερό• και το 'βαλαν 
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σπίρτα κι' αναστήθη. Και είπε των 'Αγγλων τον χαµόν των γραµµάτων, 
οπού τα είχαµε δοµένα. Είπε στοµατικώς την κατάστασιν του κάστρου και 
τις πρόφασες του Μπραϊµη. Και τον πήρε η φεργάδα και πήγαν εις την Ζάκυθο 
και είπαν αυτά του ναυάρχου. Τότε ο ναύαρχος έστειλε ένα µπρίκι. 
Πριν έρθη το µπρίκι στέλνει ο Μπραϊµης να ετοιµαστούµε, ότι ήρθαν τα 
καράβια οπού 'χαµε ναυλώση. 'Οταν µε φώναξε ήταν 'σ τα µαγαζειά• κι' όλο 
"του το στράτεµα. 'Ηταν δυο ώρες να νυχτώση. Του λέγω• ""Πότε θα βαρκαριστούµεν," 
"καθώς προστάζεις; Οι πόρτες θέλουν αρκετές ώρες να ξεπλακωθούνε," 
οπού τις έχοµεν χτισµένες θα περάσουνε τα µεσάνυχτα και να µην 
ξεπλακωθούνε. 'Εχοµε λαβωµένους, έχοµε αρρώστους. Αύριον την αυγή κάνοµεν 
"αρχή και βαρκαριζόµαστε"". Αυτός αντιστάθη• ότι γύρευε πρόφασιν. Μου" 
"λέγει• ""Απόψε αν θέλετε, καλά• ειδέ, οι συνθήκες είναι χαλασµένες οπού κάµαµε." 
-'Οταν στείλης και ιδής αν προφασιζόµαστε, τότε φταίµε εµείς. Ειδέ, 
"θέλεις να τις χαλάσης τις συνθήκες"". Του είπαν κι' άλλοι ότι ""κι' απόψε " 
"δικοί-µας είναι κι' αύριον"". 'Οτ' είχε να µας σκοτώση. Μο' 'δωσε δυο Τούρκους•" 
τους έδειξα τις πόρτες κι' άλλα. Τους έδωσα των Τούρκων κι' από µίαν 
ζυγή άρµατα καλά. Μίλησαν του πασιά. Την αυγή µπονόρα έστειλε έναν 
συγγενή του µε σαράντα ανθρώπους να περιλάβη τ' άρµατα. Εγώ είπα του 
Βελέτζα και κάθεταν εις τον Ιτζκαλέ, να µη µας κάµουν τίποτας, να µείνωµε 
µέσα και βγάλαµεν από-εκεί όλους τους άλλους. Ξαρµατώσαµε καµπόσους, 
τους βγάλαµεν από το κάστρο. Ούτε 'σ τα καράβια τους βαίναν -ούτε 'σ τα 
δικά-µας, ούτε 'σ τα δικά-τους. Βγάλαµεν κι' άλλους, το-ίδιον. Τ' ασκέρια 
του Μπραϊµη ήταν όλα συνασµένα εκεί. Τότε κλειούµεν εκείνους τους Τούρκους 
"οπού 'ρθαν να περιλάβουν το κάστρο, και τους λέγω• ""Οι δικοί-σας ας" 
"φάνε εκείνους οπού βγάλαµεν έξω, κ' εµείς τρώµε εσάς και µας σώνει"". Και " 
κλείσαµεν το κάστρο. Φωνάζουν αυτείνοι• να βγάλουν άνθρωπον να µιλήση 
του Μπραϊµη• τους βγάλαµεν έναν. Τότε καβαλλίκεψε ο ίδιος ο Μπραϊµης 
'σ ένα άλογον και διαλούσε τ' ασκέρια του να φύγουν από-'κεί. Κι' άρχισαν 
να βαρκαρίσουν τους δικούς-µας εις τα ξένα καράβια, οπού 'χαµεν συνφωνήση 
να µπούνε οι άνθρωποι. Τότε βήκαν κι' από το Αγγλικόν οπού 'ρθε από την 
Ζάκυθον µ' εκείνον οπού στείλαµεν της πλεγής. Τους ρώτησε ο Μπραϊµης. 
"Του είπανε• ""Στελµένοι-είµαστε από τον ναύαρχον να ιδούµεν αν θα σταθής " 
µε τους 'Ελληνες 'σ όσες συνφωνίες κάµετε. Τότε, αποβαρκαριστήκαµεν• 
αλλού-στερνά πέρασα εγώ µ' όσους άλλους είχαµεν τ' άρµατα, οπού µας 
χάρισε. (Τα µέρασα αναλογίαν σε όλους τους αρχηγούς, κατά τους ανθρώπους 
οπού 'χε ο καθείς). Ευκήθηκα τον Μπραϊµη δια την περιλαβή του κάστρου• 
µπήκα µέσα-εις το καράβι• ήταν τρία Αγγλικόν, Γαλλικόν κι' Αουστριακόν. 
Εγώ µπήκα εις το καράβι το Αγγλικόν. 'Ερχεται ένας δούλος του Γιατράκου 
από αυτόν κι' από τον Μπεζαντέ και µου λέγει ότι τους βάσταξε ο 
Μπραϊµης. Τότε συνάζω όλους τους καραβοκυραίους 'σ το Αγγλικόν κ' εκείνους 
οπού 'ρθαν µε το µπρίκι το Αγγλικόν από την Ζάκυθον και τους λέγω• 
Εµείς σταθήκαµεν εις τον λόγον µας κι' ο Μπραϊµης δεν στάθη. Εγώ 
"έκαµα τις συνθήκες"", τους λέγω. Και τους είπα όσα µας έκαµεν. Και πήραν " 
πολλών χρήµατα κι' ασήµια. Και µας κράτησαν και τους ανθρώπους, Μπεζαντέ 
"και Γιατράκο. Τότε πήγαν αυτείνοι εις τον Μπραϊµη. Τους είπε• ""Τους" 
δυο τους κρατώ, ότι θέλω τους πασσάδες του Αναπλιού. Και οι Ρωµαίγοι, 
"τους είπε, κάµαν συνθήκες και βάσταξαν τους πασσάδες"". Εµείς δεν ξέραµεν" 
από αυτά. Τότε δεν µπορούσαν να ειπούνε τίποτα οι καραβοκυραίγοι. 
Μας κλέψαν κ' εξηντατρείς ανθρώπους εκεί-οπού πέρναγαν να βαρκαριστούν. 
Τους έπαιρναν οι κολώνες και τους έκρυβε µια την άλλη• και τους έσφαξαν 
εις το κάστρο κουρµπάνι. 'Οταν µπήκανε µέσα, τους θυσιάσαν όλους και 
τους εξηντατρείς. 
'Οταν ήµαστε εις τ' Αγγλικόν καράβι, οπού 'χαµεν ναυλωµένο, και ήµουν 
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µε καµπόσους αξιωµατικούς µέσα και στρατιώτες 'Ελληνες, µου λέγει ο 
καπετάνιος του καραβιού -ήξερε την γλώσσα µας αυτός• είχε και την γυναίκα 
του µέσα -µου λέγει να φωνάξω όλους τους αξιωµατικούς να πάµε 
να φάµε ψωµί εις την κάµαρη. Πήγα εις την κάµαρη µε καµπόσους αξιωµατικούς. 
Είχε ένα πουλί εις την κάµαρη, παπαγάλλον. Αφού µας είδαν, έκλαιγε 
η γυναίκα, έκλαιγε και το πουλί. Βλέπω εγώ αυτό, ρωτάγω τον καπετάνιον 
"του καραβιού, του λέγω• ""Εσείς µας προσκαλέσετε να φάµε και εδώ οπού 'ρθαµε" 
"βλέπω ένα πουλί και έναν άνθρωπον οπού κλαίνε"". Τότε λέγει η γυναίκα" 
"του καραβοκύρη• ""∆ίκιον µεγάλον έχοµεν να κλαίµεν άνθρωποι και πουλιά, " 
ότι η Ελλάς η δυστυχισµένη θα 'χανε τόσα παληκάρια. Που θα τα µατάβρισκε 
"εις την ανάγκη της; Ο Ιµπραϊµης µας ναύλωσε και µας είπε, φορτώσουµε, " 
δεν φορτώσουµε, το ναύλο να πάρωµε και να µην ειπούµε τίποτας. Και δια-να 
µην µπήτε εις τα καράβια θα σας θανάτωνε όλους έξω. Και δεν είχαµεν 
"τον τρόπον να σας το ειπούµεν, να µην πιστευτήτε εις τις συνθήκες"". Της " 
"είπα• ""Ο Θεός είναι µέγας και µας γλύτωσε• κι' ας γλυτώση κ' εκείνους οπού" 
"βάσταξε ο Τούρκος"". " 
Φύγαµε από-'κεί και πήγαµεν εις Καλαµάτα. Εκεί βήκαν οι Καλαµατιανοί. 
Εµείς ήµαστε ξαρµάτωτοι, µε τα λίγα εκείνα τ' άρµατα, οπού µο' 'δωσε 
ο Μπραϊµης και τα µέρασα ολουνών. Βγαίνοντας εις την Καλαµάτα, οι Καλαµατιανοί 
ήταν εις τα περιβόλια κ' έκαναν γλέντια µε τα λαλούµενα. 'Ηρθαν 
"και µας είδανε• και µας λένε• ""Πούθε έρχεστε; -Τους λέµε, από το Νιόκαστρο." 
-Μας λένε, δεν βαστάγετε καµπόσον καιρόν κ' ερχόµαστε να σας 
"βγάλωµεν από-'κεί; Αφήσετε τέτοιον κάστρο και φύγετε;"" ∆εν θέλησαν " 
να µας δώσουνε ούτε ένα κονάκι, µόνε µας αφήσανε εις τις περιβόλες έξω, 
εις τ' αργαστήρια εµάς όλους, και λαβωµένους• και καθίσαµεν εκεί εναδυό 
ηµέρες να χορτάσουµεν νερό και να φύγωµεν. 'Εστειλα εις την Αρκαδιά να 
µου φέρουν τ' άλογά µου και τους παράγγειλα να φύγουν, ότι θα βγη ο 
Μπραϊµης και να-µην τους σκλαβώση. Αναµέρησαν οι άνθρωποι. Είπα και 
των Καλαµατιανών αυτά. Λυπήθηκα τους αθώους κι' όχι τους αχάριστους, να-µην 
σκλαβωθούνε. 'Οτι µου είπε ο Μπραϊµης ευτύς θα κινηθή και να πάγω 
κ' εγώ να τον ανταµώσω, να µένω µαζί του. Τότε µου λέγει ο Αντωνάκης 
Μαυροµιχάλης• 
"Ξέρεις τι παληκάρια είµαστε εµείς; Πεντακόσοι πολεµούµεν" 
µε πέντε-έξι-χιλιάδες, και δεν είµαστε σαν εσάς οπού αφήσετε το κάστρο 
απολέµητο και φύγετε. -Ο Θεός, του είπα, κάνει κι' αντρείους, κάνει και 
κιοτήδες. Οι κιοτήδες φοβήθηκαν, οι αντρείοι χόρευαν εις την Καλαµάτα 
κι' αλλού. Το κάστρο τώρα το' 'χει ο Μπραϊµης. Σας είπα κ' εγώ ό,τι ήξερα• 
"συχωράτε µε"". Σηκωθήκαµεν και φύγαµεν. Εις το χάνι ήβραµεν και τον " 
Παπαφλέσια µε καµπόσους• πάγαινε αναντίον του Μπραϊµη. Μου είπε να 
"πάγω κ' εγώ. Του είπα• ""Με τα ραβδιά δεν πολεµούν• πολεµούν µε ντουφέκια." 
"Εµείς έχοµεν ραβδιά, ξύλα, κι' όχι ντουφέκια"". Πέρασε από το Λιοντάρι" 
και ήταν ενθουσιασµένος. Πήγε και χάθηκε. 
Πήγα εις την Τροπολιτζά. Με κλείσανε όσους είχα µαζί µου και εις Παλιοβαρίνους 
"και εις Αρκαδιά και µου λένε• ""'Οταν ήρθαµεν µ' εσένα είχαµεν" 
ασηµένια άρµατα• τώρα µας τα πήρε ο Μπραϊµης, όσοι ήµαστε εις Νιόκαστρο 
"κι' Αβαρίνους"". Με κλείνουν στενά• απολπίστηκα. 'Ηθελα να σκοτωθώ," 
να µην τραβάγω αυτά από Ρωµαίγους και Τούρκους. 'Εγραψα εις την 
Κυβέρνησιν το κακό• δανείστηκα, γυµνώθηκα ολότελα, και τους πλέρωσα εξ 
ιδίων µου. 
Πήγαµεν εις τ' Ανάπλι. Μαθαίνοµεν ότι κινήθη ο Μπραϊµης δια την 
Τροπολιτζά. Με διατάττει η Κυβέρνηση ν' ακολουθήσω τον κύριον Μεταξά, 
οπού 'ταν υπουργός του Πολέµου, και να πάµε µαζί, εγώ µε το σώµα µου κι' ο 
υπουργός, να πιάσουµε την Τροπολιτζά και να την δυναµώσουµεν. Είχε διοριστεί 
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ο Αρχηγός Κολοκοτρώνης να πολεµήση τον Μπραϊµη εις τα Ντερβένια 
και πήγαν όλα τα σώµατα και οι Πελοποννήσιοι µαζί του• και κουβάλαγαν 
οι κάτοικοι και η Κυβέρνηση ζαϊρέδες και πολεµοφόδια να πολεµήσουνε 
τον Μπραϊµη. Ευτύς-οπού τον είδαν µπροστά τους άφησαν τις θέσες 
τους και πήραν τα βουνά. Και πέρασε ο Μπραϊµης εις τα Ντερβένια απολέµηστος. 
Εφύλιους πολέµους και φατρίες 'πιτηδεύεται ο Αρχηγός να κάνη, 
Τούρκους δεν έχει κώλο να πλησιάζη κοντά τους. Αφού πήγαµεν µε τον 
υπουργόν, οπού τον έβαλε η Κυβέρνηση να προµηθεύη τ' αναγκαία του πολέµου 
εις τον Αρχηγόν, µάθαµεν εις τον Αχλαδόκαµπον ότι ο Μπραϊµης 
κυρίεψε την Τροπολιτζά κι' ο Αρχηγός µε το στράτεµα ξεποδαριάστηκαν 
φεύγοντας εις τα βουνά. Εκεί, εις τον Αχλαδόκαµπον, ήταν η εκκλησία και 
το χάνι γιοµάτα αλεύρια και πολεµοφόδια, ήταν κ' ένα-δυο-χιλιάδες σφαχτά 
δια το στράτεµα του αρχηγού Κολοκοτρώνη. Σύναξα ζώα και µε τους χωργιάτες 
τα 'στειλα τ' Αρχηγού, όθεν τον εύρουνε, να 'χουν ζαϊρέ να τρώνε, να 
µην τα πάρη ο Μπραϊµης και τρώγη και µας πολεµάγη. Πήρα όλες τις φαµελιές 
και καµµιά τετρακοσιαριά σφαχτά και µαζί-µε τον υπουργόν Μεταξά 
κατεβήκαµεν εις τους Μύλους τ' Αναπλιού• και στείλαµεν τις φαµελιές εις 
τ' Ανάπλι ν' ασφαλιστούν• πήγε κι' ο υπουργός εις τ' Ανάπλι, κ' εγώ µε 
το σώµα µου έκατζα εκεί, εις τους Μύλους. 
Ως οχτρός της συντροφιάς του υπουργού κι' Αρχηγού µ' ανακάτωσαν 
τους συντρόφους κ' έµεινα µ' ολίγους. Οι άλλοι πήγανε µε τον Χατζηµιχάλη 
κι' άλλους και τους δώσαν µιστούς µισές λίρες. Εγώ, σας λέγω µά την πατρίδα, 
δεν τις είχα ιδή τις µισές λίρες άλλη βολά• όταν µου διαιρέσαν τους 
συντρόφους και τους δώσαν µιστούς µισές λίρες, τότε τις είδα. Πήρανε τους 
µιστούς από αυτούς και γύρισαν πίσου µ' εµένα• ότ' είχαν µείνη γυµνοί και 
δυστυχισµένοι και πήγαν µ' αυτούς οπού 'χαν τα µέσα να πάρουν κάνα µιστόν. 
Εις τους Μύλους τ' Αναπλιού ήταν γιοµάτο ζαϊρέδες και πολεµοφόδια, 
οπού 'χαν πάρη τα καράβια µας πρέζες, οπού τα πήγαιναν του Μπραϊµη, και 
ήταν όλα εκεί να χρησιµέψουν δια τον Αρχηγόν της Πελοπόννησος, οπού θα 
πολεµήση τους Τούρκους. Κ' οι Τούρκοι έρχονταν εις τους Μύλους να πάρουν 
τους ζαϊρέδες τους και πολεµοφόδια τους οπίσου, οπού τους πήραν τα καράβια 
µας. Τότε έπιασα τους Μύλους και έφκειασα ταµπούρια κ' έκλεισα τους 
Μύλους µέσα. Τον τοίχον τον έχτισα ως µέσα-εις την θάλασσαν και τον ασφάλισα 
καλά όλο µε µασγάλια. 'Επιασα και την κούλια, οπού 'ναι πλησίον-σ τους 
Μύλους, και την τρύπησα από-πάνου εις το πάτωµα και εις το κατώγι. 
'Εκοψα και νερό από το µυλαύλακον και το πέρασα εις την κούλια κάτου-από 
την γη, να 'χωµεν νερό, ότι παλαβώσαµεν από νερό εις το Νιόκαστρον. Αφού 
έφκειασα αυτά, έφκειασα και ταράτζα εις τα κεραµίδια της κούλιας και την 
άλλη κούλια την συγύρισα καλά να δεχτώ τον αφέντη µου τον Μπραϊµη, 
οπού 'θελε εις το Νιόκαστρο να µε πάρη µαζί του. 'Οτι µ' ηύρε νηστικόν 
και διψασµένον και µ' έκαµε και κοντόση να του στέλνω τις Τούρκισσες. 
Συγυρίστηκα εις τους Μύλους κ' εφόδιασα τις κούλιες απ' ούλα τ' αναγκαία, 
και κρέας και κρασί και ρακί -και τώρα θέλει ιδή ντουφέκι Ελληνικόν! 
Εις την Καλαµάτα ο Μπραϊµης έσµιξε µε τον Ντερνύ τον ναύαρχον της 
Γαλλίας κ' έφαγαν εις την φεργάδα του• κ' ένας τράβησε της στεργιάς κι' 
άλλος του πελάου και είπαν να σµίξουν εις τους Μύλους. Και ήρθε ο ναύαρχος 
Ντερνύς πρωτύτερα. Πήγα και το' 'καµα βίζιτα και µου είπε ότι εγώ δεν 
"θα µπορέσω να πολεµήσω τον Μπραϊµη. Του είπα• ""Τέτοιες συνθήκες δεν " 
έκαµα όταν έφυγα από το Νιόκαστρο• ότι δεν είχα ζαϊρέ εκεί και θα τον 
"πολεµήσουµεν εδώ, να είµαστε και τα δυο µέρη χορτάτα"". " 
∆υνάµωσα την θέσιν των Μύλων καλά να πολεµήσουµεν εκεί όσο-να λυώσουµε. 
'Οτι αν µας πάρη αυτείνη την θέσιν, πάγει και τ' Ανάπλι. 'Οτι νερόν 
δεν είχε µέσα ούτε δράµι και τα κανόνια πεσµένα από τα λέτα. 'Ηταν 
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'σ αυτείνη την κατάστασιν από τον καιρόν του εφύλιου πολέµου, οπού το 
κρατούσε ο Πάνος Κολοκοτρώνης. 'Υστερα εκείνοι οπού µπήκαν εις τ' Ανάπλι 
να κυβερνήσουν ήταν κι' αυτείνοι όµοιοι µε τους άλλους. Τέλος από αυτά 
ούτε νερό είχε µέσα, ούτε κανόνι εις τον τόπον του• κι' αν έπαιρνε τους Μύλους 
ο Μπραϊµης, κεντρικόν µέρος της θάλασσας και στεργιάς και πλήθος 
ζαϊρέδες και πολεµοφόδια και νερό ποταµός, µπλοκάριζε και τ' Ανάπλι. Και 
εις την κατάστασιν οπού 'ταν κάµετε την κρίση αν βαστούσε. 
Αφού το δυνάµωσα, σε δυο ηµέρες ήρθε ο Χατζηµιχάλης µε τους ανθρώπους 
µου, οπού µου πήρε, ήρθε κι' ο Κωσταντήµπεγης Μαυροµιχάλης µ' ολίγους 
κι' ο Υψηλάντης µε τους ανθρώπους του, όλους δεκαπέντε. Εκεί-οπού 
'φκειανα τις θέσες εις τους Μύλους ήρθε ο Ντερνύς να µε ιδή. Μου λέγει• 
"Τι κάνεις αυτού; Αυτές οι θέσες είναι αδύνατες• τι πόλεµον θα κάµετε µε τον" 
"Μπραϊµη αυτού; -Του λέγω, είναι αδύνατες οι θέσες κ' εµείς, όµως είναι " 
δυνατός ο Θεός οπού µας προστατεύει• και θα δείξωµεν την τύχη µας 'σ αυτές 
τις θέσες τις αδύνατες. Κι' αν είµαστε ολίγοι εις το πλήθος του Μπραϊµη, 
παρηγοριώµαστε µ' έναν τρόπον, ότι η τύχη µας έχει τους 'Ελληνες πάντοτε 
ολίγους. 'Οτι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα θερία 
πολεµούν να µας φάνε και δεν µπορούνε• τρώνε από 'µάς και µένει και µαγιά• 
Και οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν• κι' όταν κάνουν αυτείνη την 
απόφασιν, λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδαίνουν. Η θέση οπού είµαστε 
σήµερα εδώ είναι τοιούτη• και θα ιδούµεν την τύχη µας οι αδύνατοι µε τους 
"δυνατούς. -""Τρε-µπιεν"", λέγει κι' αναχώρησε ο ναύαρχος. " 
Το δειλινό ήρθε κι' ο Χατζή-Στεφανής και Χατζή-Γιώργης ο αδελφός 
του• ήταν διορισµένοι από τον νέον υπουργόν του Πολέµου αρχηγοί 
και τους έδωσαν µισές λίρες και σύναξαν ανθρώπους να πάνε εις τον πόλεµον. 
Κι' όσο ήταν ο Μπραϊµης εις το Νιόκαστρο, έκαναν τις στρατολογίες 
τους εις τα σπίτια των κατοίκων και πολεµούσαν µε τις κόττες και κρασιά. 
Τώρα οπού βήκε ο Μπραϊµης έξω, τραβιώνται κατ' τ' Ανάπλι• εκεί είναι 
καζίνα και µπιλλιάρδα. Ρωτάγω τους δυο αρχηγούς Στεφανή κι' αδελφόν του 
"και µου λένε θα πάνε εις τ' Ανάπλι. Τους λέγω• ""Θα καθίσουµεν να πολεµήσουµεν" 
εδώ να σωθή τ' Ανάπλι. -Μου λένε, εµείς δεν είµαστε εις την 
οδηγίαν σου να µας προστάζης• είµαστε µόνοι-µας αρχηγοί. -Τους είπα, το 
γνωρίζω• αυτό όµως σας λέγω ως αξιωµατικοί, ποίον είναι οπού θα ωφελήση 
"την πατρίδα; Να στείλετε τ' άλογά σας εις τ' Ανάπλι και πιάνοµεν καϊκια " 
και τα 'χοµεν εδώ, κι' όταν έρθη ο οχτρός πολεµούµεν, κι' αν είναι κίντυνος 
'σ εµάς, τότε µπαίνοµεν εις τα καϊκια και πάµεν εις τ' Ανάπλι. Κι' αν δεν 
"βαστήσουµεν τούτην την θέσιν, και τ' Ανάπλι είναι σε ριζικόν κι' όλη η πατρίδα""." 
Λέγοντάς τους πολλά τοιούτα, εµείναµεν σύνφωνοι και διώξαµεν όλοι 
τ' άλογά µας δια τ' Ανάπλι. Και µείναν µ' ολίγους. 'Οτι εκείνους οπού 'χαν 
εις την οδηγίαν τους ήταν οι περισσότεροι των καφφενέδων άνθρωποι. Το βράδυ 
'γγίχτηκα µ' όλους αυτούς και µε τον Υψηλάντη, Χατζηµιχάλη και Κωσταντήµπεγη 
"δια τα καραγούλια• τους είπα• ""Εγώ έχω δυο µέρες εδώ, οπού " 
αφανίστηκαν οι άνθρωποί µου φκειάνοντας ταµπούρια 'σ όλες τις θέσες, κ' 
"εσείς τις ηύρετε χαζίρι, και τώρα να µην κάµετε και καραγούλι; -Είµαστε " 
ολίγοι, µου λένε, εµείς. -Τους λέγω, εσείς όλοι να πάτε µίαν φορά κ' εγώ 
µόνος-µου, µε τους δικούς µου, άλλη µία• και δεν 'γγίζονται έτζι και οι άνθρωποί 
"µου. 'Οτι µπορούν να φύγουν, δεν τους έχω σκλάβους"". Τότε µείναµεν" 
σύνφωνοι να πάγω εγώ το βράδυ καραγούλι, να στείλω ανθρώπους µου, κι' 
αυτείνοι να πάνε από τα µεσάνυχτα και πέρα όσο-να φέξη. 'Εστειλα εγώ το 
βράδυ• τα µεσάνυχτα πήγαν από αυτούς. Κάθισαν καµµιά ώρα κι' άφησαν 
τον τόπον άδειον και ήρθαν µέσα-εις τους Μύλους κ' έπεσαν και κοιµήθηκαν. 
Εγώ πάντοτες εις τέτοιες εποχές δεν κοιµώµαι χωρίς έγνοια. -Είµαι 
κιοτής και πάντοτες προσέχω να-µην χαθώ αδίκως• κ' έχω κι' άλλους εις 
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την οδηγίαν µου και τους χάνω κ' εκείνους. Βλέπω εις τον ύπνο µου κ' έρχεται 
"ένας και µου λέγει• ""Σήκου απάνου!"" Ξύπνησα, µατακοιµήθηκα. " 
"Πάλε τον βλέπω και µου λέγει• ""Σήκου!"" 'Ηµουν νοιασµένος και δεν κοιµώµουν." 
Τότε σηκώνοµαι, τηράγω από το παλεθύρι και γιόµωσε ο τόπος 
Τούρκους• και το περιβόλι όλο γιοµάτο. Κ' εµείς -κανείς να είναι έξυπνος• 
και δεν θ' άφιναν ρουθούνι. Και θα µας σκατοψύχαγαν τόσος κόσµος αδύνατος, 
οπού 'ταν εκεί και κουβαλιώνταν εις τ' Ανάπλι µε τα καϊκια. Τότε 
"βάνω τις φωνές• ""Τούρκοι! Τούρκοι!"". Οι άλλοι που µ' άκουσαν λέγαν• " 
Ο Μακρυγιάννης πέθανε από τον φόβον του και δεν κοιµάται• όλο Τούρκους 
"νειρεύεται"". Τότε ευτύς εγώ πήρα καµµιά πενηνταριά συντρόφους µου" 
και πάµε από τα τείχη των Μύλων, οπού βαστούν το νερό, και ήταν καλάµια 
κι' άλλα χορτάρια και δεν φαινόµαστε, και παίρνοµεν την πλάτη 
των Τούρκων και τους δίνοµεν µίαν φωτιά άξαφνα και σκοτώσαµεν καµπόσους• 
και τους ριχτήκαµεν και µε τα µαχαίρια• και τους βγάλαµεν από 
το περιβόλι κι' απ' ούλες τις θέσες οπού 'χαν κυργέψη και τις λάβαµεν εµείς 
πίσου εις την εξουσίαν µας. Οι Τούρκοι µαζώχτηκαν όλοι και πήγαν εις το 
αριστερόν µέρος και βάλαν τα ντουφέκια τους εις γραµµήν κ' έφκειασαν 
ίσκιους• και κάθονταν εκεί και πρόσµεναν τον Μπραϊµη. 
Σε καµπόσον ήρθε κι' αυτός κ' έπιασε το παλιόκαστρο οπού 'ναι πανουκέφαλα, 
εις την ράχη των Μύλων. Στάθη αυτός εκεί µε πέντ'-έξι κολώνες, 
και οι άλλοι, η πεζούρα και η καβαλλαρία, ξάπλωσαν ολόγυρα• και η καβαλλαρία 
µας έκλεισε να µας πιάση όλους ζωντανούς εκεί, να µην µείνη κανένας 
σπορά από 'µάς. Τότε συναζόµαστε όλοι. (Μας ήρθαν και δυο µίστικα 
Ψαργιανά, φέραν και καµπόσους Κρητικούς). Τότε µιλήσαµεν ο Υψηλάντης 
να πιάση τον µυλάκον, οπού 'ναι εις το δεξιόν µέρος του περιβολιού δυτικά, 
και να πάρη τους ανθρώπους του και τους Κρητικούς• και τα µίστικα 
τα δυο να του βαστούνε την πλάτη εις τον µυλάκον. Εις το αριστερόν των 
Μύλων ήταν ένα µονοπατάκι κατά το Κυβέρι, να το πιάση ο Κωσταντήµπεγης 
κι' ο Χατζηµιχάλης, να τους δώσω κι' ανθρώπους. Τα τείχη του 
περιβολιού απόξω να τα πιάσω εγώ κι' όλες εκείνες τις θέσες. Και να 'χω 
κι' ανθρώπους µαζί µου να φέρνω γύρα ολούθεν, ούθεν είναι πολλή δύναµη 
των Τούρκων. 
Πήρε ο καθείς την θέσιν του. Η κάψη του ήλιου ήταν δυνατή. Κάθισαν 
οι Τούρκοι να ξεµεσηµεριάσουν όσο-να δροσίση, να µας πολεµήσουνε. Είπα 
των συντρόφωνέ µου, αν έρθη µεγάλη σφίξη των Τούρκων και δεν µπορούµεν 
να τους βαστήσουµεν όξω, να µπούνε όλοι εις τις κούλιες. 'Εκοψα και 
χαντάκι ολόγυρα, έφκειασα κι' από 'να µπούρτζι µε πολλές πολεµήστρες 
απόξω τις πόρτες των κούλιων. 'Αφησα κι' ανθρώπους µέσα να µη βάνουν 
κανέναν ξένο, ότι εγώ και οι συντρόφοι µου πεθάναµεν δυο µερόνυχτα κουβαλιώντας 
πέτρες και δουλεύοντας και οι άλλοι κοιµώνταν• κι' όταν ξυπνούσαν, 
περγελούσαν τους ανθρώπους και τους έλεγαν κιοτήδες. Αυτείνοι ήταν 
αντρείοι και παληκάρια -εις τους καφφενέδες. 'Εδωσε ο Θεός και δεν βδοκίµησε 
ο Μπραϊµης -είχα όρκον να τους αφήσω όξω να τους κόψη σαν 
σκυλιά, να µην γλυτώση κανένας, ότι οι τεµπέληδες δεν άφιναν και τους 
άλλους να δουλέψουνε. 
Τότε, αφού συγυρίστηκα καλά, είπα των ανθρώπων να κοιµηθούνε ολίγον 
όσο-να περάση το µεσηµέρι, να-µην µας ακολουθήση το βράδυ πόλεµος και 
δεν βαστάµεν οληνύχτα• και οι Τούρκοι κοιµώνταν. Πήγαν οι άνθρωποι να 
ησυχάσουνε. Τότε, δια-να σκοτωθούµεν όλοι και να µην γλυτώση κανένας, αν 
τύχη κίντυνος, ούτε εγώ, ούτε αυτείνοι οι νέοι αρχηγοί των καφφενέδων, είπα 
ότι πρέπει να διώξω και τα καϊκια. 'Οτ' είχε ο καθένας από τρία-τέσσερα 
και δι' αυτό δεν θέλαν να φκειάσουνε ταµπούρια. Το είχαν σκοπό, αν πλησιάση 
ο Μπραϊµης, να µπούνε µέσα κι' άλλοι να πάνε εις τ' Ανάπλι, κι' άλλοι 
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'σ τα νησιά. -Και τότε µπορούσαν να φύγουν κι' από τους δικούς µου 
και κιντύνευα κ' εγώ. Αφού φάγαν κ' έπιαν κρασί όλοι αυτείνοι, έπεσαν εις 
τον ύπνο. Τότε πάγω και παίρνω έναν από τα καϊκια και τον βάνω σε µίαν 
φελούκα και του λέγω να πάγη σε όλα τα καϊκια να τους ειπή κρυφίως σε 
µια στιµή όλα συνχρόνως να φύγουνε, να µην µείνη κανένα• και να µην κάµουν 
σαµατά και νοηθούν, θα τους σκοτώσω. Αυτείνοι γύρευαν αφορµή- 
'σ έναν καιρόν φύγαν όλα τα καϊκια και πάνε εις την δουλειά τους. 'Οταν 
ξεµάκρυναν, τα πήραν χαµπέρι. Εγώ έκανα ότι δεν ξέρω και κοιµώµουν. 
Τότε έρχονται µε ξυπνάνε• φωνάζω κ' εγώ και λυπούµαι το κακόν οπού πάθαµεν. 
"Τότε τους λέγω• ""Οι ελπίδες µας ήταν αυτές• πάγει κι' αυτό και " 
είµαστε σε κίντυνο. Τώρα άλλη θαραπαγή δεν είναι -φκειάσιµον του πόστου 
του ο καθείς. Μάλλωσαν µ' εµένα ότι τους παρακίνησα και διώξαµεν 
και τ' άλογα. Σαν τα 'χαµεν, ήταν ελπίδες να φύγουν µ' αυτά. Τους είπα ότι 
ήταν οι ελπίδες µου 'σ τα καϊκια κ' έδωσα αυτείνη την γνώµη. 'Αρχισαν να 
στοχάζωνται και να φκειάνη ο καθείς το πόστο του, ότι εκεί θα πεθάνη. 
'Εκατζα να φάγω ψωµί. 'Ηρθαν τέσσεροι αξιωµατικοί Γάλλοι µ' ανθρώπους 
από την φεργάδα να πάρουνε µέσα τις τουλούµπες και τ' άλλα τους τα 
πράµατα, οπού κάναν νερό, οπού πλέναν τα σκουτιά τους, να µην χαθούνε 
οπού θ' άνοιγε ο πόλεµος. Κράτησα τους αξιωµατικούς και φάγαµεν µαζί. 
"Μου λένε• ""Είστε πολλά ολίγοι κι' αυτείνοι πολλοί, οι Τούρκοι, και ταχτικοί•" 
κι αυτείνη η θέση είναι αδύνατη. 'Εχει και κανόνια ο Μπραϊµης και 
δεν θα βαστάξετε. -Τους λέγω, όταν σηκώσαµεν την σηµαία αναντίον της 
τυραγνίας, ξέραµεν ότ' είναι πολλοί αυτείνοι και µαθητικοί κ' έχουν και 
κανόνια κι' όλα τα µέσα• εµείς απ' ούλα είµαστε αδύνατοι• όµως ο Θεός 
φυλάγει και τους αδύνατους• κι' αν πεθάνωµεν, πεθαίνοµεν δια την πατρίδα 
µας, δια την θρησκεία µας, και πολεµούµεν όσο µπορούµεν αναντίον της τυραγνίας• 
κι' ο Θεός βοηθός. Αυτός ο θάνατος είναι γλυκός, ότι κανένας δεν 
θα γένη αθάνατος• κι' όταν ο Χάρος θα 'ρθη να µας πάρη, όταν θέλη, άρρωστους 
"και δυστυχείς, καλύτερα σήµερα να πεθάνωµεν"". Με φίλησε ένας απ'" 
αυτούς και τον φίλησα κ' εγώ. 'Υστερα φύγαν. 
'Οταν δρόσισε και πήρε το δειλινό, πήρα καµπόσους αθάνατους συντρόφους 
από 'κείνους οπού γνώριζαν τους Αράπηδες από τους Αβαρίνους κι' 
από το Νιόκαστρον, οπού 'ταν ο Αράπης χορτάτος κι' ο 'Ελληνας νηστικός 
και διψασµένος, πήρα καµπόσους από αυτούς κι' από τα τείχη του µύλου 
πήγαµεν κρυφίως, από την εκκλησιούλα, και τους δίνοµε έναν ντουφεκισµόν 
των Τούρκων, χωρίς-να τους βλάψωµεν, αλλά να τους ξυπνήσωµεν. Τότε 
ανοίξαµεν το ντουφέκι και µπήκαν οι κολώνες εις την τάξη. Ο Μπραϊµης 
περήφανος έστειλε τους κατζαδόρους, οπού τους είχε και εις το Νιόκαστρον, 
κι' άλλες δυο κολώνες από το κάστρον• και συνχρόνως και οι άλλες κολώνες- 
και µε πρώτον µας πήραν όλο το περιβόλι και τις κούλιες του περιβολιού 
κι' ολόγυρα• και µε την πρώτη ορµή ήρθαν εις το κάτου µέρος του περιβολιού, 
εις τα τείχη, οπού 'ναι πρόσωπον της θάλασσας• κ' εκεί το βαστούσα µε 
τους συντρόφους µου. Μας πλάκωσαν µε την πρώτη ορµή• κ' εκεί άρχισε πεισµατώδης 
πόλεµος από το 'να το µέρος κι' από τ' άλλο κάµποση ώρα. 'Ηταν 
η κάψη, και δεν φυσούσε τελείως -κι' ο καπνός των ντουφεκιών έγινε µια 
αντάρα, καταχνιά -θα µας παίρναν όλους. Τότε µιλήσαµεν αναµεταξύ µας 
να βαρούµεν τους αξιωµατικούς, ότι αυτείνοι φέρναν µε το στανιόν τις κολώνες 
απάνου µας. 'Οταν αρχίσαµεν και βαρούγαµεν και σκοτώναµεν τους 
αξιωµατικούς, κρύγιωσαν. 'Σ τον ίδιον καιρόν βγάλαµεν τα σπαθιά πεντέξι, 
κι' άλλοι ύστερα, και ριχνόµαστε απάνου τους και τους δίνοµεν ένα χαλασµόν- 
κι' αφίνουν και κούλιες και περιβόλι. Κ' εκεί εις την πόρτα τους 
πλάκωσαν οι 'Ελληνες και ρίχναν εις τον σωρόν. 'Αρχισε ο πόλεµος κι' από 
το µέρος του µυλάκου, οπού 'ταν ο Υψηλάντης µε τους Κρητικούς, και µίστικα 
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µε µπαλαµιστράλλια• κι' όλα αυτά πήγαιναν εις τα σώµατα των 
Αραπάδων. 
Τότε γυρίζουν οπίσου και µας παίρνουν οµπρός και τζακιστήκαµεν• ότι 
έστειλε κι' άλλους ο Μπραϊµης (τήραγε µε το κιάλι) κι' αυτείνοι γύρισαν 
και τους άλλους και µας χάλασαν. Γυρίσαµεν πίσου εις τα πόστα µας• κι' 
αυτείνοι πολεµούσαν µπροστά κι' οπίσου. Μάζωξαν τους σκοτωµένους. Μάτα 
τους τζακίσαµεν κι' αυτούς. Τότε µας πισουδρόµησαν πάλε και κόντεψαν να 
µε πιάσουνε ζωντανόν, ότι µου σκοτώθη ένα παληκάρι από τα καλύτερα, 
Κατζούγια το λέγαν, από το Σερνικάνι χωριόν του Σαλώνου. Με τον καϊµένον 
τον αθάνατον Γκίκα έµεινα πίσου-από τους άλλους και πιάσαµεν τον σκοτωµένον 
ο Γκίκας από το 'να το χέρι κ' εγώ από τ' άλλο (ότι τον αγαπούσα 
πολύ αυτόν οπού σκοτώθη• ποτές δεν µ' άφινε από το πλευρό και µε γλύτωσε 
σε τόσα δεινά• κ' εκεί, δια-να µείνωµεν εις τον τοίχον της κούλιας του περιβολιού, 
έκαµεν οµπρός και σκοτώθη), τον πήραµεν οι δυο µας, µε τον Γκίκα, 
και κιντυνέψαµεν κ' εµείς και τον φέραµεν εις το πόστο µας. Κ' εκεί εις το 
πόστο είναι χωµένος ο γενναίος πατριώτης. 
Αφού οι Γάλλοι έβλεπαν από την φεργάδα τον πόλεµον και τον χαλασµόν 
των Τούρκων, τόσο ενθουσιάστηκαν οπού γύρευαν αν ήταν τρόπος να 
βγούνε κι' αυτείνοι να µας βοηθήσουνε• τότε παίρνει µίαν κασσέλα ρούµι ο 
ναύαρχος και οι φίλοι µου οι αξιωµατικοί, οι τέσσεροι οπού φάγαµε ψωµί 
µαζί, ροζόλι και βήκαν έξω. Τους βάλαµεν 'σ την κούλια. Μέρασα το ρούµι 
των ανθρώπων δια-να ιδή κι' ο ναύαρχος µε τους φίλους του τον πόλεµον. 
Τότε κάνοµεν και τρίτο γιρούσι και τους δώσαµεν έναν σκοτωµόν καλόν• 
και οι γενναίοι Κρητικοί και οι Ψαργιανοί µε τα µίστικα -χάριτες χρωστάγει 
η πατρίδα 'σ αυτούς τους γενναίους ανθρώπους και καλούς πατριώτες. 
Τότε, εκεί-οπού ριχτήκαµεν 'σ το γιρούσι, µου πληγώθη βαρέως και ύστερα 
πέθανε ο καλός και γενναίος πατριώτης Μιχάλης Κυπραίος, οπού 'στειλα της 
πλεγής και πήγε εις την Αγγλική φεργάδα, όταν κιντυνεύαµε εις το Νιόκαστρο. 
Βλέποµεν από τ' Ανάπλι κ' έρχεται ένα µιντάτι• ήταν ο γενναίος Μήτρος Λιακόπουλος, 
άξιον παληκάρι και καλός πατριώτης. 'Ηρθε µε πενήντα 
ανθρώπους, όλο παλιοί αξιωµατικοί και στρατιώτες, πατριώτες πολλά γενναίγοι, 
όλοι καλοί. 'Ηταν στενός µου φίλος και ήρθε• ότ' ήταν παληκάρι. 
'Ηταν πλήθος εις τ' Ανάπλι• µας τήραγαν µε τα κιάλια (και να λένε 
εγκώµια δικά-τους, ότι φύλαγαν τ' Ανάπλι). Αφού ήρθε ο Λιακόπουλος και 
οι συντρόφοι του, τους κεράσαµεν κι' αυτούς. Τότε κάµαµεν νέον σκέδιον να 
ριχτούµεν των Τούρκων, ο Λιακόπουλος µε τους ανθρώπους του να πάγη 
τ' αριστερόν µέρος του περιβολιού, ο Γκίκας να πάγη το δεξιόν από τον µυλάκον, 
εγώ να πάγω την µέση το περιβόλι -να κινηθούµεν και οι τρεις κολώνες 
µαζί να χτυπήσουµεν τους Τούρκους, ότι συνάχτηκαν όλοι εις το περιβόλι 
να µας ριχτούνε• και να τους ριχτούµεν εµείς πρωτύτερα. Μέρασα τα 
φουσέκια και κινηθήκαµεν και οι τρεις κολώνες συνχρόνως. Εκεί-οπού 'χα ριχτή 
εγώ οµπρός µε τους ανθρώπους µου, και οι άλλοι, οι δυο κολώνες, προχώρεσαν, 
κάποιοι Τούρκοι, οπού µου 'χε στείλη ο Μπραϊµης εις το Νιόκαστρον και 
µιλούσαµεν, µε γνώριζαν• και ήταν και µ' άλλους Τούρκους εις την κούλια του 
περιβολιού, έρριξαν και µε πλήγωσαν εις το δεξί χέρι. 'Ηταν από µουσκέτο 
και το µολύβι µεγάλο και µο' 'φαγε όλα τα κόκκαλα. Μο' 'πεσε το σπαθί από 
το χέρι -ήµουν κι' αναµµένος οπού 'τρεχα εις τα πόστα και τους έδινα πολεµοφόδια. 
∆εν βαστιέταν το αίµα• τύλιξα το χέρι εις το πουκάµισο να µην 
το ιδούνε οι άνθρωποι. 'Οµως τσακίστηκαν οι Τούρκοι πάλε όξω-από την 
κούλια, αφού τους χτυπήσαµεν κ' οι τρεις κολώνες και οι Κρητικοί και τα 
µίστικα. Τότε πέρασε και η ώρα, έπαψε ο πόλεµος. Τελειώνοντας ο πόλεµος, 
ήρθαν καµµιά εξηνταργιά ταχτικοί από τ' Ανάπλι µε τον λοχαγόν 
Κάρπον. Βάρεσαν κ' εκείνοι τα ταµπούρλα να ρίξαν και µίαν µπαταργιά 
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εις τον αγέρα. 
Αφού ο πόλεµος τελείωσε, µε πήραν και µε πήγαν εις την φεργάδα την 
Γαλλική -έστειλε φελούκα ο ναύαρχος κι' αξιωµατικούς. 'Αµα πλησιάσαµεν 
εις την φεργάδα, έβαλε την µουσική και βαρούσε. Γύρευαν να µε κρατήσουν 
µέσα-εις την φεργάδα δια-να µε γιατρέψουν. Εγώ δεν θέλησα. Μο' 'δεσαν οι 
γιατροί της φεργάδας το χέρι και µε συντρόφεψαν αυτείνοι και πεντέξι αξιωµατικοί 
'σ τ' Ανάπλι σουρουπώνοντας καλά, και µε δέχτηκαν οι κάτοικοι 
του Αναπλιού και η Κυβέρνηση.  

Αφού είδε αυτόν τον πόλεµον ο ναύαρχος Ντερνύς έκαµε έκθεσιν και την έβαλε εις τις 
εφηµερίδες τις Γαλλικές. 

     
  

 
Είχα διορίση εις τους ανθρώπους µου άνθρωπον και τους διοικούσε. Λυπήθη 
πολύ ο αγαθός Υψηλάντης κι' ο Κωσταντήµπεγης οπού πληγώθηκα. 
Ο σκοτωµός των Τούρκων -είναι άγνωστη η ποσότη, ότι τους σήκωναν ευτύς. 
'Ηταν πολλοί οι Τούρκοι, ήταν ως δώδεκα-χιλιάδες το-όλο. Από 'κείνο 
οπού µάθαµεν άλλοι λένε σκοτωµένους περίτου από πεντακόσιους, άλλοι 
ακόµα περισσότερους κι' άλλοι λιγώτερους, κι' αχώρια οι πληγωµένοι. ∆ικοί 
µας σκοτώθηκαν δυο και οι δυο οπού πληγώθηκαν. 'Ηµαστε ως τρακόσοι 
άνθρωποι απάνου-κάτου. 'Οτι σκόρπησαν οι άλλοι από τον φόβο τους το 
βράδυ και πολλοί πήγαν εις 'Αργος κι' Ανάπλι. Ο πόλεµος έγινε τον Γιούνιον 
µήνα τα 1825. 
Την ίδια βραδειά έφυε από-'κεί ο Μπραϊµης δια νυχτός. Αφάνισε και 
σκλάβωσε όλα τα χωριά. Και τ' 'Αργος το έκαψε και σκλάβωσε πολλούς, 
ότι οι αρχηγοί τ' 'Αργους, ο Τζόκρης κ' οι άλλοι, πήραν τις σπηλιές. Από-'κεί 
πήγε ο Μπραϊµης απόξω τ' Ανάπλι• έκαµαν ολίγον ακροβολισµόν κ' έφυγαν 
και πήγαν εις την Τροπολιτζά. Αφού αφάνισε τ' 'Αργος και χωριά του, 
τότε οι κυβερνήται µας βάλαν και µερεµέτισαν τα λέτα των κανονιών και 
βάλαν τα κανόνια απάνου, οπού 'ταν καταή, και µερεµέτισαν και τις στέρνες 
του Αναπλιού κι' απόλυσαν το νερό των βρυσών µέσα και δεν άφιναν να 
πάρη κανένας νερό όσο-να γιοµίσουνε οι στέρνες. Εµένα µόνον µο' 'διναν ολίγον 
οπού ήµουν πληγωµένος. 
Αφού η Κυβέρνηση ευκαριστήθη από 'µένα πολύ (τους µίλησε κι' ο Ντερνύς 
όσα του είπε ο Μπραϊµης εις την Καλαµάτα, οπού 'φαγε ψωµί εις την φεργάδα 
του, τους έδειξε και το τζορνάλε των Μύλων) τότε ευκαριστήθη δια όλα 
αυτά η Κυβέρνηση και µου είπαν να µου χαρίσουνε ένα χωριόν. Τους είπα• 
'Οταν λευτερωθή η πατρίδα, όποιος κάµη τα χρέη του -η πατρίδα είναι 
δίκια. Τώρα κιντυνεύοµεν• και θέλει δουλειά κι' αγώνα η πατρίδα, κι' όταν 
"λευτερωθή, όλα τ' αγαθά είναι δικά-µας"". Σαν δεν θέλησα δια χωριόν, µο' 'δωσαν" 
ένα δώρον οπού δεν το 'χει κανένας άλλος στρατιωτικός, να 'χω δυο ανθρώπους, 
και να τους πλερώνη η Κυβέρνηση µιστούς και γεµεκλίκια, και δυο 
ταγές κριθάρι κι' άχερον δια τα ζώα µου κι' ένα σιτηρέσιον, πέντε γρόσια την 
ηµέρα, οπού µαζώνονταν αυτά όλα εις χρήµατα -όσα γένονται να τα λαβαίνω. 
Και τα λαβαίνω από την Κυβέρνηση. Τώρα οπού 'ρθε ο Κυβερνήτης 
θέλησε να τα κόψη και του πήγα το έγγραφον και τα 'πικύρωσε. 
Η πληγή του χεριού µου πήγαινε κακά• πρίσ'κε το χέρι µου και γίνη 
τούµπανο. Γύρευαν να µου το κόψουνε εις το νώµον οι γιατροί, οπού µο' 'χαν βάλη 
εις τ' Ανάπλι να µε γιατρέψουν. Τριάντα-οχτώ µερόνυχτα δεν έκλεισα 
µάτι. Μ' ετοίµασαν εις θάνατον• έφερε όλα τα σύνεργα ο γιατρός να µου το 
κόψη. Πήρα το γιαταγάνι και γκρεµίστη κάτου-από την σκάλα και γλύτωσε• 
ειδέ θα τον πάστρευα. Και σηκώθηκα και πήγα εις την Αθήνα εις τον γιατρό, 
και µε γιάτρεψε. 'Οµως σακατεύτηκα εξ-αιτίας εκείνων των γιατρών του 
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Αναπλιού• βήκαν τα κόκκαλα αδίκως. Κι' αν δεν πήγαινα εις την Αθήνα 
ήµουν χαµένος. 
'Οταν ήµουν ακόµα εις την Αθήνα, οπού γιατρεύοµουν, τη Νύδρα την 
φοβέριζε ο Μπραϊµης να πάγη µ' όλον τον στόλον να την χαλάση. Οι Νυδραίοι 
"γύρεψαν εις την Κυβέρνηση δύναµη στρατιωτική και της έλεγαν• ""Να " 
διορίσετε δύναµη, όµως ο Μακρυγιάννης να µην λείψη και τον γιατρεύοµεν 
εδώ. 'Οτι όταν πήγα εις Αθήνα, πέρασα πρώτα από τη Νύδρα και βήκαν 
όλοι και µε δέχτηκαν, και δυο από τους φίλους µο' 'ρριξαν λαχνόν ποιος να µε 
πάρη εις το σπίτι του, και µε πήρε ο ∆ηµήτρης Λαζαρίµος• και ξόδιασε 
αρκετά εις τους φίλους οπού γιόµοζε το σπίτι του νύχτα και ηµέρα. ∆εν 
µ' άφιναν οι Νυδραίοι να φύγω, µο' 'φεραν γιατρόν κι' όλα µου τα χρειαζούµενα• 
και στανικώς έφυγα και πήγα εις την Αθήνα. 'Υστερα στείλαν επίτηδες 
άνθρωπον οι Νυδραίγοι 'σ την Αθήνα και γράµµα από τους νοικοκυραίους 
και διαταγή της Κυβέρνησης και καϊκι να πάγω. Τότε πήρα το σώµα 
µου και πήγα. Και µο' 'καµαν τόσες επίδειξες. 
'Ηρθαν κι' ο Καρατάσιος µε το σώµα του, οι Γριβαίγοι, ο Κατζικογιάννης 
κι' άλλοι. Καθίσαµεν καµπόσον καιρόν. Μας δίναν οι άνθρωποι το ταϊνι 
µας, γεµεκλίκια. Τα σώµατα θέλαν και τους µιστούς -η Κυβέρνηση δεν 
είχε. Γύρευαν ν' αλιµουργιάσουµεν τα σπίτια των προκρίτων, να τους πιάσουµεν 
στανικώς, να τους γυµνώσουµεν. Τότε εγώ 'σ αυτό δεν έκλινα κ' έβγαλα 
εξ ιδίων µου και πλέρωσα τους ανθρώπους• και τους είπα να λένε και 
των αλλουνών να πιάσουν τους καπεταναίους τους να τους πλερώσουνε εξ 
ιδίων τους, ότι οι Νυδραίγοι δεν µας χρωστούν τίποτας. Εκείνοι πάνε µε 
τα καράβια και σκοτώνονται δια την πατρίδα, κ' εµείς -µας έστειλε η 
Κυβέρνηση να φυλάξωµεν το νησί και µας δίνουν παστρικό ψωµί και γεµεκλίκια• 
τους µιστούς θα τους λάβωµεν από την Κυβέρνησιν. Αν γυµνώσουµεν 
"τους προκρίτους, τότε τι τους φυλάµεν εµείς; Κ' εµείς τούρκικες πράξες" 
θα τους κάµωµεν• και τότε κιντυνεύοµεν να χαθούµεν. Τότε πιάνουν 
όλους τους αρχηγούς τους και τους πλερώνουν εξ ιδίων τους, καθώς εγώ. 'Ολοι 
αυτείνοι φοβέριζαν εµένα να µε σκοτώσουνε δι' αυτό. Περισσότερον ζούνε οι 
φοβερισµένοι από τους αφοβέριγους. 
Καθίσαµεν καµπόσο εις τη Νύδρα. Μο' 'δωσαν ένα καλό αποδειχτικόν 
κι' άλλο δια τα χρήµατά µου, πήρα κι' απ' ούλους τους στρατιώτες οπού 
τα 'λαβαν εξ ιδίων µου και σηκώθηκα και πήγα εις την ∆ιοίκηση και της 
είπα ότι θα διαλύσω το σώµα µου και θα µπω εις το ταχτικόν απλός στρατιώτης 
"(µ' είχαν κάµη και στρατηγόν). Τους είπα• ""Η πατρίς χωρίς ταχτικόν" 
"δεν πάγει οµπρός και θα µπω 'σ αυτό"". Πάσκισαν, δεν µπόρεσαν να " 
µε βαστήξουν. Πέταξα τον βαθµό µου και διάλυσα το σώµα µου• πήρα καµπόσους 
αξιωµατικούς µου να πάγω εις την Αθήνα, οπού 'ναι ο Φαβγές, να 
γυµναστώ ως απλός στρατιώτης. Μαθαίνει αυτό ο Γκούρας, θέλει να µπη 
κι' αυτός εις το ταχτικόν -να του πλερώσουνε πρώτα όλους τους µιστούς 
κι' όσα του χρωστούν παλιά, οχτακόσες-χιλιάδες γρόσια. Του υποσκέθηκαν 
και µπήκε. 'Οµως αυτό το 'καµεν να πάρη τα χρήµατα και ύστερα πίσω 
την δουλειά του. Πήγα εγώ εις την Αθήνα, µο' φκειάσαν ένα ξύλινο ντουφέκι, 
ότι 'σ το χέρι µου ακόµα δούλευε η πληγή, και γυµναζόµουν µε τους στρατιώτες• 
και µο' 'δωσαν και δάσκαλον χωριστά. 'Υστερα µπήκε κι' ο Γκούρας 
και γυµνάζονταν κι' αυτός• και κοντά-'σ εµάς εµπήκαν κι' άλλοι πολλοί. 
Κ' έγινε το σώµα περίτου από πέντε-χιλιάδες. Αρχηγός του σωµάτου ήταν 
ο γενναίος και φιλέλληνας Φαβγές Γάλλος κι' άλλοι πολλοί µ' αυτόν γενναίγοι 
αξιωµατικοί Γάλλοι κι' οµογενείς. Χάριτες χρωστάγει η πατρίδα σε 
όλους τους φιλανθρώπους ευεργέτες µας όλων των εθνών και καταξοχή εις 
αυτούς τους γενναίους Γάλλους, οπού θυσιάσαν κόπους και βάσανα κι' αγωνίζονταν 
να µας συµµορφώσουν µε την καλή τάξη κι' αρµονία. 
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Μπήκαν εις το ταχτικόν κι' όλοι οι φιλόπατροι Αθηναίγοι, τα νοικοκυρόπουλα, 
κι' αγωνίζονταν ως σολντάτοι.  

∆εν εµπήκαν 'σ το τακτικόν µε προθυµίαν όσοι εµπήκαν από την Αθήνα.     

Αφού µπήκε ο Γκούρας εις το 
ταχτικόν, εις την ∆ιοίκηση είχε τον συµπέθερό του Γιαννάκο Βλάχο και 
τους άλλους φίλους του. Κι' όλοι αυτείνοι συνφώνησαν να στείλουν µίαν επιτροπή 
εις την Αθήνα δική-τους, από φίλους, να πουλήσουνε την εθνική γης 
και να την πάρη ο Γκούρας κι' αυτείνη όλη η συντροφιά, γης, ελιές, σπίτια, 
αργαστήρια και-τα-εξής. Στέλνουν επιτροπή τον Γιάννη Κουντουµά, 
τον Θανάση Λιδορίκη, τον Γιωργάκη Μόστρα. Αφού ήρθαν, βγάζουν µίαν 
προκήρυξη δι' αυτά, να τα πουλήσουνε. Μια ηµέρα πήγαινα µε τον Γκούρα 
σεργιάνι καβάλλα. Με κολάκευε• ήθελε να µου δώση µίαν ανιψιά του γυναίκα. 
"Μου λέγει• ""Του Χασεκή τα υποστατικά, ελιές, περιβόλι κι' όλη την περιφέρεια" 
θα την πάρω εγώ δι' όσα µου χρωστάει το 'Εθνος. -Του λέγω, εσύ 
πήρες θησαυρούς από αυτό το δυστυχισµένο 'Εθνος 'σ τα στρατόπεδα, εις 
"την Αθήνα, εις την Πελοπόννησο. Πόσο φουσάτο έχεις εις την οδηγίαν σου; " 
Ποτέ δεν βγαίνουν τρακόσοι άνθρωποι• και πλερώνει όλη η Ανατολική Ελλάς 
και η Κυβέρνηση δι' αυτούς. Κι' όλον τον κόσµο τον γύµνωσες• και δόντια 
έβγαλες εσύ κι' ο Μαµούρης σου και µε το τζεκούρι σκοτώσετε ανθρώπους. 
Το Σαρρή τον σκοτώσετε• πενήντα-χιλιάδες γρόσια οπού 'χε απάνου του, 
εις γρόσια και τζιβαϊρκά, τα πήρε ο Μαµούρης και τα µεράσετε. Τέλος-πάντων 
εσύ γυρεύεις ακόµα από την Κυβέρνησιν να πάρης και οχτακόσες-χιλιάδες 
γρόσια• και κατά την επιτροπή, οπού 'ναι διορισµένοι όλοι φίλοι σου, θα 
πάρης υποστατικό οπού ν' αξίζη πενήντα δια δέκα• αυτείνη η επιτροπή θα 
το ξετιµήση τοιούτως. Οι φίλοι σου και οι συγγενείς σου κυβερνήτες τα 'πικυρώνουν. 
Τέλος-πάντων εσύ κι' ο Μαµούρης σου θα γίνης Μεµεταλής, εσύ, κι' 
αυτός Μπραϊµης• κ' εµάς θα µας πάρετε είλωτες! Να την χέσω τέτοια λευτεριά, 
"οπού θα κάµω εγώ εσένα πασιά! -Τι κουβεντιάζεις έτζι; µου λέγει." 
-'Ετζι κουβεντιάζω! 'Οταν τα πάρης εσύ αυτά και οι φίλοι σου, να µε 
"φτύσης!"" Σηκώθηκα κι' αναχώρησα κατ' το κονάκι µου. " 
Την αυγή βγάζει η 'πιτροπή προκήρυξη. Πήγαµεν και την αλείψαµεν µαγαρσές. 
Κι' όσες βολές µατάβγαλε, τα ίδια έπαθε. Μου µίλησαν αυτείνοι όλοι 
και η επιτροπή ότι όσα µου χρωστάγει το 'Εθνος -να µου δώσουνε ό,τι θέλω. 
∆εν θέλω εγώ τίποτας, τους είπα. Τότε έµειναν όλα τα σκέδια του Γκούρα 
και της 'πιτροπής νεκρωµένα. Βγαίνει ο Γκούρας από το ταχτικόν. Κάνει 
πλήθος αντενέργειες αυτός και οι συντρόφοι του, Αθηναίγοι και κυβερνήτες, 
να το διαλύσουνε το ταχτικόν. Ο καϊµένος ο Φαβγές έτρεξε εις την προκοµµένη 
∆ιοίκηση δια-να δώση τα µέσα. Εις την Αθήνα ήταν σκουτιά του ταχτικού 
κι' άλλα αναγκαία. Πολεµούσαν να τα κάµουν οι καλοί πατριώτες 
πλιάτζικα. Ο Φαβγές µε βάνει µέλος µιας επιτροπής, οπού συστήθη απ' ούλο 
το ταχτικόν, να προφυλάξωµεν αυτά, να µην τ' αδράξουν οι άλλοι. 'Ηταν 
'πιτροπή ο Σκαρβέλης, ο Σταυρής Βλάχος, άλλοι αξιωµατικοί κ' εγώ. 
Και τα προφυλάξαµεν όσο-να 'ρθη ο αρχηγός του σώµατος. Τότε ο Γκούρας, ο 
Ζαχαρίτζας, ο Βαρελάς, ο Σουρµελής κι' άλλοι συντρόφοι τους Αθηναίγοι, 
κι' από την Κυβέρνησιν οι φίλοι τους κι' ο Γιαννάκος Βλάχος, ο συγγενής του 
Γκούρα, οπού τον είχε µέλος της Κυβερνήσεως, κάνουν χιλιάδες αντενέργειες 
να χαλάσουν το ταχτικόν και του κόβουν όλα τα µέσα, να διαλυθή χωρίς 
άλλο. 'Οτι η τάξη δεν είχε κλεψές και βία εις τους κατοίκους. Οι καϊµένοι 
οι Αθηναίγοι έβγαζαν την χαψιά από το στόµα τους και τη δίναν των ταχτικών. 
Κι' όλη 'µέρα συνεισφορές κάναν να το νταγιαντήσουνε, ότι καθώς ήρθε 
ο Φαβγές µε το σώµα εις την Αθήνα, γνώρισαν τα σπίτια τους. Αφού βλέπουν 
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οι Αθηναίγοι ότι το ταχτικόν κιντυνεύει και τότε θα πάθουν τα πρώτα 
από την δικαιοσύνη τ' αρχηγού, µαζώνονται όλοι, κάνουν µίαν συνέλεψη και 
διορίζουν χίλιους Αθηναίους, όλα τα νοικοκυρόπουλα, κι' αρχηγόν αυτεινών 
διορίζουν εµένα, να προσέχωµεν δια την ευταξίαν της πόλεως κι' αν κάµη 
χρεία και δια τον οχτρό, να κινηθούµεν. 'Εγινε η συνέλεψη• διόρισαν τ' αναγκαία 
όλα. Τότε αυτό το 'µαθε ο Γκούρας, δεν του 'ρθε καλά ούτε αυτεινού, ούτε 
των φίλωνέ του, ούτε της Κυβέρνησης, ούτε της σεβαστής επιτροπής οπού 'ταν 
εις την Αθήνα. Γράφουν αυτά της Κυβέρνησης, η Κυβέρνηση στέλνει εις την 
'πιτροπούλα διαταγή και µε φωνάζει, η 'πιτροπούλα, και µου λέγει ότ' είµαι 
αξιωµατικός της Κυβερνήσεως κι' αυτού οπού µε διορίσαν οι Αθηναίοι, να 
"τραβήσω χέρι από αυτείνη την αρχηγίαν. Της λέγω• ""'Ο,τι µου δίνουν οι " 
πατριώτες δεν τ' αφίνω µόνος-µου• αν δεν µε θελήσουν οι ίδιγοι, τότε τ' 
αφίνω. Κυβέρνηση ως αξιωµατικός δεν την γνωρίζω, ότ' είµαι απαρατηµένος• 
ήµουν στρατηγός και είµαι απλός στρατιώτης του ταχτικού• κι' αρχηγόν 
έχω τον Φαβγέ. Κι' αν φταίξω, αυτός θα µε παιδέψη. 'Σ αυτόν ορκίστηκα 
ως απλός στρατιώτης. Η Κυβέρνηση δεν έχει να κάµη εις-το-εξής µ' εµένα, 
"ούτε οι 'πιτροπούλες της"". " 
Μάθαµεν ότι ο Κιτάγιας ετοιµάζεται δια την Αθήνα. Λέγει των Αθηναίων 
ο καϊµένος ο Φαβγές να επιστατήση µόνος-του, να βάλη όλο το ταχτικόν 
να δουλέψουν να κόψουν νησί τον Φαληρέα, και οι Αθηναίοι να µην τρέχουν 
εις τα νησιά, να είναι απάνου εις την πατρίδα τους• και να µην ξαναπουληθή 
η Αθήνα. Ο Γκούρας ακούγοντας αυτό ενέκρωσε, ότι τ' αργαστήρι του 
αυτεινού κι' όλης του της συντροφιάς νεκρώνει, το κάστρο της Αθήνας, το 
βυζί του Γκούρα και συντροφιάς του. Αυτό τρώγει τα χρήµατα, το ταµείον 
της Ανατολικής Ελλάδος, όλα τα εισοδήµατα. ∆ια-να µην γένη αυτό το 
κακό, να κοπή ο Περαίας, πολέµησαν όλοι τον Φαβιέ και πήρε το ταχτικόν 
και πήγε εις τα Μέθενα, 'σ έναν έρηµον και νοσώδη τόπον, κ' έφκειασε εκεί κάστρο 
και σπίτια. Κι' ως νοσώδης ο τόπος, αφανίστηκαν οι άνθρωποι και χάθηκαν 
κακώς-κακού. Κι' από τόσα άρµατα, κανόνια, σκουτιά κι' άλλα αναγκαία 
του πολέµου, οπού θα ήταν το ταχτικόν διπλό, δεν έµεινε τίποτας. 
Κι' αυτά όλα δεν χάνονταν, ούτε την Αθήνα να την ξανακυργέψουν οι Τούρκοι 
και να µας την πουλήσουνε οπίσου• και να πάρουν άνθρωποι χωρίς αγώνες 
και θυσίες από 'να γρόσι το στρέµµα την γης, άγρια γης και καλή, και να 
βάλουν κ' εµάς να την γιωργούµεν ως είλωτες αυτεινών• και το γενί να 
βγάζη των αδελφών µας και συγγενών µας τα κόκκαλα. Και λευτερωθήκαµεν 
από τους Τούρκους και σκλαβωθήκαµεν εις ανθρώπους κακοροίζικους, 
οπού ήταν η ακαθαρσία της Ευρώπης. 
Ο Κιτάγιας ήρθε µε µεγάλη δύναµη ανθρώπων, µε καβαλλαρία, µε κανόνια, 
µ' όλα τ' αναγκαία του πολέµου. 'Επιασε τα Πατήσια. Τα χωριά τα 
περισσότερα της Αθήνας προσκύνησαν, ότι από την δικαιοσύνην µας πολλούς 
κατοίκους τους ηύρανε φορτωµένους πέτρες και τους ξεφόρτωσαν κι' άλλους 
τους λευτέρωσαν, οπού τους παιδεύαµεν δια χρήµατα. Αφού µάθαν οι Αθηναίοι 
ότι έρχεται ο Κιτάγιας, µε ζήτησαν εις τον Φαβιέ, ότ' ήµουν εις την 
οδηγίαν του, και µο' 'δωσε την άδεια κ' έµεινα άµα πήγε εις τα Μέθενα µε 
το σώµα. Και µε διορίσαν µ' άλλους δυο Αθηναίους τον Συµεών Ζαχαρίτζα 
και Νερούτζον Μετζέλο και ήµαστε µ' ανθρώπους εις τα τείχη της πόλεως• 
και πολεµούσαµεν νύχτα και ηµέρα τριάντα-τέσσερες ηµέρες. Ο Κιτάγιας 
χάλαγε τα τείχη µε τα κανόνια κ' εµείς φκειάναµεν. Και καταφανιστήκαµεν 
εις τον σκοτωµόν και πληγωµόν. Μίαν αυγή, µίαν ώρα να φέξη, αφού 
γκρέµισε σε πολλά µέρη της πόλεως τα τείχη και δεν µας άφιναν τα κανόνια 
τ' ακατάπαυτα να µερεµετίσουµεν τα τείχη, τότε µπήκαν οι Τούρκοι 
-τους µέθυσε πρώτα µε ρούµι και µπήκαν από τρεις µεριές. Κι' ανακατωµένοι 
µε τους Τούρκους πήγαµεν πολεµώντας ως το κάστρον. Εις τα µπροστινά 
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τείχη τα µακρύτερα, οπού 'ναι πρόσωπον των Πατησιών, φυλάγαµεν 
οι Αθηναίοι κι' ο γενναίος κι' αγαθός πατριώτης ο Μορφόπουλος• από την 
Μπουµπουνίστρα κι' ως το ριζό του κάστρου ο Μαµούρης µ' ανθρώπους του 
Γκούρα και χωργιάτες• από τις Κολώνες, τον Αγιώργη, ως το ριζό του κάστρου 
ο Στάθης Κατζικογιάννης. 'Ολοι αγωνίστηκαν γενναίως και πατριωτικώς. 
Η πατρίς χάριτες τους χρωστάγει. Ο Γκούρας ήταν εις το κάστρον 
κι' ούθεν έκανε ανάγκη, οπού ήταν πολύς πόλεµος, πρόφτανε. Και γενικώς όλοι 
αγωνιστήκανε πατριωτικώς και γενναίως. Οι Τούρκοι ολόγυρα την χώρα 
είχαν κανονοστάσια, τάµπιες, και βαρούσαν µε κανόνια, µπόµπες και γρανέτες 
και λιανοντούφεκον. Αυτείνοι πλήθος κ' εµείς ολίγοι ως πεντακόσοι 
άνθρωποι, κάτου όχι απάνου. Οι θέσες εκτεταµένες. 
Πήγαµεν εις το φρούριον. 'Ηταν η νίλα εκεί• γυναικόπαιδα, ζώα. Γιόµωσε 
ο Σερπετζές. Η θεία πρόνοια, αδελφοί αναγνώστες, είναι µεγάλη και 
δίκια. Οι Τούρκοι -πιασµένες όλες οι θέσες ολόγυρα-εις την χώρα και κάστρο. 
Εβήκαν οι άνθρωποι, γυναικόπαιδα, κλαίγοντας, µε τόσα ζώα, και οι 
Τούρκοι δεν τους πήραν χαµπέρι τελείως• και σωθήκανε όλοι χωρίς-να µατώση 
µύτη κανενού και πήγαν εις Αµπελάκι και Κούλουρη. 
Την χώρα την βαστήσαµεν τριάντα-τέσσερες ηµέρες. Κολλήσαµεν εις το 
κάστρο Αγούστου 3, τα 1826. 'Οταν µπήκαµεν εις το κάστρο, ήταν πλήθος 
εκεί βόιδια. Ο Γκούρας, αµαθής από µπλόκους, τα 'βγαλε και τ' απόλυσε 
"όλα έξω, και τα πήραν οι Τούρκοι. Του λέγω• ""Τι κάνεις, αδελφέ; " 
"εδώ είναι πολιορκία. -Λέγει, λίγον καιρό θα κάµωµεν"". 'Ετζι το' 'λεγαν οι" 
Ευρωπαίγοι, οπού 'ρχονταν εις το κάστρο, και τους πίστευε. 'Οταν δεν είχαµεν 
ούτε ψωµί, βάρειε το κεφάλι του. Τα βόιδια τα 'φαγαν οι Τούρκοι κ' ευκιώνταν 
την ανοησίαν του Γκούρα. Εγώ ήµουν καµένος από το κάστρο της 
'Αρτας, οπού καθόµουν νηστικός, κι' από το Νιόκαστρο, οπού δεν είχαµεν 
ούτε νερό. 'Εβαλα το κρασί των συγγενών της γυναικός µου κι' όλους τους 
ζαϊρέδες, αγόρασα ρύζι εξακόσες οκάδες, όσπρια κι' όλα τ' αναγκαία• κι' 
αλάτισα τόσα βόιδια και γουρούνια. Κ' έτρωγαν όσους ανθρώπους είχα µαζί 
µου, κι' αχώρια οι λαβωµένοι και οι άλλοι, όταν ήρθε ο Κριτζώτης και το 
ταχτικόν, οπού κατήντησε εκατό γρόσια η οκά το βούτυρον και τ' άλλα 
τ' αναγκαία και δεν βρίσκονταν. 
Αφού κολλήσαµεν εις το κάστρο, µεράσαµεν και πήρε ο καθείς τα πόστα 
του. Ο Παπά-Κώστας, ο Εµορφόπουλος κ' εγώ εις την Χρυσοσπηλιώτισσα, 
οπού 'ναι η σπηλιά και οι δυο κολώνες από-πάνου. Αφανιστήκαµεν 
εις τον σκοτωµόν και πλήγωµα, ότ' ήταν καρσί ο Σέτζος και το Κολωνάκι 
οπού 'ταν τα κανόνια των Τούρκων• από-µέσα-εις τον Σερπετζέ οι Αθηναίγοι 
ο Συµιός, ο Νερούτζος, ο Μήτρο Λίτζος, ο Ντάβαρης ως την έξω πόρτα 
του κάστρου• 'σ την τάπια του ∆υσσέως, από-'κεί και κάτου, άνθρωποι του 
Γκούρα• εις του Λιονταριού τη ντάπια Αθηναίοι, οπού ήταν κιντυνώδες 
µέρος. Αυτείνοι οι καϊµένοι ήταν γυµνοί και δυστυχισµένοι, ότι οι άνθρωποι 
του Γκούρα τους γύµνωσαν. Κι' ο καϊµένος ο Ντάβαρης ο Αναγνώστης µε 
τόσους πατριώτες του κι' ο Γερολίτζος ήρθαν να σκοτωθούν µε τους χωργιανούς 
τους κ' ήφεραν κι' όλα τους τα βόιδια και σκουτιά των σπιτιών τους 
κ' έντυναν κ' έθρεφαν τους συνπολίτες τους τους δυστυχισµένους Αθηναίους, 
οπού συναγωνίζονταν εξ-αρχής εις τα δεινά της πατρίδος. Και τότε ως αδελφοί 
µέραζαν το εδικόν-τους. Αφού γύµνωσαν την Αθήνα οι άνθρωποι του Γκούρα 
και δεν άφιναν τους Αθηναίους να βγάλουν τίποτας έξω, εις το κάστρο τους 
πουλούσαν το πράµα τους το ίδιον, των Αθηναίων, κι' απ' αυτά έτρωγαν 
και ντύνονταν, οπού δούλευαν οι περισσότεροι µέσα-εις τα χαντάκια και λαγούµια 
νύχτα και ηµέρα. 'Ηταν µαζί-µ' εµένα οι Αθηναίοι και µε τον 
Κώστα Λαγουµιτζή, και χωρίς-ν' αγωνιζόµαστε εµείς, το κάστρο θα κιντύνευε 
και θα παραδόνεταν προ καιρού. Εις το Σερπετζέ από-πάνου, εις το 
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θέατρο, φύλαγε ο Κατζικογιάννης. 'Υστερα µε διόρισαν όλοι οι πολιορκηµένοι 
πολιτάρχη του κάστρου, να φέρνω γύρα όλο το κάστρο µέσα δια την 
ευταξίαν κ' έξω σε όλα τα πόστα να τρέχω όθεν ακολουθήση ντουφέκι, να 
προφτάνωµεν. Και φύλαγαν ανθρώποι µου εις τη ντάπια του ∆υσσέως και 
την άλλη• και τους µέραζα και το νερόν ολουνών εις το κάστρον. 
Απόξω τον Σερπετζέ καρσί του Σέτζου ήταν ένας γαµπρός του Γκούρα 
ο Ντεντούσης, τίµιος πατριώτης και γενναίος• κιντυνώδης η θέση αυτείνη- 
εσκοτώθη. Και διόρισαν και σήκωσα τους ανθρώπους µου από την Χρυσοσπηλιώτισσα 
και την πιάσαµεν κ' εκείνη την θέση εµείς. Τέσσερες αδρασκελιές 
µακρυά και λιγώτερον ήταν τα χαρακώµατα των Τούρκων, βαθιά 
χαντάκια και εις τα χείλια τους κοφίνια. Είχα κ' εγώ φκειασµένες δυο ντάπιες• 
και τρυπήσαµεν το κάστρο και στεκόµαστε εκεί. Την νύχτα φκειάναµεν 
τις ντάπιες και την ηµέρα µας τις χάλαγαν µε τα κανόνια από το 
Σέτζος. 'Οτ' ήταν καρσί και πολλά κοντά. Κι' αφανιστήκαµεν εις τον σκοτωµόν. 
Το ίδιον πάθαιναν κι' απάνου-εις το κάστρο. 'Οτ' ήταν πέτρες• κι' 
αφανίστηκαν οι άνθρωποι από τα κανόνια και µπόµπες. Γιόµωσε τάφους 
απάνου το κάστρο και τους χώναµεν 'σ τον Σερπετζέ. 
Το κάστρο τώρα θέλει να φάγη εκείνους οπού το 'τρωγαν τόσα χρόνια και 
τους έθρεφε σαν µανάρια, και σκοτώνονταν καθηµερινώς. Ο Γκούρας έφκειασε 
έναν περίφηµον ναόν, τον γιόµωσε από-πάνου χώµα να µην περνάγη η µπόµπα, 
κ' έβαλε την φαµελιά του µέσα και κάθονταν κι' ο ίδιος. Πήρε εις το κάστρο 
τον συµπέθερό του τον Σταυρή Βλάχο, τον Καρώρη, τον Βαρελά, τον Ζαχαρίτζα, 
όλο του το παρτίδο, την συντροφιά του και τους έδωσε κ' ένα καλό 
υπόγειον. Και τους σύστησε δηµογεροντία• και τους έβαλε και γραµµατέα τον 
∆ιονύση Σουρµελή, οπού τον θυµιατούσε γράφοντας όταν ήταν εις την χώρα 
αυτός κι' όλη αυτείνη η συντροφιά. Τους πήρε και εις το κάστρο, τους έβαλε 
εις το υπόγειον, τρώνε και πίνουν χωρίς-να πατήση κανένας από αυτούς όξω-από 
την πόρτα του υπόγειου. 'Οτι όξω ήταν µπόµπες και γρανάτες και κανόνια 
και κιντύνευε ο καθείς, και εις το υπόγειον ήταν σιγουριτά• όξω-από 
τον Ζαχαρίτζα-Νικολάκη. Αυτός ο καϊµένος έβγαινε κι' αγωνίζονταν, 
καθώς και οι άλλοι οι πατριώτες, και κιντύνευε µαζί µας. Οι άλλοι όλοι εις 
το υπόγειον• κι' ο Γκούρας εις τον ναόν κάθεταν µε την φαµελιάν του. Πηγαίναµεν 
εµείς σκοτωνόµαστε µε τους Τούρκους έξω-από το κάστρο -έγραφε 
η δηµογεροντία κι' ο Σουρµελής έξω εις την ∆ιοίκηση και εις τους καπεταναίους 
"και εις τις 'φηµερίδες. ""Σήµερα εβήκε ο αρχηγός Γκούρας έξω αναντίον" 
"των Τούρκων κ' έκαµεν εκείνη την νίκη, εκείνη"". Κάθε ολίγον όσοι ήταν" 
εις τα υπόγεια εγκώµιαζαν εκείνους οπού ήταν εις τον ναόν. Τα είδαµεν αυτά 
γραµµένα εις τις 'φηµερίδες, ότι τα 'στελναν απόξω του Αναστάση Λιδωρίκη 
και Βλάχου, γυναικάδελφου και συµπέθερου του Γκούρα. 
Σαν τα είδαµεν αυτά, πιαστήκαµεν και µαλλώσαµεν• και τους είπα• 
Χωρίς-να βλέπωµεν όλα τα γράµµατα και να τα υπογράφωµεν όλοι, πεζοδρόµον 
"από το κάστρο άλλη φορά δεν βγαίνοµεν"". Κι' έτζι ακολουθήσαµεν εις-το-εξής." 
"Τότε του είπα του Γκούρα• ""Να πιάσης πόστο έξω-από το κάστρο," 
"και τότε κατά τ' αντραγαθήµατά σου γράψε"". Παληκάρι γενναίον, φιλότιµον " 
εβήκε κ' εκεί σκοτώθη, και είπαν ότι τον σκότωσα εγώ. Του Θεού ψυχή να 
µην δώσω αν ακολούθησα τοιούτο ή µου πέρασε από την ιδέα µου. 'Υστερα 
γκρέµισε και το κανόνι εκείνον τον περίφηµον ναόν και χάθη και η φαµελιά 
του Γκούρα και τόσες άλλες ψυχές. Εγλύτωσε ζωντανό απ' ούλους αυτούς 
έναν αθώον παιδί, και οι άλλοι σκοτώθηκαν όλοι. 
Εις την ντάπια του ∆υσσέα απόξω ως τη ντάπια του Λιονταριού εκεί 
είχαµεν δεµένο λαγούµι• είχαµεν βάλη µπαρούτι και το φτίλι από-εκεί το 
είχαµεν ως µέσα-εις το χαντάκι. Κ' εκείνη την θέση του Λιονταριού την 
φύλαγαν οι Αθηναίγοι οι γυµνοί. Κεφαλή αυτεινών ήταν ο ∆ανίλης, γενναίος 
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άνθρωπος και τίµιος πατριώτης. Τον πιάσαν ύστερα ζωντανόν αυτόν και 
τον Μήτρο Λέκκα, τους αγαθούς πατριώτες, και τους παλούκωσαν εις την 
'Εγριπον οι Τούρκοι. Το φτίλι του λαγουµιού ήταν από πανί. Οι άνθρωποι 
κατουρούσαν εις το χαντάκι, ότι δεν µπορούσαν να πάνε αλλού, ότι τους βαρούσαν 
οι Τούρκοι από το Καράσουϊ κι' απ' άλλα µέρη• και τους κατασκότωναν 
καθηµερινώς. Οι Τούρκοι αποφάσισαν να κάµουν γιρούσι δι' αυτό το 
µέρος, και εις τη ντάπια, οπού 'ταν το λαγούµι δεµένο εκεί συνάχτηκαν πλήθος 
από αυτούς. Βάλαµεν τους ανθρώπους εις την τάξη, βήκαµεν καµπόσοι 
και στεκόµαστε µε τα µαχαίρια εις το χέρι. Βάλαµεν φωτιά εις το φτίλι, 
ήταν βρεµένο, δεν έπιασε• πήγε σε καµπόσο διάστηµα η φωτιά και κόπη. 
Τότε είδα έναν πατριωτικόν ενθουσιασµόν. 'Ενας Αθηναίος παίρνει µε την 
χούφτα του φωτιά και πήγε και την έρριξε εις το φτίλι -δια την πατρίδα 
την φωτιά την έκαµεν νερό, αλλά δεν έπιασε. Μας ρίχτηκαν οι Τούρκοι απάνου 
-τους δώσαµεν ένα πελεκίδι και τους πήγαµεν κυνηγώντα ως την άκρη 
εις τα σπίτια• κι' αποτύχαµεν το λαγούµι, οπού θα τους αφάνιζε. Σκοτώσαµεν 
καµπόσους κ' έναν σηµαντικόν. Και λυπήθη πολύ ο Κιτάγιας δι' αυτόν, 
ότ' ήταν πολύ γενναίος. 'Οταν βαστούσαµεν την χώρα, µια 'µέρα είχα βγη 
εγώ από τα τείχη της χώρας µε καµµιά δεκαριά ανθρώπους και µας ρίχτηκαν 
η καβαλλαρία απάνου µας και θα χανόµαστε. Βαστήσαµεν και σκοτώσαµεν 
τον αρχηγόν τους κι' άλλον έναν και κρύωσαν οι Τούρκοι• και ήβραµεν 
καιρόν και σωθήκαµεν• και τον έκλαψε κι' αυτόν ο Κιτάγιας, ότ' ήταν πολύ 
αγαπηµένος του. 
'Οταν κολλήσαµεν εις το κάστρο, βαστούσαµεν και τον µαχαλά της 
Πλάκας ως την Αρβανίτικη πόρτα. Από-κάτου το κάστρο εις τα σπίτια 
ήταν µία εκκλησία και της έδεσε λαγούµι ο αθάνατος περίφηµος Κώστας Λαγουµιτζής, 
γενναίος και τίµιος πατριώτης -και µε την τέχνη του και µε το 
ντουφέκι του ως λιοντάρι πολέµαγε δια την πατρίδα. 'Ηµαστε µαζί κι' αγωνιζόµαστε 
ως αδελφοί νύχτα και ηµέρα. και δουλεύαµεν µε τους ανθρώπους, 
τους αγαθούς Αθηναίους και φκειάναµε τα λαγούµια• και ήµαστε όλοι πάντα 
αγαπηµένοι κ' ενωµένοι. Εις το Μισολόγγι και παντού αυτός ο γενναίος 
άντρας θάµατα έχει κάµη. Πατρίδα, του χρωστάς πολύ αυτεινού του αγωνιστή. 
Θησαυρούς του δίνει ο Κιτάγιας να γυρίση• δια σένα, πατρίδα, όλα τα καταφρονεί. 
'Εβαλε λαγούµι εις την εκκλησίαν. Πλάκωσε ένα πλήθος Τούρκων• 
αρχίσαµεν τον πόλεµον• κάµαµεν ότι τζακιστήκαµεν. (Θέλαµεν να τον αφήσουµεν 
τον µαχαλά, ότ' ήµαστε ολίγοι και οι θέσες εκτεταµένες). Τότε οι 
Τούρκοι µας πήραν 'σ το κοντό. Είχαµεν την Χρυσοσπηλιώτισσα πιασµένη 
και το ριζό του κάστρου, είχαµεν ταµπούρια, και πιάσαµεν εκεί. Αφού γιόµωσε 
η εκκλησιά µέσα κι' ως απάνου, στάθηκαν δυο γενναία παληκάρια ο 
Μιχάλης Κουνέλης Αθηναίος κι' ο Θωµάς Αργυροκαστρίτης ή Χορµοβίτης, 
αυτείνοι οι δυο γενναίοι και οι αθάνατοι, και βάλαν φωτιά• και πολέµησαν 
αντρεία και σώθηκαν. Και πήγε εις τον αγέρα η εκκλησιά και οι Τούρκοι 
όλοι. 'Υστερα οι άλλοι Τούρκοι οπού ήταν πλησίον εκεί τζακίστηκαν• κι από-πάνου 
το κάστρο κι' από-κάτου βαρούσαµεν εις το κρέας και τους αφανίσαµεν. 
'Εγινε µεγάλος ο σκοτωµός των Τούρκων. 
Εις το Σερπετζέ απόξω, οπού φυλάγαµεν, ήφερναν τα λαγούµια τους οι 
Τούρκοι αναντίον µας• εκεί ήταν και του κάστρου, τρία στόµατα. Οι Τούρκοι 
ήταν πολλά πλησίον µας και ήρθε κ' ένας πασιάς νέος µε καλό ασκέρι. Και 
ήρθαν εκεί εις τα χαρακώµατά τους πολλά πλησίον µας και µας βρίζαν και 
µας λέγαν άναντρους κι' Οβραίους• και εις το Μισολόγγι ήταν παληκάρια 
κ' εµείς καντιποτένιοι• και 'σ ένα-δυο ηµέρες µας κλείνουν µε τα χαρακώµατά 
τους• και µας πιάνουν ζωντανούς ύστερα και µας περνούν από το 
σπαθί τους. Εγώ κι' ο Κώστα Λαγουµιτζής ήµαστε αποσταµένοι, ότι φκειάναµεν 
νύχτα και ηµέρα τα λαγούµια να τους χαλάσουµεν των Τούρκων τα 
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δικά-τους. Κ' εγώ ήµουν πάντοτες οπού σύναζα τους Αθηναίους (τους αγαπούσα, 
κι' αυτοί το-ίδιον) και τους οδηγούσα εις αυτά κ' εργαζόµαστε. Είχα 
κι' όλα τα νοικοκυρόπουλα µαζί µου και τα προφύλαγα από τους ανθρωποφάγους, 
οπού 'θελαν να τους γυµνώνουν ως και εις το κάστρο, όπου τους έµεινε 
ολίγον πράµα -να τους το πάρουν κι' αυτό. Αφού ήµαστε αποσταµένοι, 
οληνύχτα και ηµέρα οπού εργαζόµαστε, τους είπα κ' έσφαξαν ένα βόιδι 
οπού 'χα ζωντανό, να πάρουν οι άνθρωποι ολίγον κρέας. Και µας µαγείρεψαν 
να φάµε. Τότε κάλεσα και τον Λαγουµιτζή και τον Παπά του Κριτζώτη 
τον αδελφόν, οπού ήταν µέσα και φύλαγε µε τον Στάθη Κατζικογιάννη εις 
την ίδια βέργα του τείχους του Σερπετζέ, κι' απόξω εµείς. Είχα καλεσµένον 
και τον Παπακώστα, γενναίον παληκάρι, αγαθός πατριώτης, συγγενής του 
Γκούρα. (Με τον Γκούρα ήµουν 'γγισµένος, µε τον Παπακώστα ήµαστε φίλοι 
στενοί, ότι γνώριζε ποιος έφταιγε και ποιος είχε δίκιον). Εκεί-οπού 
τρώγαµε όλοι ψωµί, οι Τούρκοι απόξω, την νύχτα, µας βρίζαν• είχα την 
µάγκα µου, οπού τρώγαµεν όλοι µαζί-µε τους µουσαφιραίγους• τους λέγω• 
Αδελφοί, εδώ σας έχω ζαϊρέδες οπού τρώτε, κρασί, ρακί κι' όλα σας τα 
συγύρια. Οι άλλοι του κάστρου τρώνε ξερό ψωµί. Το-λοιπόν εµείς να τρώµεν, 
και οι Τούρκοι να µας διατιµούν δεν βαστιέται. Θέλω κοφίνια τούρκικα 
"από τα χαρακώµατά τους!"" Μου λένε οι γενναίοι άντρες -ήταν όλο " 
νοικοκυρόπουλα Αθηναίγοι κι' ολίγοι Φηβαίγοι, οπού τους είχα πάντοτες 
µαζί µου. Αφού τους έκαµα αυτείνη την οµιλίαν, φιλοτιµία και πατριωτισµόν 
γιοµάτοι όλοι, (άλλη βολά δεν είχαµεν βγη 'σ τα τούρκικα χαρακώµατα• 
"αυτό ήταν το πρώτο) µου λένε• ""∆ος µας µίαν φορά κρασί να πιούµεν από " 
"το χέρι σου"". Τους έδωσα. Μου είπαν• ""∆ώσε µας και την ευκή σου. -Τους " 
"είπα, έχετε πρώτα του Θεού του αρχηγού του παντός την ευκή και της πατρίδος""." 
Σηκώθηκαν όλοι και βγαίνουν αναντίον των Τούρκων εις τα χαρακώµατά 
τους και τους τζακίζουν• και σκότωσαν πεντέξι Τούρκους, τους πήραν 
και καµπόσα κοφίνια. Τους πισωδρόµησαν οι Τούρκοι. Τότε δεν ήταν 
καλό αυτό, ότ' είναι πρώτο κίνηµα κι' όποιος λάβη θάρρος, θα λάβη δια 
"πάντα. Μου λένε• ""'Εβγα κ' εσύ, καπετάνε"". Εγώ είµαι φιλόζωγος, όµως " 
µου πειράζεταν και η φιλοτιµία, ότι εγώ ήµουν ο αίτιος να τους ειπώ αυτό. 
Τότε µε τους ίδιους εβήκαµεν αντάµα, χαλάσαµεν τους Τούρκους. 'Σ ολίγον 
µας πήραν µε τα µαχαίρια, µας ήφεραν κυνηγώντας ως το πόστο µας• λάβωσαν 
κι' από 'µάς κάνα-δυο. Τους δίνοµεν άλλο τζάκισµα• µας πισωδρόµησαν. 
Εκεί-οπού τους τζακίσαµεν, τους πήραµεν καµπόσα πλιάτζικα, τους 
πήραµεν κ' ένα πανουφόρεµα µακρύ. Είχα έναν µαζί µου, γραµµατικόν του 
Κατζικογιάννη, Αλεξαντρή τον λένε, νοικοκυρόπουλον, φιλότιµος νέος και 
"µε νου κι' αρετή. Του λέγω• ""'Ο,τι θα κάνω εγώ εσύ θα το επιστηρίζης ως " 
βέβαιον• θα κάµω ένα στρατήγηµα. -'Ο,τι µου ειπής κάνω, µου λέγει ο 
"νέος"". Γιοµίζω το φόρεµα το τούρκικον χώµατα και το πιάνοµεν οι δυο µας " 
και το πάγω εις τα πόστα µας, οπού 'ταν οι συντρόφοι κυνηγηµένοι από τους 
Τούρκους, και φωνάζω τον Λαγουµιτζή, τον Παπά του Κριτζώτη και τον 
Παπακώστα -και φωνάζω να µ' ακούσουν οι 'Ελληνες• λέγω αυτείνων των 
"τριών τα ονόµατά τους• ""Ελάτε να σας δώσω εσάς των τριών τον χαζνέ " 
των Τούρκων, οπού τους πήραµεν, να µου τον φυλάξετε εσείς οι τρεις και θα 
πάγω να πάρω και τον άλλον οπού 'ναι εκεί. Οπίσου στεκάτε να τον βουλλώσω 
"πρώτα, να-µη µου τον κλέψετε"". 'Εβγαλα την τεζέδα µου από το " 
ποδάρι και το 'δεσα κ' έβγαλα και την βούλα µου να τα βουλλώσω -κι' ο 
Αλεξαντρής να ψάχνη δια κερί. Ακούγοντας γρόσια οι 'Ελληνες και βουλώµατα, 
βγάνουν τα µαχαίρια και σαν λιοντάρια ρίχνονται εις τους Τούρκους. 
Αλήθεια χαζνέ πήραν• πήραν ντουφέκια, πήραν σπαθιά, σκότωσαν και 
τόσους Τούρκους• κυργέψαµεν τρία λαγούµια, οπού µας φέρναν αναντίον µας 
να µας αφανίσουνε εµάς και το κάστρο• πιάσαµεν καµµίαν εικοσιπενταριά 
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ζωντανούς, τους λαγουµιτζήδες τους κι' άλλους• τους καφφενέδες τους, οπού 
'χαν εκεί, κι' όλα τους τα συγύρια• κρασιά, ρακιά καταδίκι• τους πήγαµεν 
κυνηγώντας ως το Καράσουϊ• εκεί ήταν δύναµη µεγάλη των Τούρκων και 
τα ταµπούρια τους και βαστάχτηκαν. Χαλάσαµεν από το Καράσουϊ ως τα 
πόστα µας όλα τους τα χαντάκια και τους πήραµεν περίτου από δυο-χιλιάδες 
κοφίνια. 
Τότε πιάσαµεν τον τόπον ο Γκούρας, ο Παπακώστας, ο γενναίος και 
καλός πατριώτης ο Θωµάς Αργυροκαστρίτης• βαστούσαµεν εµείς όλοι τους 
Τούρκους µε τον πόλεµον -και τα τρία λαγούµια των Τούρκων τα 'καµεν 
ο Λαγουµιτζής ένα και το 'βαλε εις το δικό-µας λαγούµι• και πήραµεν 
εµείς το µάκρο του και δέσαµεν ένα λαγούµι των Τούρκων 'σ ένα πόστο τους, 
οπού 'ταν σαν πιάτζα και συνάζονταν όλοι οι Τούρκοι και κουβέντιαζαν και 
πίναν καφφέ, εκεί από-κάτου το γιοµίσαµεν µπαρούτι χωρίς οι Τούρκοι να 
ξέρουνε τίποτας. Συνάξαµεν όλα τα κοφίνια και φκειάσαµεν το πόστο, τις 
δυο ντάπιες µου κι' ούθεν αλλού έκανε χρεία. Μου σκοτώθη ένα παληκάρι τότε 
οπού ήταν από τα σπάνια, ο Στάµος-Πέτρου Θοδωρής Αθηναίος• τον είχα 
µπαγιραχτάρη• τίµιος άνθρωπος πολύ, αγαθός και γενναίος. Αφού τζακίσαµεν 
τους Τούρκους, ώρµησε εις το Καράσουϊ και τον σκότωσαν αυτόν και τον 
Πράπα αδελφόν του Παγώνα. Τους έκλαψε όλο το κάστρο• κ' εγώ φαρµακώθηκα, 
ότι τον είχα τόσα χρόνια µαζί µου. 
'Αρχισαν οι Τούρκοι κ' έφκειασαν τα χαρακώµατά τους και τα 'φεραν ως 
το πόστο τους, οπού τους είχαµεν το µπαρούτι κρυφίως. Τότε συνάχτηκαν 
τ' ασκέρια εις το πόστο µου και πιάσαµεν κουβέντα µε τους Τούρκους φιλική 
δια-να συναχτούνε πολλοί και να τους κυβερνήσωµεν όλους όταν βάλωµεν φωτιά 
εις το λαγούµι. Μπήκαν οι δικοί µας εις την λίνια• τους µέρασα κάθε 
δέκα ανθρώπων µίαν µποτίλλια ρούµη• ένας, το 'δωσα την ρούµη, δεν την έδωσε 
να πιούνε οι συντρόφοι του, οπού 'ταν µάγκατζης, την έπγε µόνος-του όλη και 
µέθυσε. Αφού ετοιµαστήκαµεν, και οι Τούρκοι -γιόµωσε ο τόπος, και τότε 
θα τους αφανίζαµεν βαίνοντας την φωτιά -το λαγούµι του κάνουν τρύπες 
να ξεθυµαίνη. Η κακή τύχη, 'σ εκείνη την τρύπα είχε χυθή µπαρούτι. Πηγαίνοντας 
η φωτιά εκεί, πήρε φωτιά εκείνο το µπαρούτι. Εµείς δεν ξέραµεν 
από λαγούµια• ελέγαµεν ότι αυτείνη η φωτιά είναι το λαγούµι. Εκείνος ο µεθυσµένος 
τράβησε το µαχαίρι κ' έβαλε τις φωνές. Οι Τούρκοι πήραν χαµπέρι. 
Εµείς κινηθήκαµεν άταχτα• οι Τούρκοι τραβήχτηκαν από-'κεί. Τότε ωρµήσαµεν 
απάνου τους και κόντεψε να πάθωµεν εµείς εκείνο οπού θα κάναµεν 
των Τούρκων. 'Εκαµε ο Θεός και πήρε φωτιά πριν-να ζυγώσουµεν και σήκωσε 
εις τον αγέρα λιθάρια ριζιµιά. Και δεν βλάφτη κανένας από 'µάς, ούτε 
οι Τούρκοι. Τότε µας ρίχτηκαν οι Τούρκοι µε τα µαχαίρια και µας έβαλαν 
οµπρός. Κι' άρχισαν τα λιανοντούφεκα βροχή των Τούρκων και οι µπόµπες 
και τα κανόνια και οι γρανέτες. Λαβώθηκαν καµπόσοι από 'µάς και µου 
σκοτώθη κ' έν' Αθηνιωτόπουλο, νοικοκυρόπουλο, Νέστορα Κοπίδη το 'λεγαν, 
ο σύντροφος του µπαγιραχτάρη µου, πολύ γενναίος. Τότε το 'χαµεν κακά• µας 
φέραν οι Τούρκοι ως απόξω και µπορούσαν να µας βάλουν και µέσα-εις το 
κάστρο. Τότε µε φωτίζει ο Θεός και παίρνω ένα δαβλί µε φωτιά εις το χέρι 
"και φωνάζω• ""Βάλτε φωτιά και εις το τρανό λαγούµι, τώρα οπού ζύγωσαν οι " 
"Τούρκοι, να τους αφανίσουµεν!"" Ακούνε οι Τούρκοι, βλέπουν και την φωτιά, " 
τζακίζουν οπίσου και τους παίρνουν εις το κοντό οι αθάνατοι 'Ελληνες• και 
τρώνε ένα σπαθί καλό. Τους χαλάσαµεν πίσου τα χαρακώµατά τους• τους πήραµεν 
τόσα κεφάλια και λάφυρα πλήθος, ντουφέκια, σπαθιά, καπότες. Ούτε 
άλλο λαγούµι είχαµεν, ούτε φωτιά ν' ανάψη. Από τότε µάθαν πολλή γνώση 
οι Τούρκοι• ούτε µας βρίζαν, ούτε µας πλησιάζαν. Τους πήραµεν τον αγέρα 
τους. Πέντε-δέκα βγαίναν οι 'Ελληνες, τους αφάνιζαν. Είχα ένα παληκάρι, 
Χατζή-Μελέτη το λένε, Αθηναίος• όποτε έβγαινε έξω, ή ένα κεφάλι ή δυο 
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θα 'φερνε µέσα-εις το πόστο• γενναίον και τίµιον παληκάρι. Μας φέρναν οι 
Τούρκοι ένα λαγούµι από-κάτου το κάστρο και του τάξαµεν δέκα-χιλιάδες 
γρόσια και τον κρεµάσαµεν µόνον-του από το κάστρο και είδε αυτό το λαγούµι• 
και γλύτωσε το κάστρο. (Το ξεθυµάναµεν από-πάνου). Και κιντύνεψε 
να σωθή, οπού τον πλάκωσαν τόση Τουρκιά. Και δεν του δώσαµεν δέκα 
"παράδες.  

'Υστερα τον παρουσίασα εις τον Αγουστίνον Καποδίστρια και τον Βιάρο. ""∆εν έχει το
ταµείον!"" ∆ια τους σπιγούνους έχει, να τους πλερώνουν βαριά να µαθα νουν τι κάνει ο
κάθε νοικοκύρης εις το σπίτι του. 

      
     ί    

    

" 
'Οταν µέρασα το ρούµι των ανθρώπων δια-να κάµωµεν το γιρούσι δια 
το λαγούµι, ήταν εκεί κ' ένας αξιωµατικός του Γκούρα, αγαπηµένος του• και 
τον καζάντησε τόσα χρήµατα αυτόν, τον λένε Γιάννη Μπαλωµένον -ο τρισκατάρατος 
τον έχει µπαλωµένον και βουλλωµένον, τον αναθεµατισµένον της 
πατρίδας. Αυτός ο άτιµος µε καµπόσους συντρόφους του, όταν είχαµεν τον 
πόλεµο και πετζοκοβόµαστε µε τους Τούρκους, πήρε τους συντρόφους του και 
φύγαν και πήγαν εις την Κούλουρη• και πολεµούσαν µε τις άτιµες γυναίκες• 
κι' άφησαν το πόστο τους εµπροστά-εις το µάτι των Τούρκων, παραπάνου 
από το δικό-µου πόστο, άδειον. Και τότε ο δυστυχής Γκούρας -(ήµουν πολύ 
'γγισµένος µ' αυτόν εξ-αιτίας-από αυτούς τους δολερούς ανθρώπους, οπού τον 
τρογύριζαν, αυτείνοι κ' η συντροφιά του η Αθηναίικη, και τον συβούλευαν 
µπερµπάντικα• και τον αφάνισαν τον γενναίον αγωνιστή• κ' εξ-αιτίας-από 
αυτά δεν το 'κρενα) -και τότε ήρθε εις το πόστο µου λυπηµένος και κάηκε η 
"ψυχή µου οπού τον είδα τοιούτως. Μου παραπονεύτη πολύ. Του είπα• ""Αδελφέ," 
από την σήµερον κι' οµπρός να µε γνωρίζης καθώς ήµαστε και πρώτα 
και καλύτερα. Εγώ αγωνίζοµαι, του λέγω, νύχτα και ηµέρα, καθώς βλέπεις. 
Κι' όσο είµαστε εδώ, είµαι αδελφός σου• τελειώνοντας ο πόλεµος αυτός, 
δεν θέλω την φιλίαν σου. (Μ' είχε και στεφανωµένον). -Μου λέγει, εγώ σ' έχω 
"αδελφόν τόσα χρόνια• σ' έκαµα και συγγενή• διατί δεν θέλεις την φιλίαν µου;" 
-∆ιατί, του λέγω, σου είπα, όταν ήρθαµεν εις την Αθήνα, µην τηράξης να 
πλουτήνης, ότι θα διατιµηθής και η Αθήνα θα κιντυνέψη εξ-αιτίας σου. 'Οτι 
"δεν είσαι µικρός άνθρωπος να την βλάψης ολίγον. Τι το θέλω τώρα; Πλούτηνες" 
και ρήµαξες και την Αθήνα γυµνώνοντας. Αυτείνοι οι άτιµοι οπού 'χες 
µαζί σου, τον 'Αγουστον κολλήσαµεν εις το φρούριον, και τον ίδιον µήνα 
γύρευαν να σ' αφήσουνε να φύγουν, καθώς τους είδες. Εµείς σκοτωνόµαστε 
µε τους Τούρκους, κι' ο Μπαλωµένος κι' άλλοι σηκώθηκαν και φύγαν. Και µε 
τους Αθηναίους σ' έβαλαν και πιάστης οχτρός, ότι τους γύµνωσαν. Αυτείνοι 
είναι άναντροι, χασάπικα σκυλιά. Τι τα θέλεις τα πλούτη, οπού τα 'καµες και 
"γιόµωσες τόσους τενεκέδες και τους έχωσες; ∆εν πλέρωνες ανθρώπους να 'χης " 
"δια το κεφάλι σου, κ' εσύ να δοξαστής και την πατρίδα να την ωφελήσης; " 
'Οχι 'σ ένα µήνα να σε βιάζουν να φύγουν. Σου βάλαν υποψίες οι απατεώνες 
ότι θα σε σκοτώσω µ' απιστιά εξ-αιτίας του ∆υσσέα, οπού τον σκότωσες. 
Αδελφέ, δεν έπρεπε να γένη αυτό εις τον ευεργέτη σου και να 'ρθη από σένα. 
Τώρα έγινε. Θυµήσου πόσα σου είπα εις την Αγόργιανη• ότι θα µας βάλουν 
να σκοτώνωµεν ένας τον άλλον. Τότε µ' άκουσες, δεν το 'καµες• ύστερα έγινε• 
Τώρα όµως να γνωρίσης τους φίλους σου και τους απατεώνες. ∆εν πλουταίνει 
ο άνθρωπος µε χρήµατα µοναχά, πλουταίνει κι' από τα καλά του έργα. 
∆άκρυσαν τα µάτια του του καϊµένου• τον έτυπτε η συνείδησή του δια 
"το κάµωµα οπού 'καµεν εις τον ∆υσσέα. Μου είπε• ""Αν ζήσω κ' έβγω έξω, " 
δεν θέλω µαταξέρη από αυτούς τους µπερµπάντες. Και τα χρήµατα, µου είπε, 
-καταγίνοµαι να φκειάσω την διαθήκη µου και θα κάµω σκολειά κι' άλλα 

 97



καλά δια την πατρίδα. Και θ' αφήσω όλων εσάς το µερίδιόν σας. -Να ζήσης 
να τα χαρής, αδελφέ, και να κάµης καλά πράµατα δια την πατρίδα, να 
βγάλης αυτόν τον λεκέ από-πάνου σου, ότι όποιος σ' έχει φίλο λυπάται. Εγώ 
δεν θέλω από µέρος µου τίποτας. Κι' αν µ' ακούσης κ' εµένα εις-το-εξής ό,τι 
µου κόβη το κεφάλι µου να σου λέγω, είµαστε αδελφοί και φίλοι καθώς ήµαστε• 
ειδέ, τηράγει καθένας την δουλειά του. Και µ' αυτούς τους φίλους 
οπού 'χεις φιλίαν δεν θέλω, ότι τους γνωρίζω εγώ τι έκαµαν 'σ εσένα και εις 
την πατρίδα. Κ' εδώ-µέσα οπού τους έχεις δηµογεροντία -όξω σου σκάβουν 
το λαγούµι σου µε τους άλλους τους ψεύτες. -Τα ξέρω όλα, µου είπε, πως 
"µ' έχουν όλοι αυτείνοι τυλιµένον. 'Οµως δεν είναι περίσταση τώρα"". Φιληθήκαµεν" 
κι' ορκιστήκαµεν να είµαστε εις-το-εξής καλύτερα από τα-πρώτα. 
Αφού µείναµεν σύνφωνοι, το 'µαθαν η γυναίκα του, οι συγγενείς του, εχάρηκαν. 
Πήγα κ' εγώ τους είδα εις τον ναόν. Μείναµεν σύνφωνοι το βράδυ 
να 'ρθούνε µε τον Παπακώστα και Κατζικογιάννη να φάµεν εις το πόστο µου 
ψωµί• ότ' έχω ταζέτικον κρέας κι' άλλα. 'Ηταν λυπηµένος ο καϊµένος ο Κατζικογιάννης. 
Του σκοτώθηκαν τόσοι συγγενείς του κ' ένας ανιψιός του τότε. 
'Ηταν καλός πατριώτης ο Κατζικοστάθης, αγαθός άνθρωπος. Κι' αφανίστηκαν 
εις το κάστρο όλοι αυτείνοι οι συγγενείς του. Αφού ετοιµάζαµεν το φαγί, 
µιλούνε του Γκούρα όλοι του οι συντρόφοι θα φύγουν, καθώς έφυγε ο Μπαλωµένος. 
"Τότε ο δυστυχής ο Γκούρας φαρµακώθη. Του λέγω• ""Μην πικραίνεσαι." 
Πες τους µίαν προθεσµίαν δια οχτώ ηµέρες και να γράψωµεν αυτά εις 
την ∆ιοίκησιν να στείλη νέους ανθρώπους• κι' αυτές τις 'µέρες οπού θα µείνουν 
να µας βοηθήσουνε να φκειάσωµεν τα λαγούµια γύρα τον Σερπετζέ και 
σε όλες τις πόρτες του κάστρου κι' ούθεν κάνει ανάγκη. Και δουλεύοµεν κ' εµείς 
και φκειάνοµεν παντού τα λαγούµια κ' ετοιµάζοµεν όλα αυτά τα µέρη, 
ότι θέλουν πολλή δουλειά. Και δι' αυτό να βαστήξουµεν τους ανθρώπους. 
Και συνχρόνως γράφοµεν και εις την Κυβέρνησιν να µας στείλη νέα φρουρά. 
Και να ειπούµεν αυτεινών οπού θέλουν να φύγουν να φκειάσουνε και µίαν 
αναφορά να την στείλωµεν εις την Κυβέρνησιν και σε οχτώ ηµέρες µας έρχεται 
απάντηση, ή στείλη η Κυβέρνηση ανθρώπους νέους ή όχι• τότε αυτείνοι 
ας φύγουν. Αν έρθουν νέοι άνθρωποι, τα λαγούµια δεν µας χρειάζονται• ειδέ 
και δεν µας έρθουν, θα µείνουµεν πολλά ολίγοι και θα περγιοριστούµεν από-µέσα 
το Σερπετζέ. Κι' όταν έρθουν οι Τούρκοι και δεν µπορούµεν ν' ανθέξωµεν, 
βάνοµεν φωτιά και τον Σερπετζέ στέλνοµεν εις τον αγέρα και τους Τούρκους 
οπού θα να 'ναι εκεί. Και µ' αυτόν τον τρόπον πηγαίνοµεν πολεµώντας ως 
µέσα-εις τον ναόν• κ' εκεί κάνοµεν γενικόν λαγούµι και πάµεν 'σ τον αγέρα 
κ' εµείς και οι Τούρκοι και ο ναός. 'Οτι αν δεν µας στείλη ανθρώπους νέους 
η Κυβέρνηση -δεν θελήσουνε να 'ρθούνε -θ' αφήσουµε απολέµητο το κάστρο 
"να φύγωµεν µ' ενάµισυ µήνα πόλεµον; Και που θα ζήσουµεν από τη ντροπή " 
του κόσµου και καταξοχή εσύ, οπού 'λεγες όλων των ξένων περιηγητών και 
"ντόπιων ότι µπορείς να πολεµήσης εις το κάστρο δυο και τρία χρόνια;"". " 
Του άρεσε η παρατήρησή µου και µιλήσαµεν των ανθρώπωνέ του αυτά όλα• 
και να δουλέψωµεν όλοι να φκειάσουµεν τα λαγούµια. 
Και τοιούτως φκειάσαµεν τα γράµµατα δια την Κυβέρνησιν και προσµέναµεν 
το φεγγάρι να βασιλέψη να βγάλω τον πεζοδρόµον δια την Κυβέρνησιν 
(ότι έβγαιναν από το πόστο µου). Λυπηµένος ο δυστυχής Γκούρας δια 
τους αχάριστους συντρόφους του, οπού έγιναν φιλόζωοι εις τον κίντυνον της 
πατρίδος κι' ανώτερού τους. Και εις τ' αγαθά αυτεινού του κάστρου ήταν γενναίοι 
κι' ατρόµητοι. Και τρώγαν τους δυστυχείς Αθηναίους. Αφού είδα την 
λύπη του, µίλησα καµποσουνών σηµαντικών Αθηναίων και πήγαν και του 
"είπαν• ""Μην πικραίνεσαι ότι θέλουν να φύγουν αυτείνοι. Αυτό το κάστρο το " 
φυλάµεν εµείς, οπού το κυργέψαµεν από τους Τούρκους. Και τώρα δεν τους 
"το δίνοµεν, αν δεν µας πεθάνουν"". " 
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Τότε έκατζε ο Γκούρας και οι άλλοι και φάγαµεν ψωµί• τραγουδήσαµεν 
κ' εγλεντήσαµεν. Με περικάλεσε ο Γκούρας κι' ο Παπακώστας να τραγουδήσω• 
ότ' είχαµεν τόσον καιρόν οπού δεν είχαµεν τραγουδήση -τόσον 
καιρόν, οπού µας έβαλαν οι 'διοτελείς και 'γγιχτήκαµεν δια-να κάνουν τους 
κακούς τους σκοπούς. Τραγουδούσα καλά. Τότε λέγω ένα τραγούδι• 
Ο 'Ηλιος εβασίλεψε 
'Ελληνα µου, βασίλεψε 
και το Φεγγάρι εχάθη 
κι' ο καθαρός Αυγερινός που πάει κοντά την Πούλια, 
τα τέσσερα κουβέντιαζαν και κρυφοκουβεντιάζουν. 
Γυρίζει ο 'Ηλιος και τους λέει, γυρίζει και τους κρένει• 
Εψές οπού βασίλεψα πίσου-από µια ραχούλα, 
άκ'σα γυναίκεια κλάµατα κι' αντρών τα µυργιολόγια 
γι' αυτά τα 'ρωϊκά κορµιά 'σ τον κάµπο ξαπλωµένα, 
και µέσ' το αίµα το πολύ είν' όλα βουτηµένα. 
"Για την πατρίδα πήγανε 'σ τον 'Αδη, τα καϊµένα"". " 
"Ο µαύρος ο Γκούρας αναστέναξε και µου λέγει• ""Αδελφέ Μακρυγιάννη, " 
σε καλό να το κάµη ο Θεός• άλλη φορά δεν τραγούδησες τόσο παραπονεµένα. 
Αυτό το τραγούδι σε καλό να µας βγη. -Είχα κέφι, του είπα, 
"οπού δεν τραγουδήσαµεν τόσον καιρόν"". 'Οτι εις τα 'ρδιά πάντοτες γλεντούσαµεν. " 
'Αρχισε ο πόλεµος κι' άναψε ο ντουφεκισµός πολύ. Πήρα τους ανθρώπους 
µου, πήγα εκεί, καθώς ήµουν διορισµένος και στάθηκα καµπόσο και 
πολεµήσαµεν. 'Ηφερα απόξω γύρα τα πόστα. Πήγα εις το κονάκι µου ό,τι 
έπαιρνε να βασιλέψη το φεγγάρι, να βγάλω τον πεζό δια την Κυβέρνησιν. 
"'Ερχονται µου λένε• ""Τρέξε, σκοτώθη ο Γκούρας εις το πόστο του. 'Ερριξε " 
αναντίον των Τούρκων• απάνου-εις την φωτιά τον βάρεσαν εις τον αµήλιγγα 
"και δεν µίλησε τελείως"". Πήγα, τον πήραµεν εις το νώµο και τον βάλαµε " 
'σ ένα µπουντρούµι. Τον συγύρισε η φαµελιά του και τον χώσαµεν. 
Τότε συναχτήκαµεν όλοι κ' έβαλα µίαν οµιλία εις τους αχάριστους τους 
στρατιώτες και τους είπα εξ-αιτίας τους εσκοτώθη, ότι άφησαν τα πόστα 
"τους, και πήγε µόνος-του ""και τον βιάζετε κάθε στιµή να φύγετε"". ∆ιόρισαν" 
µίαν επιτροπή οι πολιορκηµένοι την γυναίκα του, τον Παπακώστα, τον 
Κατζικογιάννη, τον Οµορφόπουλο κ' εµένα να φυλάξωµεν την τάξη όσο η 
Κυβέρνηση να στείλη νέους ανθρώπους. Της γράψαµεν τον σκοτωµόν του 
Γκούρα και στείλαµεν και τ' άλλα γράµµατα. Ο Γκούρας σκοτώθη τον 
Οκτώβριον µπαίνοντας, εις την απάνου πόρτα, απόξω το κάστρο. 
Χριστιανός καλός ήρθε και µας είπε κρυφίως ότι οι Τούρκοι θα κινηθούν 
µία µεγάλη δύναµη αναντίον-εις το πόστο µου και θα πιάσουνε και τις καµάρες 
από-κάτου το Σερπετζέ, οπού 'ναι εις το πόστο µου... και να µπούνε 
εις το κάστρο. 'Οτι 'σ εκείνο το µέρος είναι και τα στόµατα των λαγουµιών 
των Τούρκων και τα δικά-µας. Είχαµεν κ' εµείς ένα λαγούµι έτοιµο 
αναντίον τους και δεν του 'χαµεν βαλµένο το µπαρούτι µέσα. Τότε, αφού µάθαµεν 
το κίνηµα των Τούρκων, βιάσαµεν τον Λαγουµιτζή να πάγη να το 
"δέση, να βάλη το µπαρούτι. Ο Λαγουµιτζής µου λέγει• ""Το λαγούµι είναι " 
από-κάτου-από τους Τούρκους και θα βροντήσω, όταν θα το δέσω, και θα 
µ' ακούσουνε οι Τούρκοι• και κιντυνεύω. Αν µε φυλάς, µου λέγει, µπαίνω• 
αλλοιώς δεν µπαίνω, ότι κιντυνεύω. -'Εµπα κάµε την δουλειάν σου κ' εγώ 
"σε φυλάγω. Κι' αν πεθάνω, τότε παθαίνεις εσύ"". Μπήκε ο Λαγουµιτζής " 
µέσα. Εγώ ήµουν άγυπνος τόσες βραδειές• νύχτα και ηµέρα δουλεύαµεν και 
φκειάναµεν κάτι χαντάκια• κ' έφκειανα και τη ντάπια µου. Αποκοιµήθηκα. 
Οι Τούρκοι ακούγοντας τον χτύπον του Λαγουµιτζή, συνάζονται πλήθος και 
κάνουν γιρούσι και µπαίνουν εις τη ντάπια µου την όξω (ότι την είχα µερασµένη 
σε δυο και είχα µίαν καµάρα οπού διάβαινα. Τότε οι άνθρωποι 
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µου ανακατώθηκαν µε τους Τούρκους. Σηκώνοµαι άξαφνα εκεί-οπού ήµουν γερµένος, 
κόλλησα εις τη ντάπια. Με ντουφέκισαν οι Τούρκοι, τους ντουφέκισα 
κ' εγώ εις τον σωρό. Μου δίνουν ένα ντουφέκι και µε πληγώνουν εις 
τον λαιµόν. Τότε κάνω το ποδάρι µου να κατεβώ από τη ντάπια, έπεσα. 
Ο τόπος ήταν στενός• οι άνθρωποι τζακίστηκαν από την όξω ντάπια. Πατούσαν 
απάνου µου και διάβαιναν και, στενός ο τόπος, µ' αφάνισαν. 'Εβλεπαν 
και τα αίµατα, έλπιζαν ότ' είµαι σκοτωµένος. Αφού πέρασαν όλοι και 
µείναν ολίγοι κ' έµπαιναν κι' αυτοί µέσα-εις το κάστρο, τότε θα 'µπαιναν 
και οι Τούρκοι συνχρόνως µ' αυτούς. Ο Κατζικοστάθης ήταν από-µέσα• 
άφησε το πόστο του κ' έφυγε και πήγε εις την πόρτα του κάστρου από-µέσα 
εις τον θόλον• και τους Τούρκους δεν τους πολεµούσε κανένας. Τότε σηκώνοµαι 
µισοντραλισµένος και βαστώ καµµιά δεκαριά έξω µε το µαχαίρι• δεν 
τους άφινα να µπούνε µέσα. Και τράβησα την πόρτα οπού 'χαµεν ανοιχτή 
και πιάσαµεν τον πόλεµον και πολεµούσαµεν µε τις πιστιόλες. Μήτε οι 
Τούρκοι µπορούσαν να ρίξουνε ντουφέκι, µήτε εµείς• και πολεµούσαµεν περίτου 
από τρεις ώρες εκεί. 'Ωρµησαν οι Τούρκοι µε ξαναπλήγωσαν εις το 
κεφάλι, εις την κορφή. Γιόµωσε το σώµα µου αίµα. Γυρεύουν οι άνθρωποι 
"να µε πάρουν να µπούµεν µέσα• τότε τους λέγω• ""Αδελφοί, και µέσα να " 
µπούµε κι' όξω να µείνωµεν χαµένοι-είµαστε, αν δεν βαστήξωµεν τους Τούρκους 
και να λευτερώσουµεν τον Λαγουµιτζή. ('Οτι τα στόµατα των λαγουµιών 
και τον Λαγουµιτζή τον είχαν οι Τούρκοι εις την διάκρισίν τους). Τους 
λέγω, αν δεν βαστήσουµεν και µας πάρουν τον Λαγουµιτζή, το κάστρο είναι χαµένο 
"κ' εµείς µαζί. 'Οµως να βαστήξωµεν"". Τότε οι γενναίοι 'Ελληνες " 
βάστησαν σαν λιοντάρια. Μας ήρθε κ' ένα γενναίον παληκάρι του Κατζικογιάννη, 
Νταλαµάγκα τον έλεγαν, κι' ο Αράπης του κι' άλλοι καµµία δεκαριά 
δικοί µου και πιάσαµεν τον πόλεµον και πολεµούσαµεν. Παίρνοντας 
το δειλινό, µέρασα φυσέκια των ανθρώπων• ήρθαν κι' άλλοι ακόµα συντρόφοι. 
'Ηρθαν και Τούρκοι νέον µιντάτι• µας ρίχτηκαν µ' ορµή, µπήκαν εις 
τις καµάρες, τις κυργέψαν όλες κι' άνοιξαν µασγάλια και ντουφεκιούσαν 
µέσα-εις το κάστρο. Ρίχτηκαν µ' ορµή να µας πάρουν και τη ντάπια µας. 
Εκεί σκότωσαν τον Νταλαµάγκα κι' άλλους πεντέξι. Ξαναλαβώνοµαι κ' εγώ 
πίσου εις το κεφάλι πολύ κακά• µπήκε του φεσιού το µπάλωµα εις τα κόκκαλα, 
εις την πέτζα του µυαλού. 'Επεσα κάτου πεθαµένος. Με τράβησαν 
"οι άνθρωποι µέσα• τότε ένοιωσα. Τους είπα• ""Αφήτε µε να µε τελειώσουνε " 
"εδώ, να µην ιδώ τους Τούρκους ζωντανός να µου πατήσουνε το πόστο µου"". " 
Τότε οι καϊµένοι οι 'Ελληνες µε λυπήθηκαν πολύ• πολέµησαν γενναίως, διώξαν 
τους Τούρκους από τη ντάπια µας και τους έβαλαν όλους εις τις καµάρες• 
και ντουφεκούσαν εις το κάστρο. Τότε βήκε ο Λαγουµιτζής και ήρθε 
'σ εµάς• µε ηύρε 'σ αυτείνη την κατάστασιν. Μου είπε να µείνη αυτός εκεί, 
"να κολλήσω εγώ εις το κάστρο να µε δέση ο γιατρός. Του είπα• ""Σύρε µέσα. " 
"Αν πεθάνω εγώ, το κάστρο δεν χάνεται• αν πεθάνης εσύ, χάνεται"". Κόλλησαν" 
από-πάνου τον Σερπετζέ οι εδικοί µας και ρίξαν παλιόσκουτα αναµµένα 
και χορτάρια εις τις καµάρες. Μπούκωσε ο καπνός τους Τούρκους• βαστούσε 
κι' όλο το στράτεµα τα ντουφέκια τους έτοιµα. Κοντά το βράδυ 
έκαµαν να φύγουν, έρριξαν οι δικοί µας εις τον σωρό και σκοτώθηκαν αρκετοί 
Τούρκοι. 
Τέτοιος πόλεµος και σκοτωµός από τεµάς δεν έγινε άλλη µέρα. Σκοτώθηκαν 
από 'µάς και πολλοί αξιωµατικοί κι' ο καλός πατριώτης ο Νερούτζος-Μετζέλος. 
Τα κανόνια και οι µπόµπες και οι γρανέτες και τα λιανοντούφεκα 
βροχή. Την αυγή πιάστη ο πόλεµος, τελείωσε το βράδυ. Με πήραν και µε 
πήγαν απάνου-εις το κάστρο. ∆εν ήθελε να µε 'πιχειριστή ο Κούρταλης ο 
γιατρός, ότ' ήµουν βαριά και στράγγιξε και το αίµα µου όλο. Τότε το' 'δωσαν 
ενγράφως όσοι ήταν µέσα-εις το κάστρο ότι δεν έχει καµµίαν υποψίαν (ότι 
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φοβώνταν να-µην πεθάνω και του ειπούν ότι µε φόνεψε αυτός). Τότε µε 'πιχειρίστη• 
και κιντύνεψα να πεθάνω από τους πόνους του κεφαλιού και το 
- 
Ο πόλεµος έγινε τον Οκτώβριον µήνα, έξι ηµέρες υστερνότερα οπού 
χάθη ο Γκούρας. Αφού έγινε ο πόλεµος αυτός, έστειλαν εις την ∆ιοίκησιν οι 
πολιορκηµένοι και εις τον Καραϊσκάκη, οπού 'ταν αρχηγός έξω, κ' έστειλε τον 
Κριτζώτη και Μαµούρη µέσα-εις το κάστρο µ' ανθρώπους. Τότε ο Μαµούρης 
γύρευε να φρουραρχέψη -αν λευτερωθή το κάστρο, να 'χη τους Αθηναίους 
σκλάβους πάλε. Κι' ο γυναικάδελφος του Μαµούρη ο Γιαννάκο Βλάχος, οπού 
τον είχαν µέλος της ∆ιοικήσεως, αυτές τις οδηγίες έδωσε του Μαµούρη• και 
ν' αγροικηθή και µε τον Σταυρή Βλάχο, τον αδελφόν του, να βάλουν αυτό 
'σ ενέργειαν. Αφού είδαµεν την θέλησιν του Μαµούρη, ότι γυρεύει φρουραρχίαν, 
"δια-να βυζαίνει τους δυστυχείς Αθηναίους αυτείνη η ""φάµπρικα ντι-κογιόν""," 
τότε δια-να τους λευτερώσουµεν, ότ' είναι κρίµα από τον Θεόν, αγροικιώµαι 
µε τον Κριτζώτη, µε του Λεκκαίους, µε τους Φωκάδες, µε τον Οµορφόπουλον 
και µ' όσους αξιωµατικούς Αθηναίους ήταν εις το κάστρο και 
µετριώµαστε εµείς και ήµαστε όλοι είκοσι• όσ' ήταν µε τον Μαµούρη συντρόφοι 
ήταν τέσσεροι. Τους είπα εις τα πόστα απόξω του κάστρου να διορίζωµεν 
ανθρώπους κατά την ποσότη των ανθρώπων οπού 'χει ο κάθε αρχηγός, να φυλάγη 
το πόστο του µ' όσους ανθρώπους χρειάζεται η κάθε θέση. Εις την Κούλια 
του κάστρου και µαγαζειά, οπού 'ναι η δύναµη του κάστρου -κι' όταν έχης 
αυτές τις θέσες, έχεις το κάστρο εις το χέρι σου -'σ αυτές τις δυο θέσες να 
βάνη κι' ο µικρότερος ο αρχηγός κι' ο µεγάλος από έναν άνθρωπον. (Και εις 
την κάθε θέση θα πήγαιναν αναλογία είκοσι δικοί-µας και τέσσεροι αυτεινών). 
Πιάσαµεν πρωτύτερα αυτές τις δυο θέσες µε περισσότερους δικούς-µας 
ανθρώπους, αν γένη καµµία φιλονικία, να τις έχωµεν εις το χέρι να µην 
- 
αυτούς τους δεσµούς, πήρα τον Μαµούρη µε τους δικούς-του και τους άλλους 
εις το κονάκι µου να φάνε, ότι εγώ δεν έτρωγα, ότ' ήµουν πληγωµένος, ακόµα 
αστενής. Αφού φάγανε, τους πρόβαλα αυτό. Τους ήρθε αυτεινών πικρό. Τους 
είπαµε ότι καθείς µας έχει το κεφάλι του µέσα και δεν µπορεί να γένη αλλοιώς. 
Να γένη αυτό και µία 'πιτροπή να διοικάη το κάστρο όσο-να λευτερωθή, 
"και η Κυβέρνηση ας σας διορίση πίσου"". Με κάναν τρόπον δεν θέλαν." 
Μου µίλησαν πολλοί από αυτούς να τραβήσω χέρι εγώ. Μου µίλησε και η 
"Γκούραινα. Τους είπα• ""Αυτό είναι το δίκιον να γένη• αν θέλετε αυτό, καλά•" 
ειδέ φεύγοµεν όλοι εµείς και καθίστε εσείς και πολεµάτε. Κ' έχετε το κάστρον 
"δικόν-σας. Ειδέ, φευγάτε εσείς και πολεµούµεν εµείς"". Το φιλονικήσαµεν " 
πολύ κ' έγινε εκείνο οπού θέλαµεν, το δίκιον.  

'Ηταν άτυχη γενικώς η πατρίδα και οι Αθηναίγοι και το πήραν οι Τούρκοι.     

 
Οι Τούρκοι φέρναν ένα λαγούµι εις τη ντάπια του ∆υσσέα και προχώρεσε 
εις το κάστρο από-κάτου• κ' εµείς το ξεθυµάναµεν µε πηγάδια βαθιά 
ολόγυρα. Ο µάστορης των Τούρκων ο λαγουµιτζής δεν ήξερε να το δέση 
καλά. Είχε βάλη µέσα µπαρούτι τρεις-χιλιάδες οκάδες. 'Εβαλε φωτιά και 
ταράχτη όλο το κάστρο. Το κακό το δέσιµον και το ξεθύµασµα το δικό-µας 
-κλώτζησε οπίσου και σκότωσε τόσους Τούρκους. Από 'µάς, θέλησε ο 
Θεός, δεν πειράχτη κανένας. 
Απόξω µαθαίναµεν ότι διαλύθηκαν• τους κυρίεψε ο Μπραϊµης κι' ο Κιτάγιας. 
Αυτό µαθαίναµεν από τους Τούρκους• ότι µας κλείσαν στενά. Αφού 
µπήκε ο Κριτζώτης κι' ο Μαµούρης, µας ζώσαν ολόγυρα το κάστρο µε χαρακώµατα 
κι' ασκέρια πολλά µέσα-'σ αυτά. Το κάστρο πολεµοφόδια δεν είχε, 
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ούτε άλλον ζαϊρέ όξω-από κριθάρι µόνον. Χάθηκε ο ζαϊρές εξ-αιτίας της ακαταστασίας 
των ανόητων. Κι' αλοιφή και ξανθά δεν είχαµε τελείως. Κι' όσοι 
πληγώνονταν πέθαιναν οι περισσότεροι, ότι βρωµούσαν• και µάλλωνε η ψείρα 
µε το σκουλήκι. Τη βρώµα να υπόφερνε ο πληγωµένος, την ψείρα και πόνους 
"ή την πείνα; Κι' από αυτά πέθαιναν οι περισσότεροι. Εγώ τους έδινα ολίγον " 
ζαϊρέ και κρασί να πλένουν τους γεράδες. Κι' απολπίστηκαν όλοι. 
Τότε είπαν να πάγη ένας από τους αρχηγούς έξω να µιλήση τα δεινά του 
κάστρου• κι' αν δεν υπάρχη ∆ιοίκηση, να µιλήση µε τους ξένους ναυάρχους 
να σωθούµεν. Αυτό το φιλονικούσαν καµπόσες ηµέρες και δεν ήθελε κανένας 
να έβγει. Τότε έρχονται όλοι εις το κονάκι µου και µε περικαλούν να έβγω 
"εγώ. Τους λέγω• ""Εσείς µε βλέπετε σε τι άχλιαν κατάστασιν είµαι. Οι " 
πληγές µου τρέχουν και φωνάζω οληνύχτα και ηµέρα• και η µέση µου µισοτζακισµένη. 
"Που µπορώ να σταθώ εις άλογον;"" Ντράπηκαν, έφυγαν, ότι " 
µ' ήλεπαν κι' αυτείνοι οπού δεν ήµουν σε κατάστασιν. Πέρασαν ολίες ηµέρες, 
ξανάρθαν αυτείνοι κι' όλοι οι Αθηναίοι. Τους λυπήθηκα και το αποφάσισα 
-να µου δώσουνε πέντε καβαλλαραίους και να βγούνε όλοι να πολεµήσουνε 
να µας βγάλουν από τα χαρακώµατα των Τούρκων. Φκειάσαν το 
'πιτροπικόν τους και µε κατασταίνουν πληρεξούσιόν τους να κάµω οµιλίαν 
µε την Κυβέρνησιν, αν είναι και δεν χάλασε, ή µε τους ναυάρχους οµιλίαν 
να σωθούνε• κι' αν υπάρχη η Κυβέρνηση, να στείλη τ' αναγκαία του φρουρίου• 
και σε δέκα-πέντε ηµέρες να πιάσω τον Φαληρέα, να τραβηχτούν εκεί 
καµπόση δύναµη των Τούρκων ν' ανασάνη το κάστρο, ότι στενεύτηκε πολύ 
τελευταία. 
'Εφκειασαν το πληρεξούσιον, µο' 'δωσαν και τους πέντε καβαλλαραίους• 
κάµαµε 'σ τ' όνοµα του Θεού να κινηθούµεν. Κι' ανοίξαµεν µίαν καµάρα 
και βήκαµεν οι καβαλλαραίγοι -και οι άνθρωποι του κάστρου να µας περάσουνε 
από τα χαρακώµατα των Τούρκων. Αφού βήκαµεν έξω εις το πόστο 
µου, πήραν χαµπέρι οι Τούρκοι και µας έβαλαν απ'-ολούθε το ντουφεκίδι 
και κανόνια και γρανέτες. Τ' ασκέρι το δικό-µας τζακίζει και µπαίνει 
"πίσου εις το κάστρο. Τότε τους λέγω• ""Και πίσου να µπούµεν, χαµένοι-είµαστε," 
ότι το κάστρο δεν έχει τ' αναγκαία του, κ' εµπρός να πάµεν -ο 
Θεός βαίνει το χέρι του και ίσως σωθούµεν κ' εµείς κ' εκείνοι οπού είναι 
"µέσα"". Κάµαµεν τον σταυρό µας, κινηθήκαµεν. Τα χαρακώµατα των Τούρκων " 
ήταν πλατιά και γιοµάτα. Ρίχτη ο πρώτος, έπεσε µέσα. Ρίχτηκα 
κοντά εγώ και οι άλλοι συνχρόνως, περάσαµεν• ντουφεκιστήκαµεν µε τους 
Τούρκους, πήραµεν και τον σύντροφό µας. Ριχτήκαµεν, γιοµάτα τ' άλογα, 
µέσα τις ελιές, ότι µας πήρε κοντά η καβαλλαρία των Τούρκων. Εγώ άρρωστος, 
µε πέταξε τ' άλογον και καταφανίστηκα• το 'πιασαν οι άνθρωποι, 
µ' έβαλαν απάνου του• καταχτυπηµένος, θύµωσε το κεφάλι µου, οι πληγές. 
Πάµεν από το ∆αφνί να περάσουµεν, ήταν γιοµάτο Τούρκοι. Τους φεύγοµεν 
από-'κεί και µέσα τα γκρεµνά σωθήκαµεν εις την Ελεψίνα κι' από-'κεί πήγαµεν 
εις την Αίγινα, εις την ∆ιοίκησιν. 
Της είπα την κατάστασιν του φρουρίου. Ο Ζαϊµης ήταν Πρόεδρος της 
"∆ιοικήσεως. Μου λέγει ο καϊµένος• ""'Ερχοµαι εις το κονάκι σου να µιλήσωµεν" 
"πλατύτερα"". Με είδαν εις την κατάστασιν οπού ήµουν, πρησµένο το κεφάλι" 
µου, µου διορίσαν γιατρούς. 'Ηρθε ο Ζαϊµης, ανταµωθήκαµεν• µου είπε 
"την κατάστασιν του ταµείου, ότι δεν έχει ούτε λεπτό. Μου λέγει• ""Χαίροµαι" 
ότι ήρθες εσύ έξω• και να συνακουστούµεν σε ό,τι µπορέσουµεν να βοηθήσωµεν 
την πατρίδα• και ν' αφήσουµεν τα παλιά πάθη. -Του είπα, χαίροµαι 
δια έναν αγωνιστήν σηµαντικόν, κεφαλή της πατρίδος, οπού 'χει τόση 
'λικρίνεια. 'Οτι τα πάθη τα είδαµεν που µας κατήντησαν. Κ' εγώ, του 
λέγω, 'σ ό,τι µε διατάξετε είµαι έτοιµος να πεθάνω δια την αγάπη της πατρίδος. 
"Και δι' αυτό εβήκα εις την κατάστασιν οπού µε βλέπεις"". 'Ηρθαν και" 
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τ' άλλα τα µέλη της Επιτροπής της ∆ιοίκησης• είπαν να πάγη ένα από 
"αυτούς εις τα Μέθενα να µιλήση µε τον Φαβγέ. ""'Ηταν καλά, µου λένε, να " 
πάγαινες και µόνος-σου -είσαι αστενής• θα τον ενθουσίαζες αλλοιώς. -Τους 
"λέγω, να πεθάνω εις τον δρόµον θα πάγω να 'νεργήσω ό,τι µπορώ!"" " 
Επήγα εις τα Μέθενα. Με δέχτηκε ο αγαθός και γενναίος Φαβγές κι' όλοι 
οι αξιωµατικοί. Τους ενθουσίασα. Τους ηύρα πρόθυµους και µε µεγάλον πατριωτισµόν. 
Σηκωθήκαµεν µε τον Φαβγέ και πήγαµεν εις την ∆ιοίκηση. Και 
διοριστήκαµεν εµείς οι δυο επίτροποι µε δυο µέλη από την ∆ιοίκηση• και 
σκεδιάσαµεν -και µιλήσαµεν να µείνη µυστικόν το σκέδιόν µας, κ' έµεινε. 
Πήγε ο Φαβγές εις τα Μέθενα, έκαµε χαζίρι το σώµα του και το φόρτωσε 
πολεµοφόδια• κ' εγώ στάθηκα εις την Αίγινα κ' έκαµα έτοιµα αλοιφές και 
ξαντά κι' άλλα αναγκαία -κι' όλα µυστικά, ότ' ήταν Τουρκοραγιάδες πολλοί 
από 'κείνους οπού ήταν φορτωµένοι πέτρες και τους λευτέρωσε ο Κιταγής. 
Το' 'δωσα του αθάνατου Φαβγέ τους οδηγούς οπού 'χα µαζί µου από το κάστρο, 
τους γενναίους κι' αγαθούς Γιάννηδες, Κουντουριώτης ο ένας και ∆ιστοµίτης ο 
άλλος. Αυτείνοι οι δυο αγαθοί πατριώτες έβγαιναν πάντοτες µε γράµµατα 
από το κάστρο, ανάµεσα-από τόση Τουρκιά. Μεγάλες χάριτες χρωστάγει η 
πατρίδα εις αυτούς τους δυο γενναίους πατριώτες. Και µαζί-µ' αυτούς το 
ταχτικόν κι' ο Φαβγές πήγαν τα πολεµοφόδια κι' άλλα αναγκαία, φορτωµένα 
οι ίδιοι απάνου τους. Κι' όλοι αυτείνοι κιντύνεψαν• αλλά ως γενναίγοι 
και καλοί πατριώτες αποφάσισαν και µπήκαν εις το κάστρο. Και η πατρίς 
να θυµάται και να δοξάζη αυτούς τους άντρες. 
Τότε µίλησα µε την ∆ιοίκηση δια-να πιάσουµεν τον Φαληρέα κατά-οπού 
ήµουν διαταµένος από τους κλεισµένους εις το κάστρον. Η ∆ιοίκηση µε διορίζει 
αρχηγόν των Αθηναίων κι' όσοι Στερολλαδίτες ήταν εις τα νησιά και 
νησιώτες όσοι φέρνουν όπλα, να τους συνάξω όλους να πιάσωµεν τον Περαιά, 
να συστήσουµεν ορδί. Μέσα δεν είχε τελείως η Κυβέρνηση. Τότε µ' ανταµώνει 
ο Γρόπιος πρόξενος της Αούστριας -ήταν φίλος µου -και µου λέγει• 
Που θα πας, Μακρυγιάννη, µε-χωρίς τα µέσα σε τόση Τουρκιά, 'σ έναν 
"αρχιστράτηγον του Σουλτάνου, 'σ τον Κιτάγια; Η ∆ιοίκηση τα µέσα δεν τα " 
"'χει• τι στρατόπεδον θα κάµης; Θα κιντυνέψης κι' ο ίδιος και οι άνθρωποί " 
σου. Είναι ένας, µου λέγει, 'Αγγλος, τον λένε Γκόρδον, βάνει τα µέσα του 
πολέµου, όσα χρήµατα χρειαστούν. Τον κάνεις καµπούλι να του παραχωρήσης 
την θέση σου, να τον κάµης αρχηγόν αυτής της εκστρατείας, να βάλη 
"αυτός τα χρήµατα;"" Του λέγω του Γρόπιου• Σύρε πες του, όποιος είναι αυτός" 
οπού θα βάλη τα χρήµατα, όχι αρχηγόν τον κάνω καµπούλι, δια την 
αγάπη της πατρίδος µου, αλλά όπου κατουράγη να µου δίνη να πίνω εγώ το 
"κάτρο• το κάνω αυτό και του το δίνω ενγράφως"". Αφού του µίλησε αυτά " 
του Γκόρδον, ήρθε και µ' αντάµωσε και γνωριστήκαµεν• και πήρε την ευκαρίστηση 
σε όσα του είπε ο Γρόπιος από 'µένα. 
Μου λέγει ο Γκόρδον ότ' είναι 'γγισµένος µε τον Ζαϊµη και δεν θα θελήση. 
"Του λέγω• ""Εγώ τα διορθώνω κι' αυτά µε τον Ζαϊµη"". Πήγα εις τον " 
Ζαϊµη, του τα είπα όλα. Τότε µου λέγει ο αγαθός πατριώτης, (και του συχωράγει 
η ψυχή µου όσα είχε κάµη δια την πατρίδα, οπού του 'χα ένα µίσος), µου 
"λέγει• ""'Οποιος είναι αυτός, Μακρυγιάννη, οπού βάνει τα έξοδα δια την 
στρατολογίαν" 
των Αθηνών, να πιαστή η θέση του Φαληρέως, το παιδί µου να 
"µο' 'χη σκοτωµένο -όχι δια κάτι λόγια οπού αλλάξαµεν"". Τότε τον πήρα και" 
πήγα εκεί κι' ανταµώθηκαν και φιλήθηκαν• και συνφώνησαν δια τα έξοδα 
αυτεινού του κινήµατος• και να είναι αρχηγός ο Γκόρδον. Ξακολούθησε να 
κάνη όλες τις ετοιµασίες, κ' έγινε αυτό το κίνηµα. Και ξόδιασε ο Γκόρδον 
ογδοήντα-οχτώ-χιλιάδες γρόσια και ύστερα τα 'λαβε από την Κυβέρνηση- 
δια τόκον έλαβε την αρχηγίαν του Περαιώς. Πήγε µε το µπρίκι του εις τα 
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Μέγαρα ο Γκόρδον, έστελνα κ' εγώ τους ανθρώπους οπού σύναζα εκεί. Με 
διορίζει η Κυβέρνηση και πήγα δυο φορές εις την Κόρθο να ησυχάσω τον 
Γιάννη Νοταρά και Παναγιώτη Νοταρά, οπού είχαν Ρουµελιώτες ο ένας 
κι' ο άλλος συνάξη και γύµνωναν την πατρίδα τους, ο ένας Νοταράς την µισή 
κι' ο άλλος την άλλη µισή, και δίναν και των Ρουµελιώτων τους µιστούς 
"τους. Κι' ο καυγάς τους ποιος ήταν; 'Ηθελαν να πάρουν µια γυναίκα• και" 
την θέλαν και οι δυο. Το χωριό καίγεταν και η γριά λαµπροχτενίζεταν. 
Παντού εις την πατρίδα Τούρκοι, και το κάστρο των Αθηνών, οπού 
ήταν η ελπίδα της Ελλάδος, κιντύνευε• και σαν χάνεταν αυτό, και η πατρίς 
κακή τύχη είχε -τα οτζάκια καύλωναν. Με συχωράτε, αναγνώστες• αν ξέρετε 
εκείνη την περίσταση τι κίντυνος ήταν της πατρίδος, κ' εσείς θα λέγατε το 
ίδιον 'σ αυτούς και τον Αντρέα Λόντον, οπού τους βοηθούσε και γκιζερούσε 
µε τα παιδάκια. Αφού τους µίλησα πολλά και τις δυο φορές και δεν µ' άκουγαν, 
"'σ το υστερνό τους είπα• ""Πάγω• και γράφω οσουνών είναι εις το κάστρο" 
της Αθήνας και του Καραϊσκάκη, οπού 'ναι µέσα-εις τα χιόνια, οπού φκειάνει 
εις την Αράχωβα πύργους τα κεφάλια των Τούρκων, τους γράφω και 
"γυρίζουν και µπαίνοµεν όλοι εδώ και φκειάνοµεν τα δικά-σας κεφάλια πύργους""." 
Και σηκώθηκα να φύγω. Και τότε συνκατένεψε ο Αντρέας Λόντος 
και µου είπε ότι του Γιάννη Νοταρά του λέγει να 'ρθη εις την Αθήνα. Παράγγειλα 
εγώ και του Παναγιώτη Νοταρά και πήγαν και οι δυο εις Μέγαρα. 
Πήγα τα χαµπέρια της ∆ιοίκησης και µ' ευκαρίστησε πολύ και καταξοχή 
ο καϊµένος ο αγαθός Ζαϊµης, οπού πολεµούσε τόσον καιρόν να τους χωρίση 
και δεν τον άκουγαν ούτε αυτόν, ούτε την Κυβέρνησιν. Μου λέγει ο 
"Ζαϊµης• ""Είναι και κάτι άλλο οπού γένεται και θα πας και δι' αυτό"". " 
Κ' εγώ ο δυστυχής άνοιξαν οι πληγές µου από το χτύπηµα του αλόγου, όταν 
βήκαµεν από το κάστρο, και περπατούσα µε το κεφάλι τούµπανον• κι' αγερίστηκα• 
και βήκαν από την πληγή τόσα κόκκαλα και πέτζες δι' αυτές τις 
δούλεψες µε τα χιόνια και κρύον. 'Αλλαζα τις πληγές και µ' έπιαναν µεγάλες 
κάψες από τους πόνους• και κιντύνεψα να χαθώ. Πάµε και εις τ' άλλο 
των καλών πατριωτών. Ο Μεταξάς, ο Κολοκοτρώνης, ο Υψηλάντης κι' 
άλλοι είχαν κάµη δική-τους κοµπανία. Είχ' έρθη κ' ένας αξιωµατικός 
από την Γαλλία, γενναίος άντρας και καλός άνθρωπος, τον έλεγαν Μπούρµπαχη• 
ήταν Κεφαλλωνίτης και συγγενής του Μεταξά• ήταν κολονέλος εις 
την Γαλλίαν. Αφού άκουσε την λευτεριά της πατρίδας του ήρθε ν' αγωνιστή 
απαθής, πατριωτικώς• πήγε να 'βρη τους συγγενείς και τους πατριώτες του• 
ηύρε και τον κόντε-Μεταξά και τους συντρόφους του. Τον οδηγούν και πλερώνει 
εξ ιδίων του και συνάζει χίλιους ανθρώπους, σκυλιά του χασαπιού, ανθρώπους 
του Αναπλιού, των µπιλλιάρδων, της φατρίας τους κωλόπανα. Αφού 
τον συβούλεψαν αυτείνοι τον αθώον πατριώτη, τον οδηγούν να πάγη εις τον 
Καραϊσκάκη. Παίρνει τόσα φορτώµατα ζαϊρέ κι' όλα του τ' αναγκαία να 
πάγη εις το σώµα του Καραϊσκάκη, οπού ήταν οι περισσότεροι ξυπόλυτοι 
και γυµνοί και νηστικοί -και να ιδούνε αυτείνοι οι ξυπόλυτοι εις το ορδί 
τους τα χασάπικα σκυλιά, οπού πολεµούσαν οι περισσότεροι από αυτούς µέσα τ' 
Ανάπλι µε τις άτιµες γυναίκες, και ύστερα αυτείνοι να πάνε εις τους 
γυµνούς και νηστικούς, να παίρνουν ταχτικώς το ταϊνι τους, τα µακαρόνια 
τους κι' άλλο τους φαγί και τον µιστόν τους, κ' εκείνοι οπού αγωνίζονταν εις 
τα χιόνια νηστικοί να λέπουν τα χασάπικα σκυλιά του Αναπλιού να τρώνε 
και να πλερώνωνται -ήθα σκοτώσουν αυτούς, ή ήθα γένη µια φατρία να διαλυθούν. 
Αυτά ο αγαθός Μπούρµπαχης δεν τα 'ξερε• ο Μεταξάς κι' ο αρχηγός ο 
- 
'Εγινε ναύαρχος ο Κοκράν, αρχιστράτηγος ο Τζούρτζης -κι' ο ναύαρχος 
Κοκράν θα πάγαινε τα καράβια 'σ τα βουνά κι' απάνου-εις τα κάστρα• 
κ' έλεγε των Ελλήνων ο Τζούρτζης, µε την γολέττα θα κυνήγαγε τους Τούρκους. 
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Ο Μιαούλης ο καϊµένος µε τα σταροκάραβα αλώνιζε τους τριπόντες 
και φεργάδες των Τούρκων• κι' ο Καραϊσκάκης µε τους γυµνούς έφκειανε 
πύργους τα κεφάλια των Τούρκων. Οι δυο 'Ελληνες δεν ξέραν τις µηχανές 
των Ευρωπαίγων µεγάλων αντρών, ούτε τα καράβια ξέραν να τα κολλήσουν 
- 
Ο Μπούρµπαχης µε τους στρατιώτες του βήκε εις το Λουτράκι της 
Κόρθος. Μ' έστειλε η ∆ιοίκηση και πήγα και του µίλησα όλα αυτά. Και 
τότε κατάλαβε ο αθώος πατριώτης και πήγε εις τα Μέγαρα, οπού πήγαν 
και οι άλλοι. Πήγε εκεί κι' ο Βάσιος Μαυροβουνιώτης. Σύναξα κ' εγώ 
όλους τους Αθηναίους και Στερολλαδίτες, όσοι φέρναν όπλα και ήταν εις τα 
νησιά Κούλουρη, Αίγινα και Πόρο, σύναξα αυτούς και τους ίδιους νησιώτες, 
κατά την διαταγή της Κυβερνήσεως οπού 'χω, και πήγα κ' εγώ εις Μέγαρα. 
Τότε κάνοµεν ένα σκέδιον να βγούµεν συνχρόνως εις τα πόστα της Αθήνας 
αναντίον των Τούρκων• ο Βάσιος, ο Παναγιώτης Νοταράς, ο Μπούρµπαχης 
και οι Ντερβενοχωρίτες να πάνε να πιάσουνε από-βραδύς την Χασιά, να 
ταµπουρωθούν -είναι η θέση γερή -να πάγη οχτρός εκεί να τον πολεµήσουν. 
('Ηταν ως τρεις-χιλιάδες ασκέρι). Το ταχτικό, ο Νοταράς ο Γιάννης 
κ' εγώ ως χιλιοχτακόσοι άνθρωποι να βγούµεν εις τον Πειραιά τα µεσάνυχτα. 
Πήγαµεν• µε διορίζει ο Γκόρδον µε το σώµα µου να πρωτοβγώ οµπρός εγώ 
εις την θέση του Φαληρέως. Ράξαµεν εις το Πασιά-Λιµάνι. Πρωτοβήκα µε 
δυο φελούκες• το είχαν πιασµένο οι Τούρκοι. Πολεµήσαµεν µ' εκείνους καλά• 
λαβώθηκαν από 'µάς καµπόσοι. 'Ηρθαν κι' άλλες δυο φελούκες µ' ανθρώπους 
µου και τότε πολεµήσαµεν γενναίως τους Τούρκους, µας πολέµησαν 
κι' αυτείνοι παληκαρίσια, και τους τζακίσαµεν και τους πήγαµεν κυνηγώντα 
ως το µοναστήρι εις τον 'Αγιον-Σπυρίδωνα, εις τον ∆ράκον. Τότε 
γυρίσαµεν οπίσου• βήκαν κι' από τ' άλλα τα σώµατα• βγάλαµεν εκείνη την 
νύχτα ως δεκαπέντε κανόνια, µικρά µεγάλα, και γρανέτες και φκειάσαµεν 
και τα ταµπούρια δια-νυχτός και τις θέσες των κανονιών• κι' όσο-να φέξη 
ευρέθηκαν όλα έτοιµα. Μεθάγαµεν δουλεύοντας. 'Οσοι έρχονταν δεν έλπιζαν 
ότι εµείς να φκειάσουµεν όλα αυτά εκείνη την νύχτα. 
Την αυγή µας βλέπουν οι Τούρκοι έτοιµους και χαζίρικους. Ο Βάσιος 
και οι άλλοι όλοι δεν πήγαν εις την Χασιά καθώς είχαµεν οµιλίαν, αλλά 
σηκώθηκαν του κεφαλιού τους και πήγαν 'σ ένα χωριόν, Καµατερόν το λένε, 
µιαν ώρα από την Αθήνα. Πήγαν και πιάσαν µιαν θέση αδύνατη• κι' αυτό 
το λάθος το 'καµεν ο Βάσιος• ότι αυτός γνώριζε τον τόπον της Αθήνας, αγωνίζονταν 
τόσον καιρόν σε αυτά τα µέρη. Πριν πιάσουν θέσες και να ταµπουρωθούν 
καλά -κάµαν ένα ταµπούρι τυφλό -τους πέσαν οι Τούρκοι απάνου 
τους και τους χάλασαν• και σκότωσαν περίτου από τρακόσους-πενήντα 'Ελληνες• 
και τους ρίξαν εις φυγή. Και σκοτώθη κι' ο αγαθός Μπούρµπαχης 
κι' άλλοι δυο συνάδελφοί του φιλέλληνες. 'Ολοι διαλύθηκαν κακώς-κακού. Ο 
Βάσιος έµεινε εις την Ελεψίνα, ότι οι περισσότεροί του άνθρωποι ήταν 
Ντερβενοχωρίτες. 
Τότε πήρε τα κεφάλια αυτεινών ο Κιτάγιας και τα πήγε εις την Αθήνα 
και τα 'δειξε των πολιορκηµένων και τους είπε να προσκυνήσουνε δια-να σωθούνε 
αυτείνοι και να µην πάρουν κ' εµάς εις τον λαιµό τους, οπού ήµαστε 
"εις τον Φαληρέα. Τους λένε οι πολιορκηµένοι• ""Σύρτε κυργέψετε εκείνους εις" 
τον Φαληρέα και τότε υποταζόµαστε κ' εµείς• ότι αυτείνοι είναι χωρίς κάστρο. 
"Κι' όταν παραδοθούν, παραδίνοµεν κ' εµείς το κάστρο"". Αναχωρούν όλες οι " 
δύναµες από την Αθήνα (πολλά ολίγοι µείναν, όσ' ήταν αναγκαίοι δια τους 
πολιορκηµένους) και µας ζώνουν κι' άλλοι από τ' άλλα τα πόστα τους. 
Είχαν το Μοναστήρι κι' όλα τα τριγυρινά πόστα εις την εξουσίαν τους οι 
Τούρκοι. 'Ηρθαν και οι άλλοι, ετοιµάστηκαν οληνύχτα• την αυγή σαράντα-πέντε 
µπαγιράκια ρίχτηκαν απάνου µας. 'Αρχισαν από τα πόστα τους, οπού 
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τα είχαν γιοµάτο το καθένα πόστο από κανόνια και µπόµπες και γρανέτες, 
και µας βαρούσαν• και τα στρατέµατα έµπαιναν εις την τάξη να µας ριχτούνε. 
Τότε έβλεπες τους δικούς µας, να τους έσφαζες, µια κούπα αίµα δεν 
έβγαινε• ότι µάθαν τον χαλασµόν του Βάσιου κι' αλλουνών.  

'Ηρθαν άνθρωποι από 'κείνους και µας τα είπαν όλα τα αίτια του χαλασµού τους.     

 
Τότε τα µπαγιράκια κινήθηκαν απάνου µας. Ο Γκόρδον, ήταν κι' άλλοι 
Ευρωπαίγοι κι' ο 'Αγιντεκ, ένας αξιωµατικός από τη Μπαβαρία, αφού είδαν 
τα µπαγιράκια οπού ετοιµάζονταν, αυτείνοι όλοι µε τον Γκόρδον εµπήκαν σε 
µιαν φελούκα να πάνε εις το καράβι του Γκόρδον• ότι απολπίστηκαν, αφού 
είδαν τόση δύναµιν των Τούρκων. Και οι εδικοί µας εις τον Φαληρέα ποτές 
δεν µείναν του ντουφεκιού χίλιοι-τρακόσοι άνθρωποι. 'Οτι µαθαίνοντας το 
χαλασµό του Βάσιου ενέκρωσαν και φεύγαν δια νυχτός, ότ' ήταν η θέση κιντυνώδης. 
Αν µας χαλούσαν οι Τούρκοι, ποδάρι δεν γλύτωνε από 'µάς• ότ' 
ήταν όλη η στεργιά κλεισµένη από τους Τούρκους, πεζούρα, καβαλλαρία και 
κανόνια, κι' από το πέλαγον µόνον το καράβι του Γκόρδον, ότι φύγαν τ' άλλα. 
Τότε απολπισµένος κι' ο αρχηγός Γκόρδον και χαρισµένος και εις την φιλίαν 
την δική-µου, να µείνω µαγιά, µου είπε να µπω κ' εγώ µέσα-εις το καράβι 
του να γλυτώσω. 'Οτι οι αρχηγοί, οπού κάµαµεν αυτούς τους Ευρωπαίγους, 
όλο µε τα καράβια έχουν να κάνουν• αυτείνοι από-µέσα πολεµούν τους οχτρούς 
εις την στεριά και τους σκοτώνουν µε λόγια, µε σκέδια, µε την σούπα. 
∆εν είµαι τοιούτος να κατηγορώ τους ανώτερούς µου, όµως όχι και να µην 
ειπώ την αλήθεια• ότι ορκίστηκα δι' αυτείνη. Κ' εδώ φαίνεται αν λέγω την 
αλήθεια ή όχι. 
Αφού είδε ο αρχηγός ο Γκόρδον τον κίντυνον και πήρε τους συντρόφους 
του και την αρχηγίαν του και µπήκε εις το καράβι, δια-να µείνουν σπορά να 
µαταγίνουν κι' αλλού αρχηγοί, όσο-να τους σώσουν τους 'Ελληνες -και τότε 
να λευτερώσουν την Ελλάδα, οι Τούρκοι όλα τα µπαγιράκια ρίχτηκαν απάνου 
"µας. Ο αρχηγός γύρευε κ' εµένα µαζί του. Του λέγω• ""Κόπιασε η γενναιότη" 
σου και 'σ αυτείνη την µπατάγια την σηµερινή θα γένη ο Θεός αρχηγός• 
και µε την δύναµή του -θα λυπηθή εµάς και την πατρίδα µας• κι' ό,τι 
µπορώ κ' εγώ θ' αγωνιστώ σήµερα µ'-όλον-οπού 'µαι αστενής. Να χαθούνε 
τόσοι αγωνισταί και να µείνω εγώ, ξίκι να γένη και 'σ εµένα η ζωή! -Τι 
"θα κάµης, µου λέγει, σε τόσο πλήθος Τουρκών; -Είναι ο Θεός, του λέγω, " 
"και κάνει• ο ίδιος!"" Πάγει εις το καράβι. Τότε διαλέγω ως εκατό ανθρώπους" 
και παίρνω σπαθιά και γιαταγάνια και τα δίνω αυτεινών των εκατό• 
τα πήρα απ' ούλο το σώµα. Και παίρνω και κρασί και τους ποτίζω αυτούς 
τους εκατό και τους άλλους εις τα πόστα. 'Οτι οι άνθρωποι απολπίστηκαν. 
Αφού τους κέρασα όλους, πήρα τους εκατό µαζί µου και ήφερνα γύρα µ' αυτούς 
τα πόστα όλα, τραγουδώντας όλοι εµείς, οι εκατό. 'Ηταν κ' ένα γενναίον 
πολύ παληκάρι εκεί στολισµένο από γενναιότητα και τερτιπιτζής εις 
τον πόλεµον, Παναγιώτη Σωτηρόπουλον τον έλεγαν, από το Κράβαρι χωριόν 
Λοµποτινά• αυτός έκαµε το σκέδιον εις το Μισολόγγι οπού κλέβαν το χώµα 
εις τις τάµπιες των Τούρκων, οπού φκειάναν να πλακώσουν τους δικούς 
µας• αυτός και η τέχνη του Κώστα Λαγουµιτζή σώσαν το Μισολόγγι. Κι' 
αυτός έκαµεν και τον πόλεµον της Κλείσοβας, (οπού λένε οι συντρόφοι του 
Τζαβέλα ότι τον έκαµεν αυτός• ήταν µέσα-εις µιαν παλιοκλησιούλα κ' έκλαιγε 
σαν µικρό παιδί. Είχε εκατό ανθρώπους και πλερώνεταν χίλιους-εκατό• και 
γιόµωσε το δισάκκι του από τα τοιούτα λίρες Αγγλικές, οπού τις έστειλαν 
να µας λευτερώσουνε οι Ευρωπαίοι, κι' ως καλά συνασµένες αυτές τις λίρες, 
όταν παραδόθη το Μισολόγγι, τις πήραν οι Τούρκοι. Και γύρευε και παλιές 
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πλερωµές ο Τζαβέλας απάνου από 'να-µιλλιούνι γρόσια. 'Οταν εβήκε από τους 
Κορφούς, εβήκε µε δέκα-πέντε ανθρώπους ξαρµάτωτους και τους αρµάτωσε 
ο Μαυροκορδάτος• τώρα µιλλιούνια ζητάει). Αυτός ο Σωτηρόπουλος δια-να 
ζήση, να τρώγη κοµµάτι ψωµί µε τους συντρόφους του, ήταν µε τον Νοταρά 
εις την Κόρθον. Αφού πήρα τους εκατό και ήφερνα γύρα και τραγουδούσαµεν 
και ψυχώναµεν τους ανθρώπους, µου πέρασε και µια ιδέα και 'διοτέλεια. 
Είπα ότι εγώ θ' αποφασίσω είτε να σκοτωθώ, είτε να κερδέσουµεν σήµερα. 
Το-λοιπόν να µην πάρη κι' άλλος τον έπαινον αυτόν, να τον πάρω µαζί-µε 
τους Αθηναίους• ότ' είµαι αρχηγός τους και εις την ηµέρα µου να τους 
δοξάσω, αφού άλλοι αρχηγοί τους αδίκησαν και οι εδικοί-τους κι' ο ∆υσσέας 
κι' ο Γκούρας. Και δια-να κατορθώσω αυτό έπρεπε να σταθώ πονηρότερος, 
ν' απατήσω και τον Σωτηρόπουλον. ('Οτι αυτόν γνώριζα ως αντίζηλον. Οι 
"άλλοι τους έλεγες ""εκείνο"", κάναν• ""το λέγω του Σωτηρόπουλου"". Είχε κάνη " 
εκατό ανθρώπους κι' αυτός να ήµαστε και οι δυο απόξω, να ριχνώµαστε 
ούθεν είναι χρεία, όταν πλησιάσουν οι Τούρκοι. Το πόστο το δικό-του ήτανε 
εκτεταµένο. Τότε του είπα να πάγη να ψυχώση τους ανθρώπους εκεί οπού 
ήταν εις τα ταµπούρια, να µη µας τους χαλάσουνε οι Τούρκοι. 
Κι' άρχισε ο πόλεµος. Και τους Τούρκους τους στράβωσε η αµαρτία και 
κάµαν κίνηµα από την µέση, το κέντρο, οπού ήταν δυνατώτερον µέρος και 
τα κανόνια µας εκεί δούλευαν καλύτερα. Αφού κίνησε ο Σωτηρόπουλος τον 
κατήφορον και είχαµεν µιλήση, όταν γυρίση να κάµωµεν µαζί το σκέδιον, 
οι Τούρκοι προχώρεσαν απάνου µας µ' όλα τα µπαγιράκια. Τότε ψύχωσα 
τους εκατό, τους κέρασα και κρασάκι και ριχνόµαστε απάνου-εις τους Τούρκους 
κόντρα γιρούσι και τους δίνοµεν ένα σκοτωµόν καλόν. Σκοτώθηκαν και 
δικοί µου δέκα-πέντε κι' αχώρια οι λαβωµένοι. Πήρα τους λαβωµένους και 
σκοτωµένους µέσα-εις τα πόστα µας. Ξαναρίχτηκαν οι Τούρκοι• τους δίνοµεν 
και τότε έναν χαλασµόν και τους πήγαµεν κυνηγώντας ως της Αθήνας την 
στράτα. Γυρίσαµεν πίσου εις τα πόστα µας. Εβήκε κι' ο αρχηγός από το 
καράβι µε κρασί Ευρωπαίικον, µας κέρασε αυτός και οι συντρόφοι του. Τότε 
είπα των κανονιαραίγων και βάλαν µπάλλα µιστράλλια 'σ τα κανόνια. Οι 
Τούρκοι κινήθηκαν περισσότεροι, ότι τους ήρθε µιντάτι ένας νέος πασιάς, 
"κ' έρχονταν απάνου µας. Τότε είπα των ανθρώπων µου• ""Τώρα οπού θα " 
βγούµεν αναντίον των Τούρκων, γυρίζοντας εγώ πίσου, να γυρίσετε όλοι• ότι 
"θα ρίξουνε τα κανόνια και να-µη µας σκοτώσουνε"". Αφού ήρθαν πολλά πλησίον" 
οι Τούρκοι εις τα ταµπούρια µας, δεν µπορούσα να βαστήξω τους αθάνατους 
'Ελληνες• έγιναν όλοι λιοντάρια -εγώ ήµουν ο χερότερος. Τότε ριχτήκαµεν 
και τρίτον απάνου τους και τους δίνοµεν έναν σκοτωµόν• πληγώσαµεν 
και τον πασιά τους (και τον πήγαν εις την 'Εγριπον κ' εκεί πέθανε). Τραβηχτήκαµεν 
οπίσου. Τότε τα κανόνια µε τα µιστράλλια τους αφάνισαν κ' έβλεπες 
από αυτούς στρώµα σκοτωµένους και πληγωµένους. Τους κουβαλούγαν 
εις τα πόστα τους κι' από-'κεί εις την Αθήνα. 
Τότε τους κόπηκε όλη η γενναιότη των Τούρκων. Φκειάνει το ρεπόρτο ο 
αρχηγός, το στέλνει να το βάλη εις τον τύπον• κ' έλεγε ότι η σηµερινή µπατάγια 
είναι του Μακρυγιάννη, ότι αυτός διοίκησε. Ο Νοταράς οπού 'ταν εις 
τον Πειραιά είχε τον Ζαϊµη θείον από την µητέρα του• ήταν πρόεδρος της 
∆ιοικήσεως. Ο Πανούτζος ο Νοταράς, αδελφός του πατέρα του, ήταν πρόεδρος 
του Βουλευτικού. Πήραν το ρεπόρτο του Γκόρδον και το ξέκλησαν κ' 
έβαλαν εµένα παλιές αντραγαθίες, από αυτές όµως καµµιά, αλλά παλιές µο' 
'βαλαν εις την εφηµερίδα. Γράφω του τυπογράφου, οπού ήταν ο Φαρµακίδης, 
µου γράφει τα αίτια. Αφού είδε αυτό ο Γκόρδον, ως φιλαλήθης πείσµωσε• 
πιάστη και µε τον Νοταρά. Σηκώθη κ' έφυγε από τον Περαιά και πήγε εις 
την Αίγινα κι' άφησε εις το ποδάρι του εµένα. Του είπα να φωνάξη ν' αφήση 
και τον Νοταρά, να µείνωµεν και οι δυο όσο-να γυρίση, να-µη συνβή καµµία 
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διχόνοια κι' ακολουθήση κάνα δυστύχηµα. Κ' εγώ πρέπει να υποµένω και να 
θυσιάζω εις τα οτζάκια. 
Οι 'Ελληνες τους Τούρκους τους καταφρόνεσαν όλως-δι'-όλου. Καθεµερινώς 
πολεµούσαµεν, κι' όλο τους νικούσαµεν• ποτέ δεν κέρδεσαν. Τους πήραµεν 
τον αγέρα και τους είχαµεν σαν Οβραίους. Πηγαίναµεν ως απόξω το 
Σέντζος. Πιάσαµεν και τα Μποστάνια λεγόµενα• είναι ένας βάλτος• ήταν περιβόλια 
των Τούρκων εκεί και βάλτωσαν. Βγαίνει νερό ο τόπος και είναι κάτι 
χαντάκια, οπού αν δεν ξέρη ο άνθρωπος, χάνεται. Αυτός ο τόπος είναι εις 
την άκρη την θάλασσα κατά το µέρος των Τριών-Πύργων. 'Ηταν και κάτι 
παλιόπυργοι και τους πιάσαµεν. Στείλαµεν όλοι οι καπεταναίγοι ανθρώπους 
ως διακόσους. Μιαν αυγή ο Κιτάγιας µ' όλες του τις δύναµες, πεζούρα και 
καβαλλαρία και κανόνια και γρανέτες, µέθυσε τους Τούρκους κ' έπιασαν τον 
πόλεµον από την αυγή µπονόρα και βάσταξε ως το δειλινό. Και ρίχτηκαν 
µε µεγάλη ορµή οι Τούρκοι 'σ τους δικούς µας εις τα Μποστάνια. Στείλαµεν 
µιντάτι τον Σωτηρόπουλον µε καµµιά εκατοστή ανθρώπους. Κιντύνευαν. 
Στείλαµεν µ' άλλους εκατό τον γενναίον Γιωργάκη Χελιώτη, άξιον πολεµιστή 
και τίµιον πατριώτη. Οι Τούρκοι τους στένεψαν πολύ τότε, και θα 
τους χάλαγαν, ότι πολεµούσαν να τους κλείσουνε µέσα. Τότε κατεβήκαµεν 
κ' εµείς και πήγαµεν εις το Γλυκόν-νερόν και βαστούσαµεν τον είσοδον 
ανοιχτόν και πολεµούσαµεν. Και βάλαµεν και τον γενναίον Ιγγλέζη µε το 
ταχτικόν και βαστούσε την φτερούγα ακίνητος εις του Χαϊµαντά την µάντρα 
ονοµαζόµενη. Κι' αυτείνοι οι αγαθοί άντρες του ταχτικού κι' ο αρχηγός τους 
ο Ιγγλέζης ριζικάρησαν πολύ• και η θεία πρόνοια µας έσωσε όλους. Το βράδυ 
κάµαµεν ριτιράτα µ' όµορφον τρόπον. Και σώθηκαν όλοι οι εδικοί µας, οπού 
ήταν µέσα κλεισµένοι. Σκοτώθηκαν και πληγώθηκαν όλο τ' άνθος των Τούρκων 
περίτου από χίλιους-διακόσιους. Πήραν πλήθος κεφάλια οι 'Ελληνες, άρµατα, 
σηµαίγες και τα 'φεραν εις τον Φαληρέα• και µαζώχτηκαν τόσοι Ευρωπαίγοι 
κ' έβλεπαν αυτόν τον αφανισµόν. Σκοτώθηκαν κι' από τους δικούς 
µας δυο, ένας καλός πατριώτης Αργίτης, γενναίος άντρας κι' αγαθός, ονοµαζόµενος 
Μπεκιάρης, κ' ένας Αθηναίος. Ωφέλησαν πολύ τα χαντάκια. 'Ολοι 
οι 'Ελληνες εκεί-µέσα πολέµησαν ως λιοντάρια• κ' εµείς από τα πλευρά τους 
βαστάξαµεν ανοιχτόν τον δρόµον της θάλασσας και τις πλάτες τους. Λαµπρύνεται 
εκεί-µέσα ο Γιώργης Σκουρτανιώτης, ο Σπύρος ∆οντάς Αθηναίος, 
ο Σωτηρόπουλος, ο Χελιώτης -πολέµησαν αντρείως. Η πατρίς τους χρωστάγει 
χάριτες ολουνών όσων ήταν µέσα. 
Το κάστρο το στένεψαν και δεν µπορούσε ούτε να έµπη άνθρωπος, ούτε 
να 'βγη. Πρώτα από τον πόλεµον των Μποστανιών εβήκαν και ήφεραν κ' ένα 
περιστέρι από το κάστρο και το φορτώσαµεν γράµµατα και το πήρα µε 
καµπόσους και το πήγαµεν εις τους Τρεις-Πύργους και τ' απολύσαµεν. 'Οµως 
το σκότωσαν οι Τούρκοι και πήραν και τα γράµµατα και είδαν τι τους γράφαµεν 
των πολιορκηµένων. 'Ηρθε προσκυνησµένος από τους Τούρκους Ρωµαίος 
και µας το είπε• και µας είπε και τον σκοτωµόν του πασσά• και περίτου 
από χίλιους-οχτακόσιους, µας είπε, 'σ εκείνον τον πόλεµον, τον πρώτον, 
πληγωµένοι και σκοτωµένοι. Το 'λεγαν και οι ίδιγοι Τούρκοι και το ίδιον µας 
είπαν και δια τα Μποστάνια, χίλιοι-διακόσοι. 
Αφού ήρθε ο πεζοδρόµος µε το περιστέρι, τα γράµµατα τα στείλαµεν 
εις την ∆ιοίκησιν και Καραϊσκάκη. Αφού είδε αυτά, πήρε κοντά-ως δυο-χιλιάδες 
ανθρώπους και ήρθε κ' έπιασε το Τζερατζίνι ο Καραϊσκάκης. Είναι κ' 
ένα µετόχι πλησίον, από-πάνου τον ζυγόν -ήταν Τούρκοι από-'κεί ως την 
άκρη εις τα Καµίνια, οπού σώνεται η ράχη. Εκεί είχαν απάνου οι Τούρκοι 
τα κανόνια τους και εις τον ∆ράκον ολόγυρα• και µας χτυπούσαν και τους 
χτυπούσαµεν κ' εµείς. Αφού έφτασε ο Καραϊσκάκης, ήρθε εις τον Φαληρέα 
κι' ανταµωθήκαµεν. Μιλήσαµεν να φκειάση ο Νοταράς ένα ταµπούρι απάνου-'σ 
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την ράχη πλησίον-εις τον δρόµον της Αθήνας, κ' εγώ από-κάτου-από τον 
δρόµον, αντίκρυα-από των Τούρκων τα πόστα. Οληνύχτα, βρέχοντας και 
ταλαιπωργιώντας, το φκειάσαµεν• και βάλαµεν και πέντε κανόνια µέσα-εις 
το ταµπούρι µας. Την άλλη την νύχτα πήγαµεν και φκειάσαµεν άλλο ένα 
από-κάτου τα κανόνια των Τούρκων, οπού 'ναι ένα καµίνι, να τους κόψωµεν 
τον ζαϊρέ τους να µην παγαίνουν εις το µοναστήρι τον 'Αγιον-Σπυρίδωνα, 
οπού τον βαστούσαν οι άλλοι Τούρκοι. Είπε και του Βάσιου ο Καραϊσκάκης 
να φκειάση ένα ταµπούρι από το πέρα µέρος του βάλτου να κοπή ο ζαϊρές• 
δεν µπόρεσαν να το φκειάσουνε κ' έµπαινε από-'κείθε ο ζαϊρές. 
Εµείς οι δυστυχισµένοι ήµαστε µέσα-εις το νερό νύχτα και ηµέρα. 
Μιαν βραδειά έβρεξε και γιόµωσε το καµίνι και ξενυχτήσαµεν απάνου-από 
το ζουνάρι εις το νερόν• κι' από αυτό, οπού ήµουν αδύνατος, µ' έπιασε 
µια στένωση σαν χτικιόν. Και µέσα τα νερά τραβούσα άρρωστος. Ο Κιτάγιας 
έβαλε µιαν αυγή τα κανόνια και µπόµπες και γρανέτες και πλήθος 
ασκέρι εις την ράχη και βαρούσαν το Μετόχι, οπού το είχαν πιασµένο από 
τους ανθρώπους του Καραϊσκάκη. Αφού το πολέµησαν αρκετές ώρες και το 
πήγαν ως την γης γκρεµίζοντας, τότε κάµαν γιρούσι απάνου τους πεζούρα 
και καβαλλαρία να τους κυργέψουν. Τότε οι αθάνατοι 'Ελληνες, αφού ζύγωσαν, 
τους έκαµαν έναν σκοτωµόν και τους πήραν οµπρός και τους πήγαν ως 
τα ταµπούρια τους. Ξανακάνουν γιρούσι οι Τούρκοι, λαβαίνουν την ίδια 
τύχη. 'Ερχεται µιντάτι των Τούρκων από την Αθήνα νέον και πήγαν εις 
τα ταµπούρια τους. Τότε κατεβήκαµεν από τον Φαληρέα περίτου από πεντακόσοι 
άνθρωποι όλο διαλεµένοι, αρχηγός αυτεινών ο Σωτηρόπουλος, ο 
Χελιώτης κ' εγώ, και πήγαµεν εις το καµίνι εις το πόστο µου κι' από-'κεί 
περάσαµεν από-κάτου τα κανονοστάσια των Τούρκων, κι' αρχίσαµεν τον πόλεµον• 
και πήραµεν την πλάτη των Τούρκων• και πισουδρόµησαν οι Τούρκοι• 
και βήκαν οι αθάνατοι 'Ελληνες από το Μετόχι κι' ο αντρείος Χατζηµιχάλης 
µε την καβαλλαρίαν του και δίνουν έναν χαλασµόν των Τούρκων κ' 
έναν σκοτωµόν τροµερόν. Σκοτώθηκαν και πληγώθηκαν περίτου από οχτακόσοι 
-αυτά µας είπαν. Και διαλύθηκαν οι Τούρκοι. Πήγαµεν κ' εµείς ο καθείς 
εις τα πόστα του. 'Οσοι αξιωµατικοί πολέµησαν εκεί, Ρούκης, Γαρδικιώτης, 
Βάγιας, Γεροθανάσης, Ντούσιας, Γιάννης Λάµπρος, Κασοµούλης, Γιωργάκης Βαλτηνός, 
Μήτρο Σµπόνιας, Καραϊσκος Σουλιώτης, της καβαλλαρίας ο 
γενναίος Χατζηµιχάλης, Βασίλης Αθανασίου, Νικόλας Τζοπάνος, Παναγιώτης 
Κακλαµάνος, 
Κώστα Παλάσκας κι' άλλοι αξιωµατικοί πολέµησαν, πεζούρα 
και καβαλλαρία, πολλά γενναίως και πατριωτικώς. Κι' όλοι οι απλοί 
'Ελληνες αγωνίστηκαν µε µεγάλον πατριωτισµόν και γενναιότητα δια την 
πατρίδα και θρησκεία. Και είδαν οι Τούρκοι οπού δεν παίζαν εις τον Περαιά. Κι' 
αυτό, ότ' είναι ντουφέκι και σπαθί Ελληνικόν, θρησκευτικόν και πατριωτικόν. 
Η ντροπή εις τους Τούρκους ήταν µεγάλη. Την άλλη ηµέρα ο Κιτάγιας 
πήρε όλες του τις δύναµες, πεζούρα και καβαλλαρία, και κατέβηκαν και µεράστηκαν 
και εις τον Καραϊσκάκη και 'σ εµάς εις τα πόστα µας. Και πολεµήσαµεν 
και τα δυο µέρη γενναίως, και οι Τούρκοι και οι 'Ελληνες. Αφού 
είδαν από το κάστρο οπού 'ρθε η δύναµη των Τούρκων 'σ εµάς, βήκαν κ' εκείνοι 
από το κάστρο και τους πολέµησαν γενναίως. Πολεµήσαµεν περίτου από 
έξι ώρες• κι' από τα τρία µέρη οι Τούρκοι ψώνισαν καβάλλα. Λέγω εις τους 
αναγνώστες ότι δεν τους είχαµεν δια ζωντανούς. Σκοτώθηκαν και εις τα τρία 
µέρη αρκετοί από αυτούς. Πήραµεν τους Τούρκους ως Οβραίους, κι' όταν έρχονταν 
Ευρωπαίγοι εις τα πόστα µας, κατεβαίναµεν και τους πολεµούγαµεν. 
Το 'Εθνος µας το κοµµάτιασαν εις την Συνέλεψη. Εµείς σκοτωνόµαστε κ' 
οι πολιτικοί τήραγαν τους σκοπούς τους. Μο' 'γραφαν να πάγω κ' εγώ ως πληρεξούσιος 
"των πολιορκηµένων. Τους αποκρίθηκα πολλές φορές• ""Εγώ πληρεξουσιότη" 
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έχω να πολεµώ κατά δύναµη µε τους συνάδελφούς µου, δια-να µας 
βλέπουν οι πολιορκηµένοι να κάθωνται εις το κάστρο, να σκοτώνωνται αυτείνοι 
εκεί κ' εµείς εδώ -δια-να διορθώσετε εσείς την πατρίδα. Καιρός δια εφύλιους 
"πολέµους δεν είναι και κάµετε ό,τι σας υπαγορεύει η συνείδησή σας""." 
'Εφκειασαν την Συνέλεψη, διορίσαν τον ναύαρχον τον νέον, ότι γέρασε 
ο Μιαούλης, τον αρχιστράτηγον, ότι δεν δύνεται ο Καραϊσκάκης, και γράψαν 
µιαν διαταγή εις τον Καραϊσκάκη οι καλοί πατριώτες και το' 'λεγαν, 
όταν κιντύνευε η πατρίς, όταν να 'στιβε ο Καραϊσκάκης και οι συντρόφοι του 
τα πουκάµισά τους, εκίναγε το αίµα από την Αράχωβα, από τον 'Επαχτο, 
από το ∆ίστοµον κι' από τον καθηµερινό πόλεµο, τότε έγραψαν του Καραϊσκάκη 
και το' 'παιρναν τα συχαρίκια ότι διορίσαν τον Τζούρτζη -κι' αυτός να 
είναι εις την οδηγίαν του. Στοχαστήτε, εσείς οι αναγνώστες• αυτείνη την 
εποχή ποιος είχε γνώση δια-να σώση την πατρίδα -και ποιος να την χάση. 
"Με τόση δύναµη ο Καραϊσκάκης δεν τους έφκειανε φλούδα όλους αυτούς; " 
Αφού είδε αυτό ο Καραϊσκάκης, του κακοφάνη. Και σας λέγω, αυτό τον 
έκαµεν περισσότερον να πάγη να σκοτωθή. Με φώναξε εις το Τζερατζίνι και 
µο' 'δειξε αυτείνη την διαταγή και πικρά µου το ξηγέταν. Και τον παρηγόρησα 
και του είπα, όσο-να τελειώση η υπόθεση της Αθήνας να µην ξεσυνεριστή 
από αυτά τίποτας. 'Οσους θέλουν να διορίζουν, οι άνθρωποι αυτόν ξέρουν 
"αρχηγόν αυτεινού του κινήµατος. Μου λέγει• ""Σήκου να φύγωµε, ότι αυτείνοι " 
θέλουν να µας φάνε! Τον περικάλεσα µε δάκρυα να µη µάτα το ειπή αυτό 
όσο-να δοθή τέλος σε τούτο το κίνηµα των Αθηνών. ∆εν ήθελε να µ' ακούση, 
"αλλά µου είπε να σηκωθούµεν οι δυο µας να φύγωµεν. Τότε του λέγω• ""∆εν " 
σε γελάγω, δεν µπορώ να φύγω εγώ• ότ' είµαι κεφαλή των Αθηναίων και οι 
Τούρκοι είναι εις την Αθήνα. Τότε εγώ δεν είµαι δια τούτον τον κόσµον. 
Εγώ θα κάµω το χρέος µου. Ούτε να φύγωµεν είναι καιρός τώρα, ούτε εφύλιον 
πόλεµον να κάµωµεν. 'Οτι η πατρίδα είναι 'σ τα ολίστια η Ρούµελη 
και η Πελοπόννησο γιοµάτη Τούρκους. Και σου λέγω• και να χαθή η Αθήνα, 
εµείς σαν φύγωµεν ή ανοίξωµεν εφύλιον πόλεµον, είµαστε κατηγορηµένοι, 
"και να λευτερωθή, χερότερα. Και δεν µπαίνω 'σ αυτά"". 'Ηταν αγροικηµένος " 
και µε Πελοποννήσιους. 
'Εφυγα από το Τζερατζίνι µε δυσαρέσκειάν του, ότι δεν θέλησα να 
κλίνω. Τότε στέλνει και παίρνει τον Σωτηρόπουλον και τον στέλνει εις τους 
Νοταραίους και εις τον Ζαϊµη και Λόντο να κάµη συµπεθεριά (και την 
έκαµεν), να δώση το κορίτζι του εις το παιδί του Νοταρά και να γένουν 
συγγενείς όλοι -και να δυναµωθούν Πελοποννήσιοι και Ρουµελιώτες. 
Τότε άρχισαν να βαίνουν αυτόν τον σκοπόν 'σ ενέργεια κι' όποιος δεν είναι 
µε το πνεύµα τους να τον κατατρέχουν. 
'Αρχισαν να κατατρέχουν εµένα. ∆ιορίζει ο Καραϊσκάκης τον Νοταρά 
αρχηγόν της θέσης του Φαληρέως και βγάνει εµένα. Και πιάνει ο Νοταράς 
βάνει τους ανθρώπους του και µου γυµνώνει όλους τους Αθηναίους, οπού 'χαν 
ψώνια, κρασιά, ρακές κι' άλλα δια τ' ορδί, και τους τα παίρνουν όλα. Εγώ 
µε τους περισσότερους ήµουν κάτου εις τα Καµίνια, µέσα-εις το νερό, από-κάτου-εις 
τα κανόνια των Τούρκων, και οι συµπεθέροι του Καραϊσκάκη µου 
γύµνωσαν τους ανθρώπους και θέλαν ν' ανοίξωµεν ντουφέκι εκεί. Τότε στέλνω 
έναν γνωστικόν άνθρωπον εις τον Καραϊσκάκη και του λέγω τι έκαµαν οι 
συµπεθέροι του µε τις οδηγίες τις δικές-του• και δεν θα το φάνε εκείνο οπού 
πασκίζουν. ∆εν τηράγει τόσοι οπού σκοτωνόµαστε και δοξάζεται αυτός- 
"θα φκειάση τους Ρουµελιώτες είλωτες των τουρκοκοτζαµπασήδων; Να 'ρθη να " 
πιάση τα πόστα, οπού σκοτωθήκαµεν οι περισσότεροι• κ' εγώ βογκάγω από 
τους πόνους νύχτα και ηµέρα• και να 'ρθουν να τα πιάσουνε τα πόστα αυτά, 
ότι σουρπώνοντας θα πάρω τους ανθρώπους και θα φύγω• κι' αν πιάσουν τις 
θέσες αυτές οι Τούρκοι, είναι εις βάρος του. Αφού του είπε αυτά ο άνθρωπος, 
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παίρνει όλους τους αρχηγούς και ήρθε εις το πόστο µου µέσα-εις το 
"νερό. Του λέγω• ""Βλέπεις τι τραβούνε οι ραγιάδες οι εδικοί-σου και των " 
συµπεθέρω σου, οπού είµαστε σαν τις πάπιες εις το νερό, κ' εσείς µας γυµνώνετε. 
Κοπιάστε πιάστε αυτά τα πόστα η γενναιότη σας, ότι εγώ µε τους 
"ανθρώπους µου θα φύγω"". Και του είπα τα αίτια• οπού γύµνωσε τους ανθρώπους" 
ο συµπέθερός του και το φουσάτο του. 
Τότε µου µίλησε ο Καραϊσκάκης κι' όλοι οι αρχηγοί να µείνουµεν, να 
µην αφήσουµεν τις θέσες. 'Οτι δεν τους έδινε χέρι να τις αφήσουµεν• ότι 
άλλος τρελλότερος δεν ήταν από 'µάς να κάθεται τον χειµώνα εις το νερό. 
Συνφωνήσαµεν µε τον Καραϊσκάκη να γένη καταγραφή, να πλερώση την ζηµίαν 
των ανθρώπων. 'Εφυγε αυτός δια την θέση του. Ο Νοταράς πάλε άρχισε 
να µας αγκυλώνη. Εγώ θυσίαζα αρετή Ελληνική, ότι έβλεπα την 
δεινή περίστασιν της πατρίδος µου, κι' αυτός θυσίαζε αρετή τουρκοκοτζαµπασίτικη. 
Τότε δια-να του δείξω πόσα απίδια πιάνει ο σάκκος αυτεινού 
και του Καραϊσκάκη, συνάζω όλους τους µπουλουξήδες του και τους ξηγάω 
το συµπεθεριόν -κι' ως Ρουµελιώτες αυτείνοι όλοι κι' αγωνισταί, τι θα τους 
"κάµουν οι Πελοποννήσιοι µε τον αρχηγόν Καραϊσκάκη; Και να τον πιάσουν " 
τον Νοταρά να πλερωθούν τους µιστούς τους, οπού 'ταν µαζί και γύµνωνε 
µε την δύναµη αυτεινών την Κόρθο και τις εθνικές προσόδους και σταφίδες 
(και το έθνος δεν τους πλέρωνε, ότι δεν ήταν εις τον αγώνα της πατρίδος, 
ήταν εις την ληστεία των κατοίκων κι' αφανισµόν της επαρχίας). Τότε τον 
κλειούνε µέσα-εις την καλύβα του και τον µπήγουν µε τις πέτρες. 'Ερχεται 
ο συµπέθερος ο Καραϊσκάκης να τον σώση, τον αρχινάει τ' ασκέρι µε τα 
κέρατα. 'Ερχεται ο Κοκράν κι' άλλοι, το-ίδιον. Τότε µου λέγει ο Καραϊσκάκης 
να τον σώσω και να τον στείλω µαζί του, εις το Τζερατζίνι. 
Τον έκλεψα την νύχτα και τον έστειλα• και µε διόρισε αρχηγόν της θέσης 
εµένα. Και µο' 'στειλε άλλα στρατέµατα µε τους αρχηγούς τους και κάναµεν 
τα χρέη µας τιµίως και πατριωτικώς κι' αγαπηµένα. 'Οποιος αδίκως πειράζει 
τον άλλον πρέπει να λαβαίνη την ίδια ανταµοιβή. 'Αρχισε κι' ο αρχηγός 
να 'ρχεται εις την πρώτη φιλίαν και να συλλογίζεται καθώς έπρεπε, να 
µην παίρνη φτερόν. 
Το στρατόπεδον ήταν ξυπόλυτο, οι άνθρωποι του Καραϊσκάκη, και δεν 
είχε τα µέσα. 'Ηρθε αυτός εις τον Φαληρέα και µ' αντάµωσε• και µε πήρε 
και πήγαµεν οι δυο µας εις τον Κοκράν και φάγαµεν• και µας έδωσε 
δυο-χιλιάδες τάλλαρα και µιαν σηµαία• κ' υπογράψαµεν οι δυο µας την περιλαβή 
αυτών• και τα 'λαβε ο Καραϊσκάκης και ξεκονόµησε τους ανθρώπους. 
Εις τον Περαιά και Τζερατζίνι συνάχτηκαν πολλά στρατέµατα δια-να 
γένη το κίνηµα των Αθηνών. 'Ηρθε κι' ο αγαθός Πέτας µ' ως διακόσιους 
ανθρώπους, ο Νικόλας αρχηγός του Κρανιδιού µε τους γενναίους πατριώτες 
του (ήµαστε πολύ φιλιωµένοι από το Νιόκαστρον)• ήρθε µ' εκατόν-ογδοήντα 
ανθρώπους• ήρθε ο ανιψιός του Κοκράν µε περίτου από πεντακόσιους 
Νυδραίους, Πετζώτες κι' άλλους νησιώτες. Συνάζονταν ολοένα και οι Αθηναίγοι 
χώρα και χωριά. Και γινήκαµεν εις αυτό το πόστο περίτου από 
τρεισήµισυ-χιλιάδες. 'Σ του Καραϊσκάκη, εις Τζερατζίνι, πήγανε όλοι οι 
Σουλιώτες, Μποτζαραίγοι, Τζαβελαίγοι, Βέγικος, Γιαννούσης, Ντούσας, 
Φωτοµαραίγοι, ∆ρακαίγοι, Πελοποννήσιοι, Κολοκοτρωναίγοι, Σπαρτιάτες, Σισιναίοι, 
Πετιµεζαίοι κι' άλλοι πολλοί• Περραιβός, Καλλέργηδες µε τους 
Κρητικούς, Νοταραίγοι. Το-όλο πραµατικώς ήταν εις τα δυο πόστα έντεκα-χιλιάδες. 
Τους έλεγαν δεκαπέντε• δεν ήταν, πραµατικώς ήταν έντεκα. 
Το Μοναστήρι κι' ολόγυρα εκείνο το µέρος ως τα κανόνια των Τούρκων 
εις την ράχη ήταν πόστα των Τούρκων, δεκαπέντε ταµπούρια, 'σ τα περισσότερα 
µέρη δυναµωµένα πολύ από ανθρώπους και κανόνια και γρανέτες. Αν 
δεν χαλάγαµεν αυτά τα πόστα, δεν µπορούσαµεν να τραβήσουµεν δια την 
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Αθήνα. 'Ηρθε ο Μιαούλης, άλλα καράβια και η φεργάδα και το παπόρι, και 
βαρούσαν το Μοναστήρι κι' όσα ταµπούρια ήταν πρόσωπον κατά την θάλασσα. 
Ως τη γης το πήγαν χτυπώντας το Μοναστήρι• και οι Τούρκοι πολεµούσαν 
γενναίως, ως λιοντάρια. Κατά το µέρος το δικό-µας δεν το 'βλεπε το κανόνι 
της θαλάσσης• ήταν µία µάντρα κι' άλλα τούρκικα ταµπούρια και ήταν εις 
το γούπατο, οπού είναι το πηγάδι. Τότε πήγαν από τους αθάνατους τους 
Νυδραίους, Κρανιδιώτες και πολλοί Ρουµελιώτες και πέσαν από-κάτου αυτεινών 
των ταµπουργιών. Και δεν άφιναν τους δικούς µας να σηκώσουν κεφάλι 
οι Τούρκοι• τους είχαν από-κάτου. Τότε πήρα καµµιά τριανταριά ανθρώπους 
"από το σώµα µου και τους λέγω• ""Να πάµεν κάτου να ενθουσιάσωµεν τους " 
δικούς µας, να τους ειπούµεν, τι κάθονται εκεί πεσµένοι της κοιλιάς και φυλάνε 
τους Τούρκους -από την στράτα της Αθήνας εµπήκε το ταχτικόν και 
οι Σουλιώτες κι' ο Καραϊσκάκης και πήραν τα ταµπούρια των Τούρκων• και 
"πήραν τόσα λάφυρα (να τους ειπούµε ψέµατα, να ενθουσιαστούν)• ""κ' ευτύς να" 
βγάλωµε, τους λέγω, τα µαχαίρια πως να κινηθούµε οµπρός• όµως να µην 
"προχωρέσουµεν, ότι µας σκοτώνουν οι Τούρκοι, είναι πλησίον πολλοί"". Καθώς" 
κατεβήκαµεν, τους ενθουσιάζοµε µε ψευτιές -κι' ο Θεός το 'καµεν αλήθεια• όσο-να 
ειπούµε εµείς αυτά, και τραβήσαµεν και τα µαχαίρια, (και ποιος κόταγε 
"να κινηθή οµπρός;), τότε ένας µπαγιραχτάρης Νυδραίος -εκείνος δεν ήταν άνθρωπος," 
ήταν εις τα ποδάρια αγιτός και εις την καρδιά λιοντάρι -ευτύς πήρε 
την σηµαία του και την έµπηξε µέσα-εις το τούρκικον ταµπούρι• και κοντά-εις 
αυτόν όλο το στράτεµα. Και παίρνοµεν δεκατρία ταµπούρια των Τούρκων 
και τους πήγαµεν κυνηγώντας ως τα κανόνια τους εις την ράχη. Μπροστά, 
εις τα Καµίνια, ήταν οι Αθηναίγοι, εις τα πόστα µας• και τους το 'πιασαν 
των Τούρκων και βαρούσαν 'σ το κρέας. Και τους έγινε ένας µεγάλος 
σκοτωµός σε όλα αυτά τα µέρη. 
Ο Καραϊσκάκης και οι άλλοι όλοι από το Τζερατζίνι δεν ήξεραν τίποτας, 
και δεν κινήθηκαν. Περάσαµεν µε κάµποσα κεφάλια τούρκικα από-µέσα 
τον βάλτο και πήγαµεν εις τον Καραϊσκάκη. Φιληθήκαµεν• έδωσε δυο ντούπιες 
των παιδιών οπού 'χαν τα κεφάλια. Κατέβηκε από τ' άλογό του ο Καραϊσκάκης 
και µου το 'δωσε και καβαλλίκεψα, και µου είπε να συνάξω από 
το σώµα µου να κλείσουµεν µε χαντάκια τους Τούρκους οπού µείναν εις το Μοναστήρι. 
Σύναξα όλους και τους έδωσα τζαπιά και φκυάρια και φκειάσαµεν 
ένα χαντάκι πλατύ, να φυλάγη και κατ' το Μοναστήρι και κατ' την Αθήνα, 
να µην τους έρθη µιντάτι των Τούρκων. Αφού φκειάσαµεν το χαντάκι, 
βάλαµεν ασκέρι απ' ούλα τα σώµατα και πολεµούσαµεν το Μοναστήρι. 'Ηρθαν 
όλοι από το πέρα µέρος, ήρθε κι' ο νέος Ναύαρχος κι' ο Αρχιστράτηγος 
εβήκαν από τα καράβια. Τους πήγαν οι 'Ελληνες τα κεφάλια να τους δώσουν 
µπαχτζίσι• δεν θέλησαν να ιδούνε ούτε εκείνους οπού τα βαστούσαν. 
Οι Τούρκοι του Μοναστηριού θέλουν να παραδοθούν 'σ εµάς µε συνθήκες 
να µην σκοτωθούν• και τοιούτως συνφωνήσαµεν και δώσαµεν τον λόγον της 
τιµής µας. Τ' ασκέρια τους κακοφάνη• ήθελαν να τους πάρωµεν µε ντουφέκι. 
∆ώσαµεν τον λόγον µας να βγούνε. Θέλει ο Καραϊσκάκης να πάγω να τους 
συντροφέψω εγώ ως τα κανόνια τους. Αφού είδα τα στρατέµατα αγαναχτισµένα 
δεν θέλησα, κ' έστειλε τον Βάσιο. Βγαίνοντας από το Μοναστήρι οι 
Τούρκοι απόξω, εις την βρύση, έκαµεν ένας 'Ελληνας ν' απλώση 'σ έναν Τούρκον, 
βγάζει ο Τούρκος την πιστιόλα και σκοτώνει τον 'Ελληνα. Τότε, ήταν 
ως τρακόσοι-πενήντα Τούρκοι όλο διαλεµένοι, και καµµιά δεκαριά σώθηκαν 
εις τα κανόνια τους. Είναι η αλήθεια του Θεού, από 'µάς δεν ήξερε κανένας• 
κατά τον λόγο µας θ' ακολουθάγαµεν. 
Την ίδια βραδειά µου λέγει ο Καραϊσκάκης εµένα και του ταχτικού και 
του Κώστα Βλαχόπουλου να φκειάσουµεν κι' άλλα τρία ταµπούρια, να τα 
ξηµερώσουµεν• να είναι συνκρατητά µε τα δικά-µου, να πάµεν ως τις ελιές 
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δια-να γένη το κίνηµα δια την Αθήνα και να µην µας κόψουν τον δρόµον 
οι Τούρκοι -ότ' ήταν πλησίον µας τούρκικα ταµπούρια πλήθος. Και δια 
νυχτός τα ξηµερώσαµεν φκειασµένα χωρίς οι Τούρκοι να µας πάρουν χαµπέρι. 
Βάλαµεν και τα κανόνια τους µέσα-εις τα τρία και ζυγώσαµεν εις την 
άκρη τις ελιές. Την αυγή οπού ξύπνησαν οι Τούρκοι βλέπαν και τρίβαν τα 
µάτια τους. Τότε πιάσαµεν τον πόλεµον χωρίς-να µας κάµουν καµµίαν ζηµίαν, 
οπού 'ρθαν τόσοι Τούρκοι πεζούρα και καβαλλαρία. 
Τότε συναχτήκαµεν όλες οι κεφαλές εις το τζαντίρι του Καραϊσκάκη και 
µιλήσαµεν να γένη το κίνηµα δια την Αθήνα. Να γένουν δυο κολώνες• µία 
κολώνα να πάγη από τους Τρεις-Πύργους, δυο-χιλιάδες, να δώσουν εκεί προσοχή 
οι Τούρκοι, κι' από τις ελιές να κινηθή ο Καραϊσκάκης να έµπη µέσα-εις 
την Αθήνα. Κεφαλές δια τους Τρεις-Πύργους ο Μπότζαρης, ο Βέικος, ο 
Ντούσιας, ο Γιώργο Τζαβέλας, ο ∆ράκος, ο Βάσιος, οι δυο Νοταραίοι, Καλλέργης, 
Ποργιώτης. 'Ολοι αυτείνοι ζήτησαν κ' εµένα να πάγω από-'κεί. Ο 
Καραϊσκάκης δεν ήθελε• ήθελε να πάµεν µαζί από τις ελιές. ∆εν θέλαν όλοι. 
Αποφασίστηκε να πάγω µ' εκατόν-πενήντα ανθρώπους και τους άλλους να 
τους αφήσω µ' έναν αξιωµατικόν κεφαλή εις τις θέσες τους. Ο Καραϊσκάκης 
να κινηθή από τις ελιές µε πέντε-χιλιάδες• δυο-χιλιάδες -να είναι από πεντακόσοι 
πεντακόσοι µ' έναν κεφαλή -να κινιώνται µιντάτι ούθεν κάµη χρεία. Και οι δυο, 
η σαβούρα, να είναι εις τα ταµπούρια. 
Ο Καραϊσκάκης ήταν άρρωστος. Με φωνάζει και µου λέγει να ειπώ του 
Αρχιστράτηγου και του Ναύαρχου το σκέδιον και να λάβω από τον Ναύαρχον 
τα τζαπιά και φκυάρια, οπού 'ταν µέσα-εις το καράβι του, κι' αυτά να τα 
µεράσω εις τους αρχηγούς οπού θα πάµεν από τους Τρεις-Πύργους. Και το 
σκέδιον ήταν να δώσω του κάθε-ενού οδηγό κι' από 'ναν Αθηναίον να ξέρη τις 
θέσες. Από τους Τρεις-Πύργους ως τον Ανάλατον να γίνουν -από την θάλασσα 
κι' ως εκεί -έντεκα ταµπούρια• 'σ το µπροστινό να είναι χίλι' άνθρωποι 
µέσα. Πήγα αντάµωσα τον Κοκράν και Τζούρτζη και είπα τα σκέδια 
και να ετοιµάσουν και τα καράβια δια όσους θα πάµεν από τους Τρεις-Πύργους 
-σουρουπώνοντας να βαρκαριστούµεν. Πήρα τα τζαπιά και φκυάρια 
και τα 'δινα του κάθε οδηγού της θέσης κι' αρχηγού. Τελειώνοντας από αυτά, 
ακώ έναν πόλεµον. Πηγαίνοµε, τηράµε• πλησίον-εις το Γλυκό-νερό ήταν ένα 
ταµπούρι Τούρκικον• κ' εκεί πήγαν κάτι µεθυσµένοι νησιώτες και Κρητικοί, 
πιάσαν τον πόλεµον. Συνάχτη το περισσότερον στράτεµα. Εκεί-οπού πήγαµεν 
να σβέσωµεν τον πόλεµον, ότι θα κάναµεν το κίνηµα το βράδυ, πλάκωσαν 
και Τούρκοι περισσότεροι πεζούρα και καβαλλαρία. 'Αναψε ο πόλεµος 
"πολύ• ήρθε κι' ο Καραϊσκάκης. Τότε του λέγω• ""Σύρε οπίσου να πάψη ο πόλεµος," 
ότι το βράδυ θα κινηθούµεν. -Μου λέγει, στάσου αυτού µε τους ανθρώπους 
"κ' εγώ φέγω"". Τότε σε ολίγον µαθαίνω ότι βαρέθη ο Καραϊσκάκης. " 
Πάγω εκεί• µαζευόµαστε, τηράµεν• ήτανε βαρεµένος εις τ' ασκέλι παραπάνου, 
"εις τα φτενά. Μαζωχτήκαµεν όλοι εκεί. Μας είπε µε χωρατά• ""Εγώ πεθαίνω " 
"όµως εσείς να είστε µονοιασµένοι και να βαστήξετε την πατρίδα"". " 
Τον πήγαν εις το καράβι. Την νύχτα τελείωσε και τον πήγαν εις την Κούλουρη 
και τον τάφιασαν. 
Τότε Τούρκος έφυε, οπού ήταν µ' εµάς, και το είπε του Κιτάγια αυτό 
και το σκέδιόν µας. Ο καιρός πέρασε, δεν έγινε το κίνηµα. Βάνοµεν τον 
Τζαβέλα αρχηγόν τ' ασκεριού. ∆εν είχε επιρρογή. Το σκέδιον µένει εις το 
ίδιον. Εγώ τους είπα ν' αλλάξωµεν αυτό το σκέδιον, ότι ο Αρχηγός σκοτώθη 
κι' αυτείνη η άργητα -θα µας προδώσουνε. ∆εν ήθελε µε κάνα τρόπον 
ο Κοκράν και οι άλλοι. 'Εστειλα τον Μαυροκορδάτο, τους µίλησε• δεν 
θέλησαν να συνακουστούµεν. Σε δυο ηµέρες κινηθήκαµεν. Ο Κιτάγιας το 
ήξερε• έστειλε παντού και σύναξε ως δυο-χιλιάδες καβαλλαρία. Πήραµεν να 
φέξωµεν εις τα καράβια. 'Εστειλα έναν καραβοκύρη, πήγε εις τον Κοκράν 
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να του ειπή να βολτιτζάρωµεν εκείνη την ηµέρα και να βγούµεν το βράδυ, 
να 'χωµεν καιρό να φκειάσουµεν τα ταµπούρια. ∆εν θέλησε. Απάνου-οπού 
πήρε να δώση ο ήλιος, πρωτοεβήκαµεν ο Βάσιος, ο Καλλέργης κ' εγώ από-πέρα 
τους Τρεις-Πύργους. Οι άλλοι οι αρχηγοί ήταν ακόµα εις τα καράβια. 
Τότε µείναµεν σύνφωνοι εµείς οι τρεις και φκειάσαµεν από 'να ταµπούρι 
από-πάνου-εις την ράχη. 'Ηταν και η θάλασσα πλησίον, αν µας πλάκωνε πολλή 
Τουρκιά, να 'χωµεν και τα καράβια να µας βοηθήσουνε. Ο Κοκράν, δια-να 
µην µείνη κανένας ζωντανός -(ήταν αυτός ο αίτιος κι' ο Τζαβέλας κι' ο 
Περραιβός κι' όλη αυτείνη η συντροφιά δια-να γένη το κίνηµα• κι' αυτείνοι 
µείναν όλοι πίσου εις τον Φαληρέα µ' εννιά-χιλιάδες ασκέρι και κάναν σίγρι 
µε τα κιάλια. Είχαµεν συνφωνήση να µας στείλουν και την καβαλλαρία• 
"ούτε έναν καβαλλάρη δεν έστειλαν. 'Εταξε χρήµατα ο Κοκράν, ""όποιος " 
"πρωτοπάγη εις την Αθήνα"". 'Επιαν και ρούµι κι' άλλα σπίρτα όσοι µείναν " 
εις τα καράβια -τότε βήκαν έξω. ∆εν στάθηκαν εις τα δικά-µας πόστα, 
τράβηξαν οµπρός, εις τον Ανάλατο. Σαν είδαν αυτεινούς οι εδικοί-µας άνθρωποι 
φύγαν κ' εκείνοι δια οµπρός. ∆εν συνακουγόµαστε, καθώς εγίναµεν. 
Παραγγέλνω του Τζούρτζη όλα αυτά, ως αρχηγός να στείλη κανέναν, ή 
να 'ρθη µόνος-του να ειπή των ανθρώπων να γυρίσουν οπίσου. Αυτείνοι κάθονταν 
και οι δυο εις τους Τρεις-Πύργους 'σ τα καράβια, κι' ο Ναύαρχος 
κι' ο Αρχιστράτηγος. Πάνε φκειάνουν ένα στραβό ταµπούρι. 'Ηταν πλησίον 
ένα ρέµα• τους λέγω να το φκειάσουµεν εκεί, δεν ήθελαν. 'Εβαλα κ' έφκειασα 
ένα ταµπούρι. Πλησίον µου έφκειασε κι' ο Νοταράς και ήταν και το ταχτικόν. 
Κατέβηκα εις την θάλασσα και πήρα µπάλλες κι' άλλα αναγκαία, 
οπού 'χαµεν και κανόνια µαζί. Μας πλάκωσαν οι Τούρκοι πλήθος, πεζούρα και 
καβαλλαρία. Βαρούγαν από το κάστρο, δεν µπορούσαν να τους κάµουν τίποτας, 
βαρούγαµεν εµείς µε τα δικά-µας κανόνια, το-ίδιον. 'Σ το στραβό 
ταµπούρι ήταν οι Σουλιώτες• δεν είχαν δύναµη, τους δώσαµεν ανθρώπους 
όλοι και γιοµίσαµεν το ταµπούρι τους. Συνάχτηκαν εις το ρέµα πλήθος 
Τουρκιά. Με πρώτο γιρούσι εµπήκαν µέσα-εις το ταµπούρι των εδικώνε-µας. 
Μια φωτιά µόνον πρόφτασαν οι εδικοί µας κ' έρριξαν -και τους πελέκησε 
η πεζούρα και η καβαλλαρία. Καµµιά εξηνταριά λαγάρισαν από τους δικούς 
µας -τους έβαλαν εις τη µέση και τους τελείωσαν κι' αυτούς. 
Τότε γιοµίσαµεν εµείς µε κοµµάτια τα ντουφέκια µας και προσµέναµεν 
να ρίξωµεν εις το κρέας όσο-να λυώσουµε εκεί-µέσα. Τα ταµπούρια τα 
'χαµεν φκειασµένα καλά. Είχα πιάση την πόρτα και βαστούσα τους ανθρώπους. 
Τότε ένας αξιωµατικός µου δίνει µίαν ασκουντιά και κόντεψε να µου 
µπη το µαχαίρι µέσα-εις την κοιλιά µου. Σηκώνοµαι απάνου, πιάστηκα 
"µ' εκείνον• ""Τήρα κάτου, µου λέγει• σήµερα µας πήρετε όλους εις το λαιµό " 
"σας"". 'Οσα ταµπούρια ήταν από την άκρη την θάλασσα ως τα δικά-µας, " 
δέκα-έντεκα, τζακίστηκαν χωρίς πόλεµον και µας άφησαν τα τρία ταµπούρια 
του Νοταρά, το δικό-µου, του Βάσιου και του αλλουνού Νοταρά, οπού 
ήταν σε ένα ταµπούρι. Και εις τον ίδιον καιρόν τζακιστήκαµεν και τα τρία 
ταµπούρια και πελεκιώντας µε τους Τούρκους -άκουγες σα-να ήταν λόγκος 
χτύπαγαν τα µαχαίρια και τα σπαθιά. Τυλιµένος µε τους Τούρκους και 
χάριν-εις τα ποδάρια µου κι' ότι βρέθηκα µε κουράγιον, δεν κιότεψα (ότι οι 
περισσότεροι από αυτό χάθηκαν) και κόβοντας από 'µάς οι Τούρκοι από τον 
Ανάλατον ως την θάλασσα, φτάσαµε εκεί, οπού γίνεταν θρήνος. 
Και οι 'Ελληνες κάµαν το χρέος τους, όµως κέρδεσαν την νίκη οι Τούρκοι. 
Περίτου από οχτακόσοι 'Ελληνες πήγαν, όλο το άνθος. Και οι Τούρκοι 
ζύγωσαν εις αυτό. 'Σ την θάλασσα ηύραµεν τον Κώστα Μπότζαρη και τους 
άλλους, οπού άφησαν τα ταµπούρια τους και φύγαν πρωτύτερα. Είχαν όλοι 
µπη εις την θάλασσα και φαίνονταν τα κεφάλια τους µόνον. Τότε µας ρίχτηκαν 
κ' εκεί πεζούρα και καβαλλαρία, και µε τα µαχαίρια σκάβαµεν την 
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γης και φκειάναµεν ταµπούρια και µπαίναµεν από-πίσου. Και πολεµήσαµεν 
ως τα σούρπα. 
Και τότε αρχίσαµεν να µπαρκαριστούµε. Μετράγω τους ανθρώπους µου• 
ήµουν µ' εκατόν-πενήντα κ' έµειναν τριάντα-τρεις κ' εγώ. Ως διακόσοι-πενήντα 
το ταχτικόν, µείναν καµµία εξηνταργιά. Βλέποντας αυτό, από την 
λύπη µου -και πολέµαγα να τους µπαρκαρίσω, µε πλάκωσαν πολλοί, ότ' 
ήµουν και κουτζός, (άντεσα ξυπόλυτος οπού 'φκειανα το ταµπούρι) µου δίνουν 
ένα ασκούντηµα και πάγω εις τον πάτο εις την θάλασσα. Μισοπνιµένον µε 
βγάλανε και µε πήγαν εις την γολέττα τ' Αρχιστράτηγου. Μπήκαν και οι 
άλλοι µέσα. 
Μαθαίνοµεν ότι του αρχηγού Κίτζο Τζαβέλα µ' εννιά-χιλιάδες ασκέρι του 
πήραν τα κανόνια, οπού 'χαµεν κάτου εις τα πόστα, τους πήραν το Μαναστήρι. 
Εκεί αυτός, εκεί ο Νικήτας, εκεί ο Χατζηµιχάλης, εκεί ο Γενναίος Κολοκοτρώνης, 
εκεί οι άλλοι αξιωµατικοί, Πετµεζαίγοι, Σισίνηδες του Καραϊσκάκη. 
Τους πήραν όλες τις θέσες και Μαναστήρι και Νερό και τους κλείσαν εις την 
Καστέλλα κι' ολόγυρα. 'Οταν ζούσε ο Καραϊσκάκης όλοι αυτείνοι ούτε δια ψυχογυιόν 
δεν τον κάναν καµπούλι. Σκοτώνοντας ο Καραϊσκάκης, σκούργιασαν 
τα ντουφέκια τους, στόµωσαν τα σπαθιά τους. Τότε είδαµεν πόσα δράµια ζυάζει 
ο καθείς. Αφού τους πήραν τις θέσες όλες και θα πέθαιναν της δίψας, τότε 
βήκαµεν από τα καράβια κ' εµείς οι µισοσκοτωµένοι και πολεµήσαµεν µαζί-µε 
αυτούς τους Τούρκους και ξαναπήραµεν το Νερό και Μοναστήρι και τις 
άλλες θέσες. Κ' έπγαν νερό αυτείνοι όλοι και τα καϊµένα τ' άλογα τ' αθώα. 
Που ακούστη εννιά-χιλιάδες 'Ελληνες, πεζούρα και καβαλλαρία, να τους 
"πάρουν οµπρός πεντακόσοι Τούρκοι; Και να τους κυργέψουν όλα τα πόστα " 
"και κανόνια; Και να σκάσουνε από την δίψα; Ανάθεµα τον Κοκράν οπού µας " 
έβγαλε έξω το βράδυ -να τους αφήσωµε να πεθάνουν από την δίψα, να τους 
πιάσουν όλους οι Τούρκοι. 
Χάθηκαν εις τον Ανάλατον οι γενναίοι και οι καλοί πατριώτες, τα 
άξια παληκάρια ο ∆ράκος, ο Βέικος, ο Ντούσιας, ο Γιώργο Τζαβέλας, ο Νοταράς, 
ο Τζελέπης κι' άλλοι πλήθος αξιωµατικοί. Πιάστη ζωντανός κι' ο 
καϊµένος ο Καλλέργης και τράβησε τόσα µαρτύρια και τον ξαγόρασαν. 
Σκοτώθηκαν οι περισσότεροι Κρητικοί κι' ο γενναίος Κουρµούζης. Αιωνία 
τους η µνήµη! Η πατρίδα χρωστάγει χάριτες σε όλους αυτούς. Και να ευκέται 
τον νέον Ναύαρχον κι' Αρχιστράτηγον, οπού τους στείλαν παράωρα εις 
τον 'Αδη όλους από τις κυβέρνειες τους. 
Σκοτώνοντας ο Νοταράς, οι περισσότεροί του άνθρωποι ήρθαν µ' εµένα. 
Αφού λάβαµεν αυτείνη την ατυχίαν εις τον Ανάλατο, ο Αρχιστράτηγος 
εβήκε από την γολέττα έξω και σύναξε όλους εµάς κ' εκρίθη εύλογον να 
µείνω εγώ εις την θέση του Φαληρέως µε τρεις-χιλιάδες ανθρώπους να βαστήξω 
την θέση• και υποσκέθηκα ότι θέλω την φυλάξη. Ο Αρχιστράτηγος µ' όλο 
τ' ασκέρι να πάνε να βαρήσουν τα στενώµατα, οπού διαβαίνουν οι ζαϊρέδες 
των Τούρκων. 'Εµειναν όλοι σύνφωνοι να κινηθούνε δι' αυτό. Ο 
Γενναίος Κολοκοτρώνης, ο γαµπρός του Τζαβέλα, κι' ο Τζαβέλας ο αρχηγός ανακάτωναν 
τ' ασκέρια κ' έκαναν χιλιάδες αντενέργειες. Ψωµί δεν έρχονταν εις τον 
Φαληρέα και ζήσαµεν τόσες ηµέρες µε λάχανα. Και το ψωµί το κάναν οι 
τζαγουσιάδες τους πραµάτεια. 'Ηθελαν να πάνε εις την Κόρθον. Τότε βιάζουν 
τον Τζούρτζη, του ζητούνε και καράβια να φύγουν. Εγώ δεν ήθελα• ότ' 
ήθα παραδοθή το κάστρο. Τότε το πήρα ενγράφως από τον Αρχιστράτηγον. 
'Ηρθαν τα καράβια. Μεράσαµεν καθείς το πόστο του, που θα µπαρκαριστή 
και σε ποίον καράβι• και να βάλη και το κάθε σώµα τα κανόνια κι' άλλα 
του πολέµου µέσα-εις τα καράβια, να µην χαθούνε. Τότε είπα να πάρουν 
από 'να κανόνι το κάθε σώµα. Πήρα εγώ το δικό-µου κι' όλα τα µικρά και 
µπόµπες και γρανέτες και λέττα και τα 'βαλα όλα µέσα. Αυτείνοι όλοι είχαν 
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να βάλουν τρία• τ' άφησαν εις την διάκρισιν των Τούρκων. Εγώ αγωνίζοµουν 
µε τους ανθρώπους µου να βάλωµεν όλα αυτά, και κιντυνέψαµεν. 
Ο Τζαβέλας και Μπότζαρης και οι άλλοι αρχηγοί φύγαν νωρίς και µπήκαν 
εις τα καράβια• και στάθη ο Νικήτας έξω κι' ο Γενναίος κ' εγώ µε την 
αράδα και βαρκαρίσαµεν τους ανθρώπους. Μπαίναν µέσα-εις την φελούκα 
πολλοί, βούλιαγε µ' όλους τους ανθρώπους. Και µ' αυτόν τον τρόπον πήρε να 
φέξη• και οι άνθρωποι ήταν ακόµα έξω. Κι' ο Θεός και βρέθη ένα νησάκι και 
ρίξαµεν τους ανθρώπους απάνου κι' από-'κεί τους σηκώσαµεν την ηµέρα. 
'Ολοι έτοιµοι• τελειώσαµεν. 'Εφεξε. Τότε νοιώσαν οι Τούρκοι. Και σωθήκαµεν 
όλοι. Από-'κεί πήγαµεν εις Κούλουρη κι' Αµπελάκι. Κ' εκεί πολεµούσαµε 
µε τις γριές. Ο Τζαβέλας, Περραιβός και συντροφιά τους πιάσαν 
την Κόρθο• πήραν το κάστρο και ζάπωσαν όλη την επαρχίαν, προσόδους, 
σταφίδες• κι' ο Γενναίος και η συντροφιά του το δικό-τους µανοσούπι από 
'Αργος ως Καρύταινα και κυβερνούσαν τους κατοίκους. Και οι άλλοι 'σ τα 
δικά-τους. Και πάθαν οι κάτοικοι όσα δεν πάθαν από τους Τούρκους. 
Αφού φύγαµεν από τον Περαιά, απολπίστηκαν οι πολιορκηµένοι, κάµαν 
συνθήκες µε τον Κιτάγια και τους έβγαλε κατά τον λόγον της τιµής του, 
οπού τους έδωσε, µε τ' άρµατά τους, µ' όλα τους τα πράµατα• τους µπαρκάρισε 
-και τον λόγον του τον βάσταξε ως τίµιος άνθρωπος. Και ήρθαν 
κι' αυτείνοι εις Κούλουρη• και ξεκονόµησα τους συντρόφους µου εξ ιδίων µου, 
αυτούς οπού 'χα µέσα-εις το κάστρο κ' έξω. 'Ηταν εκατόν-είκοσι εις το κάστρο 
και µείναν σαράντα-τρεις• οι άλλοι πάνε από το ντουφέκι και κανόνι. Γύρευαν 
χρήµατα και µε στένεψαν• ήθελαν να πάµεν κ' εµείς εις τα νησιά να κάµωµεν 
ό,τι κάναν και οι άλλοι εις την Κόρθο κι' αλλού. Μου ζητούσαν καράβια 
να µπαρκαριστούµεν να πάµεν να γυµνώσουµεν τα νησιά. Τους υποσκέθηκα να 
πάγω εις την Αίγινα να βρω καράβια. Πήγα ηύρα τον Αρχιστράτηγον Τζούρτζη 
και τους αξιωµατικούς Κριτζώτη, Οµορφόπουλο κι' άλλους πολλούς. Μας 
πήρε όλους και µας έκαµεν ένα τραπέζι• κι' οµπρός-εις αυτούς είπε όλα τα 
τρέχοντα του Περαιώς κι' Ανάλατου και εις τον Περαιά πόσο προσπάθησα 
υπέρ των πολιορκηµένων. Τότε οµπρός-σε όλους αυτούς µ' έντυσε ένα χρυσό 
πεσλί και µο' 'δωσε κ' ένα ευκαριστήριον. 
Από-'κεί µας κάνουν 'πιτροπή οι Αθηναίγοι τον Ψύλλα, τον Ζαχαρίτζα, 
τον Οµορφόπουλον κ' εµένα και πήγαµεν µε τον Μαµούρη εις την ∆ιοίκηση, 
οπού τον τραβήσαµεν να πλερώση τους Αθηναίους• ότι όταν το' 'φυγαν οι άνθρωποι 
του Γκούρα από το κάστρο, τους υποσκέθη να τους δώση µιστούς 
αυτεινών. Πήγαµεν 'σ την Κυβέρνηση να ειπούµε αυτό και να τους ξεκονοµήση, 
ότ' ήταν σε άχλιαν κατάστασιν. Η Κυβέρνηση είχε τον εφύλιον πόλεµον• 
και οι µισοί ήταν µε τον Γρίβα και οι µισοί µε τον Φωτοµάρα• κι' ο 
στρατηγός ο Γρίβας είχε το Παλαµήδι και οι άλλοι τον Ιτζκαλέ. Και πολεµούσαν 
"µε µπόµπες και κανόνια. Τότε τους µιλήσαµεν -ποιος µας άκουγε;" 
Μίαν ηµέρα πήγα 'σ έναν καφφενέ• ήταν κάτι αξιωµατικοί της Κυβερνήσεως, 
"παίζαν το µπιλλιάρδο, χρυσοκεντηµένοι. Ευτύς-οπού µας είδανε• ""Γκιντί, " 
αντιπατριώτες! Κοµµάτια θέλετε να σας κάµουν! Αφήσετε έναν τέτοιον κάστρο 
εφοδιασµένο και φύγετε. -Τους λέγω, δεν είµ' εγώ, αδελφοί, από 'κείνους 
τους προδότες• εγώ βήκα τόσους µήνους έξω και ήµουν εις τον Περαιά. -∆όστε 
ένα πούντζι του στρατηγού Μακρυγιάννη, οπού δεν είναι από αυτούς τους 
"προδότες"". 'Επια το πούντζι και σηκώθηκα και πάγω εις την δουλειά µου " 
να-µην εύρω κάνα διάβολο. 
Εγώ σαν είδα αυτούς τους εφύλιους πολέµους, τους µούτζωσα όλους κ' έφυγα 
και πήγα εις την Αίγινα οπίσου. Εις την Αίγινα οπού πήγα έγραψα ένα 
γράµµα των ανθρώπωνέ µου εις Κούλουρη και τους έλεγα της ∆ιοίκησης τα 
πράµατα• και καράβια δεν ηύρα, ούτε πασκίζω δια τέτοια. 'Οµως να ησυχάσουνε 
τιµίως και γλήγορα έρχεται ο Κυβερνήτης• κι' όποιος φερθή τιµίως 
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θέλει δικιωθή. Σηκώθηκα και πήγα εις τα Θερµιά, ότ' ήµουν αστενής, κι' 
από-εκεί εις Τήνο. Είχα την φαµελιά µου εκεί• έκατζα καµπόσο. 
"'Ηρθε ο κολονέλ 'Αιντεκ, αξιωµατικός Μπαυαρός, και µου λέγει• ""Σου " 
δίνω πολεµοφόδια και ζαϊρέδες δια δυο-χιλιάδες ανθρώπους -να µου δίνης 
µόνον την υπογραφή σου• να µιλήσουµεν και µε τον Κοκράν να σου δώση 
πλοία να πιάσης ένα µέρος της Αττικής, να είναι στρατέµατα απάνου-εις 
"την Αττική, να 'χουν κατοχή οι 'Ελληνες. Του είπα• ""Να πάγω ν' ανταµώσω " 
"και τους Αθηναίους και σου µιλώ"". Μπήκαµεν µαζί εις το καράβι και ήρθαµεν " 
εις Πόρο. Εγώ πήγα εις Αίγινα κ' εκεί συναχτήκαµεν εις τον ∆εσπότη 
όλοι οι Αθηναίγοι. Τους είπα αυτό• τους ηύρα τους αγαθούς πατριώτες 
πρόθυµους και µου είπαν να πάγω εις τον Πόρο να µιλήσω µε τον 'Αγιντεκ 
και Κοκράν να πάµεν. Πρόθυµοι ήταν όλοι οι καλοί κι' αγαθοί πατριώτες. 
Πήγα τους αντάµωσα. Μου είπαν είναι έτοιµοι ο 'Αιντεκ δια τον ζαϊρέ και 
πολεµοφόδια -έστειλε κι' ο Κοκράν δια τα πλοία. 'Οµως ήθελε να του 
δώσω ατοµικώς εγγύησιν ότι δεν θα κάµω πειρατείες. Του υποσκέθηκα αυτό. 
Μου είπε σε ολίγες ηµέρες είναι έτοιµα να µου τα δώση. Πήγα να ετοιµάσω 
τους ανθρώπους. 
Σε δυο-τρεις ηµέρες ήρθε ο Κυβερνήτης. Πήγε εις τ' Ανάπλι, περίλαβε 
τα κάστρα, ήρθε εις την Αίγινα, ορκίστη µε µεγάλη παράταξιν να φυλάξη 
τους νόµους της πατρίδος και µ' αυτούς να µας κυβερνήση. Τότε έβαλε 
πρώτα, οργάνισε τα στρατέµατα εις χιλιαρχίες. Οργάνισε και το πολιτικό. 
Φωνάζει τους βουλευτάς και τους λέγει να διαλυθούν δια το παρόν και 
ύστερα προσκαλεί την Συνέλεψη την Εθνική και γίνεται το Βουλευτικόν σώµα. 
Οι βουλευταί δεν µπορούσαν να κάµουν αλλοιώς, διαλύθηκαν κατά τον λόγο 
του Κυβερνήτη. Τότε έφκειασε το Πανελλήνιον, ορκίστη κι' αυτός να κυβερνήση 
εφτά χρόνια. ∆εν θυµήθη ο Κυβερνήτης• όταν ορκίστη δια εφτά χρόνια, 
ορκίστη 'σ το σύνταµα -κι' αυτός ευτύς το χάλασε. 
'Εκαµε τον Υψηλάντη στρατάρχη εις τις χιλιαρχίες. Η κάθε χιλιαρχία 
ήταν από χίλιους-εκατόν-είκοσι ανθρώπους. Χιλίαρχοι Τζαβέλας, Χατζηπέτρος, 
Στράτος, Κριτζώτης, Καρατάσιος, Βάσιος, ∆υοβουνιώτης, Τόλιας, Χατζηχρήστος, 
Οµορφόπουλος, Χορµόβας κι' αχώρια η φρουρά του Υψηλάντη. 
'Σ τη ∆υτική Ελλάδα πήγε ο Γαρδικιώτης µε την χιλιαρχίαν του, όσο-να 
οργανιστούν και οι άλλοι και να είναι µε τον Γκενεράλη Τζούρτζη. Ο Υψηλάντης 
µε δεκατέσσερες-χιλιάδες περίτου κάθεταν εις τα Μέγαρα. Οι Τούρκοι 
καταπλάκωσαν την Ρούµελη -και τ' ασκέρια αυτά, το άνθος των Ελλήνων 
(κι' άλλα τόσα έβγαζε από την ∆υτική Ελλάδα) όλοι στράβωναν 
µυίγες. Και οι Τούρκοι παντού κάναν ό,τι θέλαν. Και εις 'Εγριπον και εις 
Αθήνα δεν είχαν ψωµί οι Τούρκοι. Και χωρίς-να ρίχναµεν ντουφέκι τους 
παίρναµεν, κι' όχι ν' αγοράσωµεν πίσου τους τόπους. Ρώτησαν τον Κυβερνήτη• 
"∆ιατί χάλασες τους νόµους και το Βουλευτικόν; Είπε• ""∆εν " 
"το 'θελε η Ευρώπη"". Κι' αν ήταν 'λικρινής άνθρωπος, να έλεγε των Ευρωπαίγων" 
"ότι• ""Εγώ δεν πάγω εις την πατρίδα µου να γένω επίγιορκος, να " 
"τους χαλάσω εκείνο οπού απόχτησαν µε ποταµούς αίµατα"". " 
Τότε έκαµε και το κράτος εις τµήµατα. Οργάνισε κ' εµένα µε τους 
Αθηναίους και Μισολογγίτες. Με διόρισε Γενικόν Αρχηγόν της εκτελεστικής 
δύναµης της Πελοπόννησος και Σπάρτης. Και µέρασα την εκτελεστική δύναµη 
κ' εγώ φέρνω γύρα τους νοµούς. Και ο σταθµός µου είναι εδώ, εις 'Αργος. 
Πήρε την επιρροή των ανθρώπων ο Κυβερνήτης. 'Ηταν µπεζερισµένοι 
όλοι από την ακαταστασίαν. ∆υο χρόνια κοντά µας κυβέρνησε αγγελικά. Και 
µας γύµναζε και την οικονοµίαν. 'Οτι κι' ο Κυβερνήτης µας µίαν κόττα 
έτρωγε τέσσερες ηµέρες. 
'Ενας βασιλέας µια φορά είχε πεθάνη και δεν άφησε διάδοχον εις το βασίλειόν 
του• και οι άνθρωποι γύρευαν άνθρωπον µ' αρετή να τους κυβερνήση. 
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Εκεί ήταν ένας δεσπότης πολλά ενάρετος. Είχε ένα δίχτυ κι' όταν θα 'τρωγε 
ψωµί, το πάγαινε ο διάκος και το 'στρωνε• κ' έτρωγε απάνου-'σ το δίχτυ. Οι 
άνθρωποι οπού δεν είχαν βασιλέα είδαν αυτόν τον άγιον δεσπότη µε τόση 
αρετή και τον θέλουν δια βασιλέα τους. Πήγε όλος ο κόσµος και τον πήραν 
και τον θρόνιασαν. Αφού τον κάµαν βασιλέα, τότε το βράδυ ο δυστυχής διάκος 
παίρνει το δίχτυ να το στρώση να φάγη ο βασιλέας. Τότε το' 'χει µίαν 
"κατακεφαλιά του διάκου και του λέγει• ""Βρε αχρείε, το ψάρι οπού γυρεύαµεν" 
τόσα χρόνια, κι' αφανιστήκαµεν τρώγοντας εις το δίχτυ, το πιάσαµεν• 
"και τώρα 'σ αυτό µου φέρνεις να φάγω; Φέρε τραπέζια και συγύρια λαµπρά " 
"κι' ο Θεός να µη µας το χρωστάγη να ξαναϊδούµεν το δίχτυ"". Κι' ο " 
Κυβερνήτης µας σπούδαζε τους 'Ελληνες την οικονοµίαν όσο-να τους µπερδέψη 
µε το δίχτυ. 'Οµως οι λύκοι οπού τρώγαν τα πρόβατα δεν ψόφησαν- 
γέννησε κι' άλλους πολλούς ο Κυβερνήτης µας κι' ο Αγουστίνος κι' ο Βιάρος. 
Φωνάζουν όλοι οι 'Ελληνες -ο Βιάρος κι' ο Αγουστίνος λένε των αγωνιστών• 
Σύρτε διακονέψετε. Και οι σπιγούνοι πλερώνονται βαριά να µαθαίνουν 
τι κάνουν οι άνθρωποι εις τα σπίτια τους. Κι' από αυτό φαίνεται ότι 
είναι µακρυά-από την δικαιοσύνη του Θεού. Οι 'Ελληνες, Κυβερνήτη, διψούσαν 
δι' αρετή και δια πατριωτισµόν, να τους σώσης από τα δεινά τους καθώς 
έσωσε ο Βάσιχτον την πατρίδα του Αµερική και του κάνουν τρόπαια 
και θα του κάνουν όσο στέκει ο κόσµος, ότι του ανήκουν -λευτέρωσε την 
πατρίδα του. Εσύ ο 'Ελληνας, ο φωτισµένος, ο ζυγωµένος εις τους δυνατούς, 
αν ήθελες να τους µιλήσης ως τίµιος 'Ελληνας, ως Κυβερνήτης αυτεινών 
των δυστυχισµένων, οπού κάθε στιµή έγραφες να σ' εκλέξουν Κυβερνήτη, 
κι' ο Κολοκοτρώνης κι' ο Μεταξάς κ' η συντροφιά σε έκλεξαν, που είναι η δικαιοσύνη 
"σου; Αν είχες αρετή, εκεί-οπού σου είπαν οι δυνατοί δεν κάνει σύνταµα" 
"εις την Ελλάδα, δεν τους έλεγες εσύ• ""Μήνα το 'φκειασα εγώ να τους" 
"το χαλάσω; Το 'χουν φκειασµένο µ' αίµα και µε δυστυχίες. Τώρα που θα " 
λάβω τα χρέη του Κυβερνήτη εγώ θα ορκιστώ 'σ αυτό το σύνταµα -πώς 
"µπορώ να γένω επίορκος;"" Και του Σουλτάνου να το' 'λεγες µε τρόπον θα " 
συνκατάνευε, όχι οι ευεργέται µας χριστιανοί. Κι' αν δεν θέλαν, τότε να 
µην έρθης. Τότε λεγέσουνε κι' όντως Χρυσόστοµος κ' η πατρίδα σου θα σ' 
ευγνωµονούσε 
και θα σ' έλεγε ευεργέτη της. Κ' είχες τον τόπον των ευεργέτων• 
κ' ερχόσουν και σε θεωρούσε ως τοιούτον• κι' ας µην ήσουν κυβερνήτης 
-τότε ήσουνε καλύτερος. 'Οτι θα την γλύτωνες από τους λύκους. 
Τώρα, ήταν λύκοι, έφκειασες κι' αρκούδια. 'Ολα τα είχαµεν, σπιγούνους δεν 
είχαµεν• τώρα έγειναν οι περισσότεροι 'Ελληνες. Και δεν έγιναν µόνοι-τους, 
τους κάνεις η Εξοχότη σου, ο Βιάρος, ο Αγουστίνος δίνοντάς τους βαθµούς, 
θέσες, χρήµατα, βαργειές πλερωµές ανθρώπων οπού δεν έχουν δικαιώµατα. 
"Των αγωνιστών πολλών τους λέτε• ""Σύρτε διακονέψετε"". Τότε όλοι θα γένουν " 
σπιγούνοι. Κι' αυτό το σκολείον θα φάγη την λευτερία µας• κι' αυτείνη 
την λευτερίαν, Κυβερνήτη µου, δεν την ηύραµεν εις το σοκάκι και δεν θα 
µπούµεν εύκολα πίσου εις του αυγού το τζόφλιο• ότι δεν είµαστε πουλάκι 
να χωρέσουµεν πίσου, εγίναµε πουλί και δεν χωρούµεν. 
Την συνείδησίν µου, αδελφοί αναγνώστες, την έχω ελεύτερη. Πολλές φορές 
του µίλησα και δι' αυτά έπεσα εις την οργή του. 'Οταν µ' έβαλε εις την 
"'πηρεσίαν ο Κυβερνήτης, µου είπε ότι θέλει δικαιοσύνη. Του είπα• ""'Οταν " 
ιδής αναφορά αναντίον µου, τότε παίδεψέ µε µε την ζωήν µου εµένα κ' εκείνους 
"οπού 'χω εις την οδηγίαν µου"". Σε καµπόσον καιρόν πιάστη φίλος µε" 
τον Κολοκοτρώνη -µεσίτης ήταν κ' ενεργητής ο Μεταξάς -και τότε όλοι 
αυτείνοι έγιναν ένα και οι Σουλιώτες. Αφού πήρε όλους αυτούς, άρχισαν να 
κατατρέχουν τους Ρουµελιώτες και να βάνουν αξιωµατικούς ανθρώπους χωρίς 
δικαιώµατα, όσους ήθελαν ο Τζαβέλας και οι άλλοι. 'Οταν ήταν ο πόλεµος, 
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πολλοί από αυτούς δεν ήταν εις τον αγώνα -ευτύς αξιωµατικούς. 
Πληρεξούσιος των αρµάτων ήταν ο Αγουστίνος, του πολέµου ο Βιάρος- 
κι' όλα τελείωναν. 
'Ηρθε µία γυναίκα ενού αγωνιστή εδώ 'σ τ' 'Αργος, οπού 'ταν ο Πληρεξούσιος. 
'Ηταν ενού σκοτωµένου, του Χαλµούκη, γενναίου κι' άξιου αγωνιστή 
και τίµιου• εσκοτώθη και άφησε δυστυχισµένη την γυναίκα του και παιδί 
του. Και µου την στείλαν απόξω ο Πανουργιάς κι' άλλοι. Την πήρα και την 
πήγα του Πληρεξούσιου. 'Ηταν µε τον αρχηγόν Κολοκοτρώνη οπού κάθεταν. 
Του µίλησα δια την γυναίκα. Μ' αποκρίνεται ο Αγουστίνος και µου λέγει• 
'Ολοι οι Ρουµελιώτες είστε δια παλούκι. -'Εχεις δίκιο, του είπα, ότι 
όταν ήρθες ήσουνε απλός πολίτης και τώρα έχεις νιφόρµα γκενεράλη και 
δέκα άτια εις τον ταβλά σου. Και χωρίς-να φκειάσης παλούκια δια τους 
Ρουµελιώτες, όλοι παλουκώθηκαν µόνοι-τους -και τους άλλους οπού µείναν 
ολοένα τους παλουκώνετε. ∆εν είναι λόγια, είναι έργα• και µην κοπιάζεις 
"άλλο και γνωρίσαµεν την διάθεσίν σας οπού 'χετε 'σ εµάς"". Τότε µου λέγει " 
"ο Κολοκοτρώνης• ""'Ολοι πολεµήσαµεν κ' εσείς είστε εις την δούλεψη και " 
παίρνετε µιστόν κ' εµείς καθόµαστε έτσι. -Εσύ είσαι ζηµιωµένος, του 
"λέγω, και οι συντρόφοι σου, οπού γενήκετε Κιαµιλµπέηδες; Κ' εµείς οπού " 
παίρνοµεν είκοσι-πέντε γρόσια µιστόν εγίναµεν νοικοκυραίγοι!  

'Οτι είναι ένα τάλλαρον και πέντε γρόσια ο µιστός µου.  

Κι' αυτά 
τ' αφίνοµεν εις τον τόπο σας, οπού αγοράζοµεν ψωµί και τρώµε. Αφού σας 
φκειάσαµεν το Ρωµαίικον, βλαφτήκετε οπού µας κάµετε και είλωτες• κι' ως 
άχρηστοι θα µας παλουκώσετε -διατί χύσαµε το αίµα µας δι' αυτείνη την 
πατρίδα και τίποτας δεν κερδέσαµεν. Τι λευτερίαν 'νεργάτε να µας κάµετε 
την βλέποµεν. Την γης οπού λευτερώσαµεν µε τους αγώνες µας κ' αίµατα 
µας την δίνετε και την αγοράζουν οι συντρόφοι σας, εκείνοι οπού µας κάναν 
σίγρι όταν σκοτωνόµαστε. Αυτείνοι τα χαίρονται• αυτείνοι αγοράζουν ένα 
γρόσι το στρέµµα την γης, άγρια και ήµερη, την αγοράζουν κι' όσ' είναι κολάκοι 
σας και σπιγούνοι σας. Εµάς γυρεύετε να µας παλουκώσετε. Οι παλουκωµένοι- 
άλλο παλούκι δεν µπαίνει. Κι' όταν µε µαταϊδής, βάλε µου µίαν 
"βούλλα εις το µέτωπον!"". Σας λέγω ως τίµιος άνθρωπος δεν µαταµίλησα " 
αυτεινού του προκοµµένου ανθρώπου, του Αγουστίνου, µ'-όλον-οπού 
'βαλε πολλούς φίλους µου και µου είπαν να πάγω• ποτές ως σήµερον δεν τον 
αντάµωσα. 
Ο Κυβερνήτης µας άρχισε να ξηγέται τα αιστήµατά του εις ανθρώπους 
οπού 'χαν την αρετή του και να βγαίνουν οι πατρικοί του σκοποί έξω. Τον 
Χαράλαµπο Παπαπολίτη πατριώτη µου, αφού ήτανε τουρκοκοτζάµπασης και 
φίλος του Μαυροκορδάτου, τον σύστησε αυτός του Κυβερνήτη. Ως τοιούτος 
συστηµένος ο Παπαπολίτης, του είπε ο Κυβερνήτης µας ότι η Ρούµελη δεν 
"µπορεί να λευτερωθή -και τι την θέλοµεν; 'Οσοι 'Ελληνες µείναν ζωντανοί " 
χωρούνε εις την Πελοπόννησο. 'Οµως να 'νεργήση ο Παπαπολίτης να µπούνε 
οι Λιδορικιώτες µέσα-εις την Πελοπόννησο. Και είπε κι' αλλουνών τοιούτων. 
Αυτό έδινε χέρι και του Κυβερνήτη µας. Από τον Ισθµόν της Κόρθος 
και µέσα έµενε η Εξοχότη του ένας πρίτζηπας κι' ο Κολοκοτρώνης αρχιστράτηγος 
και τ' αδέλφια του Κυβερνήτη µας και οι φίλοι του Κολοκοτρώνη 
δικαιοκράτες• και τότε η πατρίς λάβαινε την τύχη της εις αυτό -οι 
'Ελληνες ραγιάδες αυτεινών κι' αυτείνοι αφεντάδες. ∆ι' αυτούς κάψαµε τα 
σπίτια µας, δι' αυτούς χάσαµε τους ανθρώπους µας, δι' αυτούς σκοτωθήκαµεν. 
Και τηράξετε µεγάλη γνώση οπού 'χουν όσοι πάνε εις την Ευρώπη -και 
ήρθαν να µας κυβερνήσουνε• να γένουν οι Ρουµελιώτες είλωτες αυτεινών! 
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∆εν θέλω να κάµω καµµίαν παρατήρησιν εγώ και κάµετέ την εσείς οι αναγνώστες, 
αν θα 'µενε κανένας ζωντανός από αυτούς δια-να µην τελεσφορήση 
αυτό. 'Ηταν τυχερόν και µαθεύτηκε ύστερα, οπού το είδε και ο Μαυροκορδάτος. 
'Οταν ο Κυβερνήτης µας έδειχνε πατριωτικά αιστήµατα, τον πίστεψαν 
ως αληθινόν και τον συντρόφεψαν οι τίµιοι άνθρωποι και συνφώνως κυβερνήθη 
ο τόπος αγγελικά. 'Υστερα τραβήχτηκαν όλοι κ' έπεσε διχόνοια. 'Οταν 
ήταν 'λικρινείς άνθρωποι µε τον Κυβερνήτη µας, ήταν καλή κυβέρνηση. 'Οταν 
προσκολλήστη µε την λοιµική των καλοθελητών της πατρίδας, οπού µο' 
'λεγε πρώτα να προσέχω απ' ούλους αυτούς, ότ' είχε υποψίαν να-µην δεν γυρίσουν 
µε την Εξοχότη του, τότε αυγερώθη κ' έγινε ένα µ' αυτούς. Του 
"λέγω• ""Κυβερνήτη, αυτείνοι κάνουν εκείνο, εκείνο, καθώς µου είπες να προσέχω." 
-Αυτείνοι είναι οι καλύτεροι άνθρωποι και δεν θέλω να ακούγω κατηγορία 
δι' αυτούς. -Του λέγω, δεν τους κατηγορώ, αλλά µου είπες µόνος-σου 
να προσέχω και σου τα είπα. 'Οταν η Εξοχότη σου λες ότ' είναι καλοί, εγώ 
"δεν µαταλέγω τίποτας. -'Ελα το γιόµα να φάµε ψωµί και σου λέγω"". " 
"Πήγα. Τελειώνοντας το φαγί, µου λέγει• ""Τους µίλησα και είναι σε ορθόν " 
δρόµον• και να είσαι φιλιωµένος κι' όµορφα εις την 'πηρεσίαν σου. -Του 
"λέγω, µη σε µέλει. Κι' όταν ιδής τίποτα, παίδεψε µε"". " 
Κ' εσείς οι αναγνώστες τηράτε, όσον καιρόν ήταν µε την δικαιοσύνη, 
πως ήταν η πατρίδα• όταν πήρε αυτούς, που κατήντησε κι' αυτός και η πατρίδα. 
Τηράτε τις 'φηµερίδες• θα ιδήτε αυτούς αφεντάδες και όλους τους 
τίµιους κατατρεµένους απ' ούλους αυτούς. Τότε χάθη και τ' όνοµα Αγιάννης 
και τον έλεγαν απατεώνα. 'Οτι η δυστυχισµένη πατρίδα είναι ατυχής 
από κυβέρνησιν αρχή ως τώρα. Ο Θεός ας την κυβερνήση και σωθή κατά 
τους αγώνες της. 
Ο Υψηλάντης είδε τον δόλον του Κυβερνήτη -δεν µπόρεσε να τον 
βάλη εις τον όρκον του. Τότε άρχισε να τον κατατρέχη κ' έβαλε τον µαρσιάλη 
Αγουστίνο) και το' 'κανε χιλιάδες αντενέργειες να τον βγάλη από αυτείνη 
την θέσιν, να τον αφήση µόνον-του. Τότε, δια-να 'πιτύχουν αυτό, έκαναν 
τους ανθρώπους, οπού ήταν εις τις χιλιαρχίες ασήµαντοι µε µικρόν βαθµόν, 
τους έδινε ανώτερον ο Αγουστίνος και τράβαγε πολλούς τοιούτους από 
τις χιλιαρχίες του Υψηλάντη• κ' έφκειασε αξιωµατικούς πλήθος τοιούτους 
κι' αδίκησε εκείνους οπού 'χαν δικαιώµατα. Και τοιούτως έκαµε κι' ο Αγουστίνος 
σώµα τραβώντας κι' από τον Υψηλάντη κι' από τον Τζούρτζη. Οι 
'Ελληνες φτωχοί και πήγαιναν εις τον αδελφόν του Κυβερνήτη. Οι Ρουµελιώτες 
έβλεπαν τον χαµό της Ρούµελης κι' όλο γιόµωζε νέους Τούρκους. Ο 
Κυβερνήτης δεν ήθελε να βγούνε ασκέρια έξω. Οι φίλοι του οι Ρουµελιώτες, 
"ο Παπαπολίτης κι' άλλοι, έγραψαν του Κυβερνήτη ότι ""εις την Πάτρα και " 
"Καστέλλια κουβαλούνε πλήθος ζαϊρέ οι Τούρκοι και πάρε µέτρα"". Τότε ο " 
Κυβερνήτης στέλνει τον Τζαβέλα µε την χιλιαρχίαν του εις το Λιδορίκι. 
'Σ την χιλιαρχία ήταν όλο Ρουµελιώτες, οι περισσότεροι Λιδορικιώτες και 
Κραβαρίτες κι' από αυτά τα µέρη. Συνοµίλησαν όλοι, βλέποντας την πατρίδα 
"τους και τα σπίτια τους γιοµάτα Τούρκους• του λένε του Τζαβέλα• ""Θα " 
"βαρήσουµεν τους Τούρκους"". Τότε στανικώς ο Τζαβέλας, ότι θα να 'µενε µόνος-του" 
και µπορούσε να κιντυνέψη (ότι συνάχτηκαν όλοι οι κάτοικοι Λιδορικιού 
και Κράβαρι), βάρεσε εις το Λιδορίκι, η χιλιαρχία και οι κάτοικοι, και τους 
χάλασαν και τους διώξαν τους Τούρκους από-'κεί. 'Ηταν και εις το Κράβαρι 
Τούρκοι. Πιάσαν τα στενά οι ντόπιοι και οι άλλοι, τους σκότωσαν και πιάσαν 
και τον Πρεβίστα και άλλους πολλούς Τούρκους ζωντανούς. Τότε ο καλός 
κι' ο αγαθός πατριώτης ο Υψηλάντης έστειλε και τον Στράτο µε την 
χιλιαρχία του κι' ανταµώθηκαν όλοι µε τον Τζαβέλα και κατοίκους και 
πολέµησαν παντού τους Τούρκους• και εις Καρπενήσι τους χάλασαν κι' από-'κεί. 
Και συνχρόνως εβήκε κι' ο Υψηλάντης και τους πολέµησε παντού τους 
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Τούρκους µ' όλες τις χιλιαρχίες. Κι' αφάνισαν τους Τούρκους και λευτέρωσαν 
την Ανατολική Ελλάδα. 
Εις την Φήβα είχαν οι Τούρκοι ορδί. Ρίξαν και οι εδικοί µας και πολέµησαν 
τους Τούρκους καµπόσον καιρόν• ότι πήγαιναν κι' από την 'Εγριπον 
πλήθος Τούρκοι. Και πολεµούσαν νύχτα και ηµέρα αντρείως, οι Τούρκοι και 
οι 'Ελληνες, και σκοτώνονταν κι' από το 'να το µέρος κι' από τ' άλλο. 
Ο Γκενεράλη Τζούρτζης ήταν εις την οργή του Κυβερνήτη µας κι' όσοι 
ήταν µαζί του. Πολεµούσαν γενναίως εις το Μακρυνόρο κι' αλλού. ∆εν µπορούσαν 
να περάσουνε ζαϊρέδες οι Τούρκοι και παραδόθηκε η Βόνιτζα, ο Κραβασαράς, 
το Μισολόγγι και τ' άλλα τα µέρη οπού βαστούσαν οι Τούρκοι. 
Ο 'Επαχτος µόνον δεν παραδόθη κ' έστειλε ο Κυβερνήτης τον Αγουστίνο 
µ' όσους είχε τζοανταραίγους δικούς-του κι' άλλους οπού γύρισαν µε το 
"µέρος του αγορασµένους. Και πήγε και η φεργάδα η ""Ελλάς"" κι' άλλα καράβια." 
'Ηταν κ' ένα Ρούσσικον. Επήγαν εις τον 'Επαχτο και στέκονταν 
εκεί. Πήγε κι' ο Παπαρρηγόπουλος να προσκυνήση το κάστρο, δεν στάθη 
τρόπος. 
Αφού είδαν ο κόσµος ότι ο Κυβερνήτης κυβερνούσε του κεφαλιού του, 
τότε άρχισαν να του γυρεύουν Εθνική Συνέλεψη. Οδήγησε παντού τους διοικητάς 
και συντρόφους του, έδωσε και τα µέσα τα χρηµατικά να κάµουν τις 
εκλογές των πληρεξουσίων µε το πνεύµα του και να εκλένε αυτόν πληρεξούσιον 
και ό,τι να τους λέγη εκείνο να κάνουν. Αφού τελείωσε αυτό παντού, 
πήρε τον Κολοκοτρώνη και Νικήτα κ' εµένα ως Γενικόν Αρχηγόν της εκτελεστικής 
δύναµης και πήγαµε γύρα την Πελοπόννησο ως την Πάτρα. 'Εβγαιναν 
οι άνθρωποι και τον προϋπαντούσαν µίαν ώραν δυο µακρυά και το' 'στρωναν 
δάφνες. ∆εν τον είχε νοιώση ακόµα ο µικρός λαός. Τους σύναζε όλους κ' 
έκανε µε τα λόγια τους φτωχούς πλούσιους. Τον καθέναν τον ανάπευε εις την 
αίτησίν του και κατάφερε τον κόσµο, όταν έγιναν οι εκλογές, να τον κάµουν 
οι περισσότερες επαρχίες αυτοπληρεξούσιον και ό,τι λέγη αυτός εκείνο 
να κάνουν οι πληρεξούσιοί τους. 
'Σ την Πάτρα ήταν κι' όλοι οι Αρτηνοί συνασµένοι και ήρθαν εις το κονάκι 
µου να µε κάνουν πληρεξούσιόν τους. ∆εν ήθελα. Το µαθαίνει ο Κυβερνήτης, 
"µε βιάζει να δεχτώ. Του λέγω ""∆εν έχω ικανότη και δεν απατώ τους" 
"ανθρώπους"". Μ' έβγιασε πολύ• το άφησα, χωρίς-να το δεχτώ. Εις τ' 'Αργος" 
εδώ µο' 'στειλαν το πληρεξούσιον και το δέχτηκα. Πήγαµεν εις τον κόρφον 
του Επάχτου εις το καράβι το Ρούσσικον -ήταν και τα δικά-µας- 
κ' εκεί σταθήκαµεν και παραδόθη ο 'Επαχτος• και σηκωθήκαµεν και γυρίσαµεν 
από Βοστίτζα και Μέγα-Σπήλαιον κι' όλα τα µέρη οπού δεν διαβήκαµεν. 
Και κατηχήσαµεν τους ανθρώπους. Και ήρθαµεν εις τ' Ανάπλι. Σαν 
έµαθε οπού µου 'ρθε το πληρεξούσιον των Αρτηνών, µε φώναξε, µε διάταξε, 
µο' 'δωσε και πεντακόσια γρόσια δια χαρτζιλίκι. Τα πήρα δια-να του δείξω 
ότι οι 'Ελληνες είναι φτωχοί, δια-να φάνε κοµµάτι ψωµί, οπού µείναν δυστυχείς• 
αλλά την πατρίδα τους την φυλάνε ως πατρίδα. 
'Αρχισε η Συνέλεψη έξω εις τ' αφιθέατρο εις τ' 'Αργος -το 'φκειασε ο 
Κυβερνήτης αξιόλογα. Κ' έβαλε καπιστράνες κ' έδεσε τα γοµάρια οπού οδήγησε 
τους ανθρώπους και σύναξε. Τότε διάταξε τον Νικήτα φρουρά της Συνέλεψης. 
"Πολλοί πληρεξούσιοι θέλαν εµένα. Εγώ τους είπα• ""Το ίδιον είναι," 
"ή εγώ είµαι ή ο Νικήτας"". Μου είπε ο Κυβερνήτης να 'χω ανθρώπους να προσέχω" 
κ' εγώ. Ησύχασα τους βουλευτάς, οπού µε ζητούσαν, να-µη γένη σκίσµα. 
'Αρχισε η Συνέλεψη. Είχαν µαζωχτή οι συντρόφοι του Κυβερνήτη µας, 
οπού τον είχαν αυτόν διορίση πληρεξούσιον 'σ το κάθε µέρος οι διοικηταί 
του -και οι πληρεξούσιοι όλοι ν' ακούνε τον Κυβερνήτη µας, ό,τι τους λέγη 
εκείνο να κάνουν. 'Οτι το περισσότερον µέρος δεν τον γνωρίζει ακόµα• δεν 
εβήκε η προσωπίδα να γνωριστούν τα πατριωτικά του φρονήµατα. Και κατά-οπού 
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τους οδήγησε ήταν οι περισσότεροι µε το πνεύµα του και κόλακες• κ' έκανε 
ό,τι ήθελε -καλό δικό-του, ζηµιά της πατρίδας. 
Μίαν ηµέρα είχε οδηγήση ένα τζιράκι του τον Μαύρον -ήταν πληρεξούσιος 
από τα νησιά κ' ήρθε από την Ευρώπη, οπού σπούδαζε, µε γυαλιά 
"εις τα µάτια, βουλευτής. Βγαίνει εις το βήµα, λέγει• ""'Εχοµεν µεγάλες χάριτες" 
εις το στρατιωτικόν της θαλάσσης και ξεράς, ότι σκοτώθηκαν, θυσιάστηκαν 
δια την πατρίδα. Και η πατρίδα δι' αυτά όλα τους έδωσε το δικαίωµα 
κ' έχει και το στρατιωτικόν πληρεξούσιους. Και ως τώρα ήταν εις τις άλλες 
"Συνέλεψες• τώρα να πάψη"". Κι' αφού µίλησε πολύ, λέγει του προέδρου " 
να το κανονίση. 'Οτι ήταν καµπόσοι πληρεξούσιοι, θαλασσινοί και της ξεράς 
στρατιωτικοί, και δεν τους έδιναν χέρι, ότι δεν παίζαν τον άσο τους, να 
ήταν µε το πνεύµα τους. Εις αυτό όλοι οπού ήταν εκεί, τόσοι οπλαρχηγοί σηµαντικοί 
Πελοπόννησος, Σπάρτης, Ρούµελης και νησιών, δεν κρένει κανένας. 
"Τότε σηκώνοµαι εγώ, τους λέγω• ""Κύριε Πρόεδρε! Η µάθηση δεν µε βοηθάγει " 
ούτε και εις το βήµα να µιλήσω, ούτε και από τον τόπο µου. 
'Οµως η αδικία µου δίνει το θάρρος να µιλήσω απλά, όπως µπορώ. Ο 
κύριος Μαύρος έχει δίκιον οπού 'καµεν τόσα 'γκώµια του στρατιωτικού θαλάσσης 
και ξεράς. Κι' όντως αγωνίστη πατριωτικώς, η πατρίς το βράβεψε 
δια όλα αυτά και το' 'δωσε το δικαίωµα να 'χη πληρεξούσιους. Τώρα του υστερεί 
αυτό το δικαίωµα. 'Εχει δίκιον ο κύριος Μαύρος να λέγη αυτό, ότι όταν 
πολεµούσαµεν εµείς και σκοτωνόµαστε, ο κύριος Μαύρος πήγε εις την Ευρώπη 
µε δυο µάτια και γύρισε µε τέσσερα -σπούδαξε κ' έβαλε και γυαλένια 
µάτια. Είδε και εις την Ευρώπη οπού 'ναι στρατέµατα, και θαλασσινά 
και στεργιανά, και δεν έχουν πληρεξούσιους. ∆εν ρωτούσε ο κύριος Μαύρος 
"διατί δεν έχουν; Να του το ειπώ εγώ: 'Οτι αυτείνοι πλερώνονται βαρυούς" 
µιστούς, θαλασσινοί και στεργιανοί, και τ' αναγκαία του πολέµου, όπλα 
και καράβια και ζωοτροφίες, είναι εθνικά. Αφού είναι όλα ξένα αυτά και 
"πλερώνονται κ' οι ίδιοι, τι πληρεξούσιους θέλουν; Αυτείνοι είναι κοπέλια, µιστωτοί" 
του έθνους τους. Οι 'Ελληνες, κύριε Μαύρο και Τάτζη Μαγγίνα 
(ότι µίλησε κι' αυτός συχρόνως µε τον Μαύρον µίαν γνώµη), οι 'Ελληνες, 
κύριοι, έβαλαν την ζωή τους πρώτα, το ντουφέκι τους, το ψωµί τους, το καράβι 
τους και κατάστασίν τους µέσα-εις το καράβι, και µ' αυτά ανάστησαν 
την πατρίδα και θέλει ο αγωνιστής τον πληρεξούσιόν του να του µιλήση 
τα δίκια του, να λάβη τα δικαιώµατά του, ότ' είναι αγωνιστής και λευτερωτής 
της πατρίδος, δεν είναι κοπέλι. 'Οταν λάβη ο καθείς το δίκιον του, 
τότε εκείνοι οπού θα µπούνε εις 'πηρεσίαν της πατρίδος, αφού θα είναι 
κοπέλια, δεν θα 'χουν πληρεξούσιους• όµως εµείς πρέπει να 'χωµεν πληρεξούσιους 
όσο-να θεωρήσουµε τα δίκια µας. 'Οτι όλοι οι πολιτικοί πλερώνονται 
χοντρούς µιστούς και των στρατιωτικών τους δίνουν από µίαν οµολογίαν 
είκοσι-πέντε γρόσια τον µήνα. Και να µην γένη αυτό, Κύριε Πρόεδρε 
-και τότε δεν θα ιδή από 'µάς εδώ-µέσα ένας τον άλλον. Του κυρίου 
"Μαύρου και Μαγγίνα κι' αλλουνών τους δίνει χέρι, δεν µας δίνει εµάς"". Τότε" 
αυτείνοι επιστήριξαν την ιδέα τους. Σηκώθηκαν όλοι οι στρατιωτικοί, θαλασσινοί 
και στεργιανοί, κ' επιστήριξαν την δική-µου. Κ' έµεινε η δική-µου 
πρόταση. 
Μαθαίνοντας αυτό ο Κυβερνήτης µε πήρε εις την οργή του -ότι έχασε 
και τα πεντακόσια γρόσια οπού µο' 'δωσε• δεν µε δέχονταν να παρουσιαστώ 
"οµπρός του. Μ' υποµονή παρουσιάστηκα. Του λέγω• ""Ξέρεις, Κυβερνήτη µου," 
"τι κάµαν αυτείνοι οι πληρεξούσιοι; Κάµαν τέτοια πρότασιν. Κι' ο λαός, " 
όλοι οι αγωνισταί, ήθελαν να τους λιθοβολήσουν και ύστερα να ριχτούν και 
εις την Εξοχότη σου. Το πήρα χαµπέρι αυτό και µίλησα 'σ την Συνέλεψη 
και είπα του λαού ότι µου είπες η Εξοχότη σου να µιλήσω. Κι' όποιος σου 
µιλήση, να ειπής ότι δεν το 'θελες και µου είπες να µιλήσω εγώ. Είναι κι' άλλο 
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ένα οπού µάθαν οι άνθρωποι• θέλει η Συνέλεψη να κάµη ευγενείς. Και σ' αυτό 
αναντιώθηκαν οι άνθρωποι και θα κάµουν κίνηµα να µας βαρέσουν. Και τους 
µίλησα και δι' αυτό να ησυχάσουνε, ότι η Εξοχότη σου δεν τους αφίνεις να 
"κάµουν παρόµοια. Και να µην γένη τίποτας και χαθούµεν"". Πήρε η Εξοχότη " 
του ευκαρίστησιν οπού αγρυπνώ και µίλησε και των εδικών-του να µην ξανακάµουν 
τέτοια πρότασιν. 'Οτ' ήθελαν να κάµουν σύστηµα να είναι αυτείνοι 
απόλυτοι αφεντάδες µας κ' εµείς είλωτές τους, να ήµαστε µε τρύπιες σκούφιες. 
Μίλησα και καµποσουνών και φοβέριζαν, να φαίνεται ότι είναι αυτεινών 
κινήµατα. 
Ο Κυβερνήτης έκαµεν µε τους πληρεξούσιους όσα του ήταν αναγκαία, 
τους αγόρασε -και ήταν και δικοί-του. Τότε έκαµε και µίαν γερουσίαν όλο 
από αυτούς τους αγορασµένους, και κυβερνιώµαστε µε τέτοια δικαιοσύνη. 
'Αρχισαν ο κόσµος να ξυπνούν και να καταλαβαίνουν ότι δεν είναι ο 
Αγιάννης, είναι ο Καποδίστριας. Τότε βγαίναν τ' αγαθά του αιστήµατα έξω αυτεινού 
και της συντροφιάς του. Ορκίζονται να είναι υπέρ της Ρουσσίας. Και 
όσοι µπαίνουν εις αυτό είναι οι πιστοί• οι άλλοι κακοί πατριώτες και κατατρέχονται. 
Και γιοµίζει η συντροφιά τους από τοιούτους συντρόφους. Οι µεγάλοι 
άντρες, όταν βρίσκωνται, είναι πολυτίµητο τζιβαϊρκόν• τότε σώνουν έθνη. 
'Οµως να είναι κατά τ' όνοµα και τα έργα. Ο Κυβερνήτης δεν θέλει ν' ακούγη 
από τους 'Ελληνες σωτήρα και δεύτερον Θεόν τους• θέλει να είναι δούλος µιας 
δύναµης, να της κάµη δούλεψη -να χύση ένα φλυτζάνι γλυκό νερό να γλυκάνη 
την θάλασσα. Και το 'να το µέρος ποταπότη έχει και το µεγαλύτερον 
µέρος αλαιρµαγίαν. Ο Θεός ούτε του ενού το κέφι θα κάµη, ούτε του αλλουνού 
τον δόλον. 'Ο,τ' είπε αυτός, ο δίκιος βασιλέας, εκείνο θα γένη. 
Ο Υψηλάντης µε τις χιλιαρχίες εις Φήβα είχαν τόσους µήνες πόλεµον• 
και πολέµησαν γενναίως και τα δυο µέρη. 'Ηρθε κ' ένας πασιάς µ' έξι-χιλιάδες 
ταχτικόν• και πολέµησαν κι' αυτείνοι. Και θέλησε να φύγη δια Ζιτούνι• 
και οι 'Ελληνες πιάσαν την Πέτρα και τον πολέµησαν αντρείως τόσες ηµέρες 
και δεν µπόρεσαν να περάσουνε. Τότε κάµανε συνθήκες µε τους 'Ελληνες και 
πέρασαν µε ρεέµια. Κ' έκαµεν τιµή της πατρίδος η τιµιότη οπού στάθη εις 
την συνθήκη. Κι' αυτό το χρωστούµεν εις τον αγαθόν Υψηλάντη. 
'Οσα ο Κυβερνήτης έταζε των ανθρώπων και τους κατάφερε κ' έκαµαν 
την Συνέλεψη καθώς την ήθελε, έγιναν ανάποδα. Και οι αναντίοι φωτίσανε τον 
λαόν και είδε και µόνος-του. Η Κυβέρνηση άρχιζε να µαυρίζη πολύ κ' έχασε 
όλως-διόλου. Τότε µίαν ηµέρα µε φωνάζει εις τ' Ανάπλι ο Κυβερνήτης 
και µου λέγει να πάγω γύρα εις τους νοµούς να τηράξω τους ανθρώπους 
πως φέρνονται εις την 'πηρεσία και να µάθω και τι τρέχει. Σηκώθηκα πήγα 
εις την Τροπολιτζά. 'Εφκειασα µια ειδοποίησιν εις τους δηµογέροντες και 
διοικητή να µου ειπούνε πως περνούν µε την εκτελεστική δύναµη. Μο' 'λεγαν 
ενγράφως παντού ήταν ευκαριστηµένοι. Εκεί-οπού 'κανα αυτές τις ξέταξες 
ρώταγα πολλούς τι είναι τα παράπονά τους και βαστούσα ένα ριπόρτο του 
κάθε µέρους, τι αδικία τους γένεταν. Την περισσότερη αγανάχτησιν είχαν 
από τον Βιάρο, Αγουστίνο και Γεννατά. 
Ανάµεσα Πάτρα και Γαστούνι είναι ένα χωριόν το Μέγα-Σπήλαιγο. 
'Εκαµα κονάκι εκεί. Μου παραπονιώνται οι κάτοικοι από την τυραγνίαν 
οπού δοκιµάζουν από τους καλογέρους• ό,τι παίρνουν το αρπάζουν αυτείνοι. 
"Είχα κονάκι 'σ ενού παππά το σπίτι. Τότε τους λέγω• ""Σαν τραβάτε τόση " 
τυραγνίαν, δεν το αφίνετε το χωργιόν σας να φύγετε να πάτε 'σ άλλο χωργιόν 
"εθνικόν, οπού 'ναι τόσα;"" Μου λέγει η παππαδιά• ""'Οταν ήρθαν οι Τούρκοι," 
εµείς ήµαστε µέσα-εις το βάλτο, 'σ το νερό τόσες ψυχές, να γλυτώσουµεν• 
και ήρθαν οι Τούρκοι και µας πιάσανε• και ήταν το σώµα µας 
καταµατωµένο από τις αβδέλλες -µας φάγαν• και τα παιδιά πεταµένα µέσα 
-γιοµάτο το νερό, σαν µπακακάκια πλέγαν• κι' άλλα ζωντανά κι' άλλα 

 123



τελείωναν. Και µ' έπιασαν οι Τούρκοι και µε κοιµήθηκαν τριάντα-οχτώ• και 
"µ' αφάνισαν κ' εµένα και τις άλλες. ∆ιατί τα τραβήσαµεν αυτά; ∆ι' " 
αυτείνη την πατρίδα. Και τώρα δικαιοσύνη δεν βρίσκοµεν από κανέναν• όλο 
"δόλο και απάτη"". Κ' έκλαιγε µε πικρά δάκρυα. Την παρηγόρησα. Με πήρε " 
το παράπονο κ' έκλαψα κ' εγώ. Πήγαν τα παιδιά να βάλουν εις το µετόχι 
τ' άλογό µου, το παίρνουν οι καλογέροι τ' απολούνε έξω και κλείνονται µέσα. 
"Είναι σαν κάστρο. Τους λένε τα παιδιά• ""Είναι του Μακρυγιάννη τ' " 
"άλογον"". Κρίναν τόσα αναντίον µου. Τότε λέγω των παιδιών• ""Απάνου τους " 
"να τους πιάσωµεν!"" Πιάστηκαν µ' άρµατα. Κολλήσαµεν, τους πιάσαµεν. " 
Τους έρριξα ένα ξύλο παστρικό και τους διάταξα διατί να φέρνωνται τοιούτως 
"και τυραγνικώς εις τους ανθρώπους• πώς θα πάµε οµπρός µ' αυτό; 'Εφυγα" 
από-'κεί. 
Πήγα εις τον Κυβερνήτη, το' 'δωσα το ριπόρτο. 'Οταν είδε τα παράπονα 
δια τον Βιάρο και Αγουστίνο και Γεννατά, µου είπε αγαναχτισµένος αναντίον 
"µου• ""Τι έχετε µ' αυτούς; -Του είπα, εγώ κατά χρέος σου το είπα" 
"και η Εξοχότη σου ό,τι σε φωτίση ο Θεός κάµε"". Του ανάφερα και την " 
άχλιαν κατάσταση του τόπου και να στείλη άλλον να ιδή αν αληθινώς του 
είπα ή όχι. Τότε έστειλε έναν γραµµατικόν του Νικήτα. Αθανασιάδη τον 
λένε, να ιδή αυτά οπού του είπα αλήθεια είναι ή ψέµα. Αυτός γύρισε και 
"είπε ""Μεγάλη ευκαρίστησιν έχουν οι κάτοικοι κι' ό,τι σου είπε ο Μακρυγιάννης" 
"είναι όλα ψέµατα"". " 
Εις την Πελοπόννησον έρχονταν πολλοί περιηγηταί ξένοι να ιδούνε που 
έγινε πόλεµος, και γκιζερούσαν όλες τις θέσες. Ο Κολοκοτρώνης και οι συντρόφοι 
του οδηγηµένοι από την Κυβέρνηση δια-να µείνουν τα σύνορα περγιορισµένα, 
ήθελαν να συκοφαντούνε παντού τους 'Ελληνες ότ' είναι θεριά 
κι' ανάξιοι της λευτεριάς τους. Τότε δια-να πετύχη αυτό ο Κυβερνήτης, είπε 
του Κολοκοτρώνη και συντροφιάς να βγάλουν παντού ληστάς κι' όπου βρίσκουν 
περιηγητάς γύµνωµα, ό,τι µπορέσουνε. Εγώ ως Αρχηγός της εκτελεστικής 
δύναµης δια την τιµή της πατρίδας µου και δική-µου τους έδινα ανθρώπους 
των ξένων και τους προφύλαγαν• κ' έγραφα σε όλους τους νοµούς δι' 
αυτό. Μου το 'καµεν έγκληµα ο Κυβερνήτης κι' ο υπουργός Βιάρος κι' ο Πληρεξούσιος 
των αρµάτων Αγουστίνος, διατί δίνω όργανα της 'πηρεσίας 'σ τους 
"ξένους ανθρώπους. ""Τους δίνω δια την τιµή της Κυβερνήσεως"". Μαλλώσαµε " 
"δι' αυτό. Τους είπα• ""Βάλετε άλλον εις το ποδάρι µου""• δεν θέλησαν. Τότε" 
έµαθα πως βγαίναν τους ληστάς δια-να πιάνουν τους ξένους ανθρώπους, κι' 
αναντίον αυτεινών έπιασα εγώ τις θέσες και δεν µπορούσαν να κάµουν τίποτας. 
Μίαν ηµέρα ήταν ως περιηγητής ο Γκόρδον κι' άλλοι ξένοι, κι' ο αρχηγός 
Κολοκοτρώνης κ' οι άλλοι στείλαν µπροστά, εκεί οπού θα περάσουνε από 
τ' 'Αστρος, να τους βαρέσουνε. Φίλους είχα πολλούς, ότι τόσον καιρόν οπού 
'χαµεν εις την 'πηρεσίαν δεν ακολούθησε τίποτας. Μου λένε αυτό, στέλνω εις 
τον αξιωµατικόν του 'Αστρους να στείλη ανθρώπους, ή να πάγη µόνος-του 
'σ το 'Αστρος οπού 'ναι ένα µοναστήρι -είναι κλέφτες, ή να τους πιάσουνε ή 
να τους σκοτώσουνε. Ο Κυβερνήτης είχε τον σκοτωµόν περιορισµένον• εγώ 
τους έγραφα να τους σκοτώσουνε και να βαστούν την διαταγή µου δι' ασφάλειά 
τους. Ο αξιωµατικός έδειξε τη διαταγή µου του διοικητή• κι' αυτός ο 
διοικητής -ήταν ορκισµένος της συντροφιάς -λέγει του αξιωµατικού να µην 
τους βαρέση, αλλά να πάγη µε τρόπον να τους ειπή να φύγουν. Πήγε τους 
ηύρε οπού 'ταν µεθυσµένοι, τους ξύπνησε και τους είπε κ' έφυγαν και πήγαν 
εις τ' Ανάπλι εις τον αρχηγόν. Τότε στέλνω του αξιωµατικού να 'ρθή εδώ, 
"εις τ' 'Αργος. 'Ηρθε• του λέγω• ""∆ιατί δεν εκτέλεσες όσα σου έγραψα; Μου " 
"είπε τι του είπε ο διοικητής• ""Εγώ, λέγει, χωρίς την άδεια του διοικητή " 
"δεν µπορούσα να πάγω, ότ' είµαι εις την οδηγίαν του"". (Είχε δίκιο εις" 
"αυτό). ""Τον ρώτησα, µου είπε να πάγω να τους διώξω"". Του λέγω• ""∆ο' µου " 
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"το ενγράφως"". Μου το 'δωσε, αυτός και οι άνθρωποι υπογραµµένοι. Τότε το " 
"παίρνω, πάγω εις τον Κυβερνήτη, του λέγω• ""Οι διοικηταί σου είναι γιατάκι " 
των κλεφτών κ' οι αρχηγοί• κι' αυτείνοι οπού κάνουν τον κλέφτη είναι 
εδώ, εις τ' Ανάπλι κι' 'Αργος, και θα τους πιάσω (τότε δίνω το γράµµα). 
Τοιούτως δεν 'περετώ αυτείνη την Κυβέρνησιν• θέλω την απαραίτησίν µου. 
"-∆εν κάνει να παραιτηθής, µου λέγει• εγώ σ' αγαπώ"". Κι' άλλα τοιούτα. " 
Να παραιτηθώ δεν το' 'δινε χέρι, ότι θα κατηγοριώνταν. Μου βάσταξε το 
γράµµα να 'ρευνήση. 
Σε ολίγες ηµέρες µο' 'ρχεται µία διαταγή ότι άλλαξε τον Βιάρον από το 
υπουργείον κ' έβαλε τον Ρόδιον -κι' αυτός σύντροφός τους. Μου λέγει εις 
"την διαταγή ότι ""έγινε νέα µεταρρύθµεψη της εκτελεστικής δύναµης της " 
"Πελοπόννησος κι' αρχηγός µπήκε ο Νικήτας και να 'ρθής µέσα"". Πήγα εκεί. " 
Μου είπαν να πάγω 'σ τα νησιά τ' Αιγιοπελάγου αρχηγός. 'Σ αυτά τα νησιά 
ήταν αγωνισταί οπού τρώγαν ψωµί, Νυδραίοι, Ψαργιανοί, Σπετζώτες κι' 
άλλοι -να βγάλω αυτούς να έµπωµεν εµείς• και τότε από αυτό ν' ανοίξη 
ενφύλιος πόλεµος. Του είπα µ' αναφορά µου ότ' είµαι αστενής και δεν µου 
σώνουν και τα έξοδα. Εµένα µο' 'δινε τρακόσια γρόσια πλερωµή, του Νικήτα 
"χίλια. Μου είπε• ""Σου δίνω τον µιστόν οπού θα πάρη κι' ο Νικήτας. -∆εν " 
"µου το συχωρεί η υγεία µου"". Του ζήτησα να στείλη παντού να ιδή το " 
σώµα αν είναι σύνφωνο µε την πλερωµή του και να µου δώση τοιούτο αποδειχτικόν 
και τότε τραβάγω. Και σύσταινα και το σώµα ως τίµιος άνθρωπος. 
∆εν ήθελε να στείλη να ιδή αν είναι σωστοί οι άνθρωποι. Του ζήτησα 
επιµόνως κ' έστειλε και το επιθεώρησαν κ' έλαβα τ' αποδειχτικόν του. 
Είκοσι-έξι µήνες έκαµα 'σ αυτείνη την 'πηρεσίαν. Αν ιδήτε κατάχρησιν 
παραµικρή, ή ληστεία, ή αδικίαν εις τους πολίτες, τότε εσείς οι αναγνώστες 
να µε λέτε άτιµον άνθρωπον. Κι' απ'-όταν πάψαµεν ύστερα, τηράτε τι 
ληστείες έγιναν και τι αρπαγές και τι σκοτωµοί. Ο Κυβερνήτης µο' 'δωσε τον 
βαθµό µου, χιλίαρχο, καθώς και οι άλλοι, και µ' έβαλε και εις το στρατιωτικόν 
δικαστήριον. ∆εν θέλησα να κρίνω κανέναν. Ο Κυβερνήτης καταφρόνεσε 
πολύ του Πετρόµπεγη το σπίτι. Ψωµί δεν είχαν να φάνε. Σήκωσε ντουφέκι 
η Σπάρτη, η Πελοπόννησο, η Ρούµελη και γύρευαν Συνέλεψη, να κυβερνιώνται 
µε νόµους. Τότε άρχισε ντουφέκι και εις τον Πόρο. 'Εστειλε στρατέµατα, 
ήταν και καράβια Ρούσσικα µε τον Ρικόρδον. 'Εκαψε ο Μιαούλης 
την φεργάδα και παπόρι κι' άλλα. Υποπτεύονταν η Αγγλία να-µην γένωµεν 
κ' εµείς θαλασσοδύναµη και µε την ευκαρίστησιν του Εκλαµπρότατου 
Μαυροκορδάτου και συντροφιάς τα 'καψαν• και τελειώσαµεν κι' από αυτά. Και 
γυµνώθη κι' ο Πόρος και σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Ο Πετρόµπεγης είχε 
φύγη κρυφά πρωτύτερα από τ' Ανάπλι. 'Σ τον δρόµο τον έπιασαν αυτόν, 
έπιασαν τ' αδέλφια του τον Κατζή και τον Κωσταντήµπεγη, τον υιγιό 
του τον Μπεζαντέ και τους χάψωσαν εις το Παλαµήδι όλους. 
Και τότε το κακό άξαινε παντού• κι' ο Κολοκοτρώνης κι' ο Μεταξάς 
και η συντροφιά όλη και τ' αδέλφια του Κυβερνήτη βάναν φωτιά εις το 
µπαρούτι. Τότε ο δυστυχής Κυβερνήτης είδε που τον κατήντησε αυτείνη η 
λοιµική. 'Οµως δεν µπορούσε να κάµη τίποτας. 'Εκρινε του Κυβερνήτη ο 
Κοντάκης καµπόσα, ότι τον αγαπούσε ο Κυβερνήτης. Του είπε να βγάλη 
τον Πετρόµπεγη και τους άλλους από την χάψη• και στρέχτη ο Κυβερνήτης 
να τους βγάλη, ν' αγαπηθούν. Το 'µαθε αυτό ο Κολοκοτρώνης και η συντροφιά 
του και του είπαν, αν γένη αυτό, αυτείνοι τραβούνε χέρι από τον Κυβερνήτη. 
Τότε άντεσε ο δυστυχής σαν τ' αυγό 'σ τα δυο λιθάρια. ∆εν θέλησαν, κ' έµεινε 
η οµιλία δια τον Πετρόµπεγη. Κι' ο δυστυχής Κυβερνήτης βρέθηκε σε µίαν 
δεινή περίστασιν και καταλυπέταν, ότι απατήθη από την συντροφιά του. 
Ο Κοντάκης µου είπε αυτά. Είχε πάγη εις τον Κυβερνήτη, ότ' ήταν 
"κι' όντως αξιολύπητος. Του είπα• ""Κυβερνήτη µου, εγώ σου τα είπα όταν µ' " 
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έστειλες εις την περιοδεία• σου είπα την αλήθεια ο δυστυχής. ∆εν θέλησες να 
µε πιστέψης ποτέ. Εγώ σου είπα, πατρίδα δοξάζω, θρησκεία και την Εξοχότη 
σου, οπού είσαι ο Κυβερνήτης της πατρίδας µου και µπορείς να την σώσης 
και µπορείς να την χάσης. Τώρα κυβέρνα τα πράµατα µε φρόνησιν κι' 
"αγροικήσου µ' όλους τους σηµαντικούς κ' ενώσου µ' αυτούς"". Μπήκε ένας " 
µέσα κι' αναχώρησα. Και ήταν πολύ λυπηµένος. 'Ολοι οι ανθρωποφάγοι ήταν 
αναντίον του. Αφού ο Κοντάκης είδε την σταναχώρια του Κυβερνήτη, και 
το ντουφέκι δούλευε, του είπε του Κυβερνήτη, αν είναι µε την άδειά του, να 
ξαναπάγη εις τον Κολοκοτρώνη, εις τον Μεταξά, εις τον Τζαβέλα, εις τους 
αδελφούς του, εις τον Σπηλιάδη, ότ' ήταν Γραµµατέας του Εσωτερκού, και 
τους άλλους. Τους µαζώνει 'σ ένα µέρος, λέγει την περίστασιν και τον κίντυνο 
της πατρίδος κι' ότι µίλησε και µε τους αναντίους και θέλουν να πάψη 
η διχόνοια, όµως τους Μαυροµιχαλαίγους να βγάλουν από την φυλακή. 'Ολοι 
σύνφωνοι, και η κακή ψυχή ο Μεταξάς σκύλιασε τον Κολοκοτρώνη κι' αυτούς 
τους άλλους και δεν έκαµαν τίποτας. 
Το ντουφέκι άναψε πολύ εις την Σπάρτη. Σηκώθη ο καϊµένος ο Κυβερνήτης 
και πήγε µόνος-του να το σβέση. Πίσου αυτείνοι οπού µείναν θέλουν να 
κάµουν εξορίαν όσους δεν ήταν µε το πνεύµα τους, ορκισµένοι. 'Εκαµαν κατάλογον 
εις τ' Ανάπλι. Εδώ εις τ' 'Αργος ο Τζόκρης, ο Καλλέργης, οι άλλοι 
όλοι ήταν ένα• είπαν κ' έκαµαν µίαν µυστική συνέλεψη οι Αργίτες να 
διώξουν από τ' Ανάπλι κι' από-'δώ όλους τους αναντίους κ' εµένα. Τότε 
µαθαίνω εγώ αυτό κι' αρµάτωσα καµπόσους. 'Ερχονται από τ' Ανάπλι βλέπουν 
αυτό, βαστιώνται σε κουράγιο κ' εκείνοι. Μαλλώσαµεν µε λόγια. ∆εν 
άφησα να πιάσουν κανέναν. Γράφουν αυτά του Κυβερνήτη, γυρίζει οπίσου. 
"Πήγα εγώ να παρουσιαστώ εις τον Κυβερνήτη, µου λέγει• ""Τι είναι αυτά " 
"οπού 'καµες; -Μυστικές συνέλεψες κάµαν• θέλουν να διώξουν τους ξένους κ' " 
εµένα. -Σαν δεν σας θέλουν, δεν µπορείτε να καθίσετε στανικώς, µου λέγει 
ο Κυβερνήτης. -∆εν είµαστε ξένοι, Κυβερνήτη. 'Οταν ήρθε ο Αράπης, αυτείνοι 
όλοι ήταν πηγιωµένοι άλλοι 'σ τα νησιά κι' άλλοι 'σ τις σπηλιές και 
ήταν ασφαλισµένοι, κ' εγώ µ' εκείνους οπού θέλουν να διώξουν σκοτωνόµαστε. 
Και την έχοµεν την πατρίδα αντάµα. Πιθαµή, πιθαµή θα την µεράσουµεν 
κι' όχι να µας διώξουν! ∆εν µας είχαν σκλάβους φερµένους. -Λέγει η 
Εξοχότη του, όλοι εσείς σύνταµα γυρεύετε, και σας κυβερνώ όλους εσάς.- 
Είσαι νοικοκύρης, Εξοχώτατε, και κάµε ό,τι αγαπάς. ('Οσους ήταν να διώξουνε 
'νεργούσαν ολοένα). Με λύπη µου σου λέγω, αν πειράξουν κανέναν, θα 
πεθάνωµεν• κι' ο αίτιος ας δώση λόγον εις τον Θεόν. Κι' από µέρος µου σιχάθηκα 
"τέτοια λευτεριά!"" Και σηκώθηκα κ' έφυγα χωρίς-να του κρίνω άλλο." 
Σας λέγω ως τίµιος άνθρωπος, ποτέ δεν θέλησα να είµαι αναντίον του, 
ότι µπεζερίσαµεν από τις ακαταστασίες. Αλλά οι Κολοκοτρωναίγοι και η 
συντροφιά τους µε κατάτρεχαν δια-µέσον του Κυβερνήτη κι' αδελφών του. 
Τότε στέλνουν έναν λοχαγόν µε καµπόσους ανθρώπους εδώ εις τ' 'Αργος να 
µε πιάσουνε, ή αν αντισταθώ, να µε βαρέσουνε. Τότε µο' 'στειλαν από τ' Ανάπλι 
χαµπέρι κ' έφυγα κρυφίως και πήγα εις τ' Ανάπλι και κρύφτηκα. Την 
αυγή, ήταν Κυργιακή, πήγε ο Κυβερνήτης εις την εκκλησιά, κ' εγώ πήγα 
"και το' 'πιασα το σπίτι. 'Ηρθε, µ' είδε. ""Τι θέλεις; µου λέγει. -Τον Κυβερνήτη" 
της πατρίδας µου. -∆εν έχω καιρό, µου λέγει. -∆εν έχω κ' εγώ 
καιρό να σε ιδώ άλλη βολά (ότι ψάχναν να µε βρούνε να µε πάνε εις το Παλαµήδι). 
"-Φεύγα, µου λέγει• δεν αδειάζω. -Πουθενά δεν πάγω!"" 'Αρχισαν " 
οι άνθρωποί του να µε κακοµεταχειρίζωνται. Τότε µαλλώσαµεν. 'Εστειλε 
"και πήγα µέσα. ""Τι θέλεις; µου λέγει. -Να µ' ακούσης• την κατάστασή µου " 
την ξόδιασα, τα υποστατικά µου και σπίτι µου τα 'χασα. Εικοσιέξι ανθρώπους 
πήγαν να µας κρεµάσουνε, µόνος-µου γλύτωσα. Εβδοµήντα-πέντε ηµέρες 
µε τυραγνούσαν µε σίδερα εις τα ποδάρια κι' άλλους παιδεµούς να µαρτυρήσω 
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το µυστικόν της Εταιρίας, τρόµαξα να γλυτώσω. Πέντε πληγές πήρα 
εις τον αγώνα της πατρίδας. Τούτα τ' άρµατα δεν µου τα ντρόπιασε ο Θεός, 
οπού τα 'χω από δέκα-πέντε χρονών παιδί -θέλει να µου τα ντροπιάση ο 
Κυβερνήτης της πατρίδας µου. Λάβε τα. ('Εβγαλα το σπαθί, τις πιστιόλες 
τα 'βαλα 'σ το τραπέζι). Κάµε ό,τι αγαπάς τώρα• στείλε µε εκεί οπού θέλεις 
(Παίρνει και µαταβαίνει οπίσου τ' άρµατα εις το ζουνάρι µου). ∆εν τα θέλω, 
του λέγω. Κάµε µου όρκον ότι δεν µε ντροπιάζεις, κ' έτζι τα βαίνω απάνου 
"µου"". Τότε µο' 'καµεν όρκο και τα πήρα κ' έφυγα. Και δεν έκαµεν εξορία και" 
τους άλλους στρατιωτικούς και πολιτικούς ούτε από τ' 'Αργος, ούτε από 
τ' Ανάπλι. 
Σε ολίγες ηµέρες βγάζουν ότι ξεσκέπασαν µίαν εταιρία και θέλουν να µας 
ορκίσουν, να 'µαστε πιστοί εις τον Κυβερνήτη. Εγώ αν ήξερα αυτό, να 'χω την 
κατάρα της πατρίδας. 'Εβγαλε εγκύκλιον παντού ο Κυβερνήτης κ' έλεγε ότι 
"µία εταιρία γίνεται του Γερακλέους"" και δι' αυτό να ορκιστήτε πως δεν " 
"ενέχεστε εις αυτό και να είστε πιστοί"". Ορκίστηκαν όλοι. Εγώ έφκειασα " 
όρκον δικό-µου. Μου κόβουν τον µιστόν µου, 'σ έναν ξένον τόπον µε τόση 
φαµελιά. Τότε φκειάνω µίαν αναφορά εις τους Αντιπρέσβες των ∆υνάµεων. 
Μαθαίνει αυτό ο Κυβερνήτης, µε προσκαλεί και µου δίνει τον µιστόν µου. 
Και µε τήραγε σαν η γάτα το ποντίκι. 'Ηθελαν να µας ορκίζουν σαν γοµάρια 
δια το κέφι τους και ύστερα να µας λένε επίορκους. 
'Οταν σκοτώθη ο Αλήπασσας οι Τούρκοι πήραν µίαν γυναίκα του οπού 'χε 
Ρωµαία, την έλεγαν Κυρά Βασιλική, κ' έναν αγαπηµένον του Αλήπασσα, 
τον έλεγαν Θανάση Βάγια, και τους πήγαν εις την Κωσταντινόπολη. Αυτόν 
τον καλόν άνθρωπον τον είχε ο Αλήπασσας, οπού 'τρωγε τους ανθρώπους καλύτερα 
από ψωµί. 'Οταν έφκειανε το κάστρο των Γιαννίνων, επιστατούσε αυτός 
ο καλός άνθρωπος. Πόσους ανθρώπους έρριξε εις τον ασβέστη και κάηκαν 
κι' άλλους τους τρύπαγε εις τ' αυτιά και τους κάρφωνε! Αυτός ο καλός 
άνθρωπος λάδι την Τετράδη και Παρασκευή δεν έτρωγε, τους ανθρώπους 
τους ροκάναγε. Αναχώρησε από την Κωσταντινόπολη και ήρθε εδώ. Τον 
αντάµωσε ο Κυβερνήτης µας και τον ρώταγε, πως εκείνος ο µέγας ο άντρας 
ο Αλήπασσας διοικούσε τους ανθρώπους κ' έγινε τοιούτος. Του λέγει εκείνος 
ότι αυτός σκότωσε όλους τους παλιούς, τα οτζάκια, κ' έφκειασε δικούς-του 
"ανθρώπους. Του λέγει• ""Να σου δώσω ανθρώπους πιστούς, µπορείς να το κάµης " 
"αυτό; -Είµαι έτοιµος να σε δουλέψω"". Το' 'δωσε ανθρώπους. Είδαµεν " 
εµείς αυτό -ξέραµεν την διαγωή του -µαθεύτηκε, φοβήθη ο Κυβερνήτης 
µας. Τότε τον έβαλε εις τ' Αγροκήπιον επιστάτη και το' 'δινε εξακόσια γρόσια 
τον µήνα, οπού δεν παίρνει η πρώτη τάξη των αγωνιστών αυτόν τον 
µιστόν. Του είπε να ησυχάση εκεί κι' όταν είναι καιρός να βάλη την ενέργειάν 
του σε δρόµον, να κυβερνήση όλους τους αγωνιστάς -να τους σκοτώση, 
καθώς έκαµεν ο Κιτάγιας τους Αρβανίτες εις τα Μπιτόλια. Κι' όταν πιτύχαινε 
αυτό ο Κυβερνήτης µας και οι συντρόφοι του, τότε όσα είχε η φαντασία 
του θα τα 'κανε εις την Ελλάδα. 
'Ηταν έναν καιρόν ένα λιβάδι πολλά αξιόλογον. Είχε πολλά αγαθά µέσα 
δια τους ανθρώπους και καλή τροφή δια τα ζώα. Σε αυτό το λιβάδι ήταν 
ένα θερίον οπού το εξουσίαζε. Ούτε οι άνθρωποι µπορούσαν να λάβουν τ' αγαθά 
του, ούτε τα ζώα την καλή χλόγη. Τότε ένας κακός άνθρωπος ηύρε το καϊµένο 
"τ' άλογο και του λέγει του λιβαδιού τ' αγαθά. Και του λέγει• ""Να " 
σκύψης να σε καβαλλικέψω εσένα κ' εγώ µε τ' άρµατά µου να σκοτώσωµεν 
το θερίον, να γοδέρωµεν αυτόν τον καλόν τόπον. Μπιστεύτηκε το καϊµένο τ' άλογον 
δια την καλή την τροφή κ' έκλινε τον αυχένα του. Κι' ο κακοροίζικος 
ο άνθρωπος το' 'βαλε την σέλλα, και την έσφιξε καλά, και το χαλινό. Καβαλλίκεψε 
ο άνθρωπος αρµατωµένος, σκότωσαν το θερίον. Του λέγει το δυστυχισµένο 
"τ' άλογον• ""Το θερίον το σκοτώσαµεν, εσύ παίρνεις τ' αγαθά του" 
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τόπου -βγάλε τον χαλινό και την σέλλα οπού µο' 'βαλες και κατέβα τώρα 
από-πάνου µου να βοσκήσω κ' εγώ. -Ο χαλινός και η σέλλα δεν βγαίνει 
"από-πάνου σου, ούτε εγώ θα κατέβω πλέον"". Αφού του βόηθησε τ' άλογον " 
και µε τη δύναµή του σκότωσε το θερίον κ' έλαβεν εις την εξουσίαν του 
εκείνον τον λαµπρόν τόπον και γοδέρει τ' αγαθά του, το δυστυχισµένο τ' άλογον 
όχι που δεν ωφελήθη, αλλά του µπήκε κι' ο χαλινός και η σέλλα- 
κι' ο διαβολάνθρωπος καβάλλα και τ' άφινε νηστικόν και φορτωµένο. 
Ο µύθος σα-να µοιάζη µε την αρετή του Κυβερνήτη µας. 'Οταν το θερίον 
είχε την πατρίδα, θυσιάστηκαν, σκοτώθηκαν, αφανίστηκαν οι 'Ελληνες 
και του το κάµαµεν χαζίρι, τον φέραµεν να µας κυβερνήση, να µας αναστήση, 
να µας βγάλη κ' εµάς εις την κοινωνίαν του κόσµου και να τον λέµεν ευεργέτη 
µας και σωτήρα µας -κ' εµείς να ζήσουµε ως άνθρωποι κι' αυτός να 
δοξαστή. Ο Κυβερνήτης µας φέρνει οπαδούς των τύραγνων να τον οδηγήσουνε 
πως τυραγνούνε εκείνοι οι τύραγνοι, να τυραγνήση κι' αυτός. Και 
"ποιους θέλει να βλάψη; Εκείνους οπού 'λικρινώς αγωνίστηκαν και υπάρχει " 
η πατρίδα, οπού θυσιάσαν κατάσταση και ζωή. ∆εν στοχάστης, Κυβερνήτη 
µου, όταν ο Αλήπασσας σκότωνε τους µεγάλους και τους µικρούς τους έβαινε 
εις τον τόπο τους, καθώς του είπε ο Βάγιας, αυτός τους κυρίεψε µε το σπαθί 
του, κ' εσέναν σε φέραν όχι δια τζελάτη και τύραγνον, σε φέραν να κυβερνήσης 
ανθρώπους οπού αφανίστηκαν δια την πατρίδα και να τους αποκαταστήσης 
έθνος µ' αρετή. 
Του Κυβερνήτη φάνηκαν τα αιστήµατά του, ότ' είναι κυβερνήτης φατρίας 
κι' όχι πατρίδας, και δεν θέλει λευτερίαν, αλλά δόλον και απάτη. ∆ια-να 
µην γένη νέον δυστύχηµα κι' αυτός να έµπη εις τον δρόµον, (όταν γένη η 
Συνέλεψη πατριωτική, τότε όλα θαραπεύονται) τότε βρίσκω έναν ανιψιόν του 
∆εσπότη Ησαϊα. Αυτός ήταν φρούραρχος εις το Παλαµήδι. Τον Κυβερνήτη 
τον φοβέριζαν πολλοί να τον σκοτώσουνε, ότι έκαµεν εξορίαν όλους τους 
σηµαντικούς της πατρίδας άλλους εις τη Νύδρα κι' άλλους αλλού, κ' ο καθείς 
από αυτούς είχε το κόµµα του και συγγενείς του, και κιντύνευε. Εγώ εις 
τον Κυβερνήτη είχα µίαν συµπάθεια, ότι έλπιζα να µετανοήση και να 'ρθη 
εις τον καλόν δρόµον. Και τον 'παινούσα κι' ας µε πείραζε αδίκως -δεν µου 
κακοφαίνεταν. Τότε δια-να µην του γένη κάνα δυστύχηµα αυτεινού και κιντυνέψη 
η πατρίδα, µίλησα µ' εκείνον οπού ήταν φρούραρχος του Παλαµηδιού 
να µας δώση το Παλαµήδι και να του δώσουµεν δυο-χιλιάδες τάλλαρα. 
Συνφωνήσαµεν 'σ αυτό και πούθε να µας µπάση και να λάβωµεν τις αναγκαίες 
τάµπιες. Με πήρε πήγαµεν οι δυο µας εις το Παλαµήδι• είδα τις θέσες, 
τα πολεµοφόδια, όλα. Τότε ορκίζοµαι και µε τον Μήτρο Ντεληγιώργη, 
στενό µου φίλον, τίµιον αγωνιστή, συνάζοµεν ανθρώπους µυστικά• τους είχαµεν 
εις την Νεόπολη, τους δώσαµεν και χαρτζιλίκι, ξοδιάσαµεν καµµιά 
τετρακοσιαριά τάλλαρα• και τους λέγαµεν των ανθρώπων ότι θα πάµεν 
κλέφτες. Τότε είχαµεν χαζίρι αυτούς κι' ανθρώπους πιστούς να στείλωµεν 
συνχρόνως εις Ρούµελην, εις Πελοπόννησο και νησιά να γένουν οι πληρεξούσιοι- 
θα 'ρχονταν οι ίδιγοι οπού 'ταν εις την Τετάρτη Συνέλεψη. ∆εν θέλαµεν 
εκείνους, ότ' ήταν αγορασµένοι -και να 'ρθούν πατριώτες. Τα χρήµατα 
δεν τα 'χαµεν, τις δυο-χιλιάδες τα τάλλαρα• ανταµώνοµεν µε τον Μιαούλη- 
ήταν πρωτύτερα αυτό από τα καράβια οπού κάηκαν• του λέγω του Μιαούλη 
να πάγη εις τη Νύδρα και ειπή του Μαυροκορδάτου, των Κουντουργιωταίων 
και του Ζαϊµη να του δώσουνε τις δυο-χιλιάδες τα τάλλαρα κ' ύστερα 
τα ρίχνοµεν εις την πατρίδα και πλερώνονται, ή µόνοι-µας ο καθείς 
τα δίνοµεν, καθώς εµείς πλερώνοµεν και τους ανθρώπους. Του είπα να πάρη 
και καµπόσους Νυδραίγους να γνωρίζουν από κανόνια -και εις την Πρόνοια 
"ανταµωνόµαστε. Πήγε ο Μιαούλης το λέγει αυτεινών. ""Πες του Μακρυγιάννη," 
λένε του Μιαούλη, να τραβήξη χέρι από αυτό και θα γένη διαφορετικό 
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"το πράµα"". Τότε διαλύσαµεν τους ανθρώπους• χάσαµεν και τα χρήµατά" 
"µας. Του λέγω του Μιαούλη• ""Πως θα γένη διαφορετικόν; Θα συβιβαστούν;" 
"Αυτό είναι, του λέγω, το καλύτερον, να σωθούµεν"". 'Υστερα άρχισε" 
ο εφύλιος πόλεµος παντού και σκοτώνονταν οι άνθρωποι. Τότε άρχισε 
ο Πόρος και κάηκαν τα καράβια κ' έγινε παντού άνου-κάτου. 
Από την φυλακή έβγαλε ο Κυβερνήτης µόνον τον αδελφόν του Πετρόµπεγη 
τον Κωσταντήµπεγη και τον Γιωργάκη Μπεζαντέ, το παιδί του. Βγαίνοντας 
από την φυλακή, δεν τους έλεγε να πάνε όθεν αλλού ήθελε ο Κυβερνήτης, 
να µην είναι µέσα-εις τ' Ανάπλι• τους άφησε εκεί. Τους πλάκωσαν 
οι δανεισταί τους, τους γύρευαν το δικόν-τους. ∆εν είχαν ούτε ψωµί να φάνε. 
Εγώ είχα δανείση τρακόσια γρόσια τον Γιωργάκη Μπεζαντέ µέσα-εις την 
χάψη να φάνε ψωµί. Τότε αυτούς τους καταφρόνεσε πολύ ο Κυβερνήτης και 
τ' αδέλφια του, ανθρώπους µε µεγάλους αγώνες και θυσίες 'σ την πατρίδα. 
Αποφάσισαν να σκοτώσουνε τον Κυβερνήτη και να πεθάνουν. Κι' αυτό το 
έλεγαν πολλών οπού θα το κάµουν• το είπαν του Κυβερνήτη κι' αδελφών του 
και υπουργού Ρόδιου. Αυτείνοι αµελούσαν από µωροµάρα θεοτική. Μίαν Κυργιακή 
πήγε εις την εκκλησίαν ο Κυβερνήτης. Πήγαν κι' αυτείνοι οι δυο -εκεί-οπού 
θα 'µπαινε εις την εκκλησίαν, τον σκότωσαν τον Κυβερνήτη. Τότε σκότωσαν 
και τον Κωσταντήµπεγη. Ο Γιωργάκης πήγε εις τον Ρουάν τον 
Αντιπρέσβυ της Γαλλίας και τον έδωσε και τον φυλάκωσαν. Και σε ολίγον 
καιρόν σκότωσαν κι' αυτόν -τον έκριναν δικοί τους και τον σκότωσαν. 
Σκοτώνοντας ο Κυβερνήτης, κανένας εις τ' Ανάπλι δεν ανακατώθη ούτε 
πολίτης, ούτε στρατιωτικός. Τον πήραν µε παράταξη µεγάλη, (τον µπαλσάµωσαν) 
και τον είχαν εις την εκκλησίαν εις τον Αγιώργη. Οι µεγάλοι άνθρωποι 
κάνουν µεγάλα λάθη• κι' ο Κυβερνήτης εχάθη από τα µεγάλη λάθη 
του. Και η καϊµένη πατρίδα, η αθώα, θα συντριφτή, ότι πίσου οι λύκοι θα 
φάνε τα πρόβατα. 'Εχει αµαρτίες ακόµα αυτείνη, η δυστυχισµένη, και οι 
τίµιοι αγωνισταί και οι χήρες των σκοτωµένων και τ' αρφανά τους παιδιά, 
κι' όσοι θυσιάσαν το εδικόν-τους, οπού ήταν νοικοκυραίγοι και µείναν διακονιαραίγοι 
και ψωµοζητούν, όλοι οι τοιούτοι θα πάθουν• κι' ο Θεός συχωρέση 
τους αίτιους και 'σ αυτόν να δώσουνε λόγο. 'Οτι από τα λάθη του Κυβερνήτη 
µας κι' αυτός σκοτώθη και την πατρίδα την αφάνισε• ότι µάτα 
µας έρριξε εις την κυβέρνηση και δικαιοσύνη του Κολοκοτρώνη, του Κωλέτη, 
του Μεταξά, του Μαυροκορδάτου, του Ζαϊµη, των Ντεληγιανναίων, των Λονταίων, 
του Κουντουργιώτη. Με δάκρυα πικρά σηµειώνω αυτά, ότι όλο σ' το 
σκοτάδι θα τρέξωµεν και φοβούµαι µην τζακιστούµεν. Ο Θεός ας κάµη την 
εσπλαχνίαν του και το έλεός του, να λυπηθή τους αθώους. Αν έδιναν του 
Μιαούλη τις δυο-χιλιάδες τα τάλλαρα, να παίρναµεν το Παλαµήδι, τίποτα 
δεν θα γένεταν -ούτε ο Κυβερνήτης να χαθή, ούτε τόσοι άνθρωποι να σκοτωθούν, 
ούτε τα καράβια να καγούν, ότι τότε συνάζονταν οι πληρεξούσιοι 
"και τελείωναν όλα. Αλλά µου παραγγέλνουν µε τον Μιαούλη ""θα γένη διαφορετικά""." 
Εύγε σας, καλοί πατριώτες, οπού θα λευτερώσετε πατρίδα και 
θα γενούµε κ' εµείς έθνος κατά τους αγώνες µας. 
'Εγινε η νέα Κυβέρνηση ο Αγουστίνος πρόεδρος, ο Κολοκοτρώνης, ο 
Κωλέτης. 'Εστειλε σε όλο το κράτος εις τους διοικητάς να γένουν οι πληρεξούσιοι 
µε το µέρος τους• κι' ο Αγουστίνος έστελνε παντού επίτηδες ανθρώπους 
να εκλέξουνε αυτόν κυβερνήτη της Ελλάδος, κι' όποιος θα τον συντρέξη 
θα τον κάµη µεγάλον άνθρωπον. Ετάξανε και λαγούς µε πετραχήλια του 
Κωλέτη και ήταν µε το πνεύµα τους και σύνφωνος να µην έρθουν οι πληρεξούσιοι 
οπού 'ταν εις τη Νύδρα. Συνάχτηκαν εις τ' 'Αργος αρκετοί από 
Ρούµελην και Πελοπόννησον• γίνονταν µερικές συνεδρίασες. Πήγαινε ο καθείς 
εις τους εδικούς-του. Ο Κολοκοτρώνης πήγαινε εις τους συντρόφους του• 
ο Κωλέτης δεν έρχεταν 'σ εµάς• πήγαινε µυστικά µε τον Μεταξά και µε τους 
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"άλλους. Εγώ είχα ανθρώπους και µου τα 'λεγαν. Του είπα• ""Πως δεν έρχεσαι" 
"εις την 'διαίτερη συνέλεψή µας; Εσύ είσαι πληρεξούσιος των αρµάτων" 
"της Ρούµελης -πως ο Κολοκοτρώνης πηγαίνει εις τους συντρόφους του; Κύριε " 
Κωλέτη• ξέρω τι κάνεις, ότι έχω ανθρώπους και µου τα λένε. Τα κεφάλια 
"µας δεν τα δίνοµεν να τα φάνε απλώς κ' έτυχε. Μάθαµεν να πεθαίνωµεν!""" 
Τότε ήρθε ο Κριτζώτης, ο Βάγιας κι' άλλοι και τους παραπονεύτηκε 
"ο Κωλέτης όλα αυτά. Θέλησαν να µου µιλήσουνε αυτείνοι. Τους είπα• ""Εγώ" 
ξέρω τι του λέγω κι' αν δεν θέλετε να είµαστε συντρόφοι, δεν θέλω ούτε του 
"ενού µέρους την συντροφιά, ούτε τ' αλλουνού"". Μας αγάπησαν. " 
Ο Αγουστίνος -ήταν πρώτα πληρεξούσιος των αρµάτων, οπού τον είχε ο 
Κυβερνήτης -σύνφωνος κι' ο Κολοκοτρώνης στέλνουν κ' έρχονται στρατέµατα 
εις 'Αργος, τα τάµατα του ταχτικού. Από τ' Ανάπλι, οπού το είχαν δικοί 
τους, κρυφά δια-νυχτός κουβαλούσαν κανόνια, πολεµοφόδια και τα βάναν 
εις την καζάρµα οπού ήταν το ιππικό. Αρχηγός του ιππικού ήταν ο Καλλέργης. 
Κι' όλο ετοιµάζονταν. Κ' εµείς κοιµώµαστε. Τα µάθαινα εγώ, τους 
τα 'λεγα των δικώνε µας, δεν παίρναν χαµπέρι. Οι Ρουµελιώτες οι αρχηγοί 
οπού 'ρθαν ήταν ποιος µε δυο ανθρώπους και ποιος µε τρεις• και οι άλλοι όλοι 
οι αναντίοι, σταφνίζονταν. Τότε κ' εγώ φκειάνω ένα γράµµα κι' αποφασίζω 
να δικαιώσω τους αδικηµένους. Είχε ως τρακόσους-πενήντα ο Αγουστίνος 
φρουρά του αξιωµατικούς, εικοσιπεντάρχους και κάτου κι' άλλους πολλούς 
στρατιωτικούς απλούς ως χίλιους -και τους ορκίζω και τους τραβούσα 
όλους µε το πνεύµα µας. Πολεµοφόδια δεν είχαµεν• τρόµαξα ν' αγοράσω 
πεντέξι κασσέλες. 'Ελεγα του Κωλέτη κι' αλλουνών, δεν ήθελαν να το 
"πιστέψουνε. ""∆εν γένεται τίποτας"", έλεγαν. Πήρα και καµπόσους πληρεξούσιους" 
της Ρούµελης και τους τράβησα µε το µέρος το πατριωτικόν• και ήταν 
καµµιά εικοσιπενταργιά. Μίαν ηµέρα φάγαµεν εις το σπίτι µου κι' οµιλήσαµεν 
αυτό. Το µαθαίνει ο Αγουστίνος, στέλνει άνθρωπον µου τάζει δυο-χιλιάδες 
"τάλλαρα να είµαι µε του-λόγου-του, ""Πενήντα-δυο να µου δώση δεν" 
"πηγαίνω αναντίον της πατρίδος µου!"" Τότε κρυφίως πιάσαν ένα σπίτι και " 
το τρύπησαν, και την νύχτα οπού θα διαβώ, οπού ήµουν εις τους φίλους, να 
ρίξουν να µε σκοτώσουν. Από τους ανθρώπους οπού διόρισαν ήταν κ' ένας ορκισµένος 
από αυτούς οπού 'χα, της φρουράς του Αγουστίνου, ο Μιχάλης ο ∆ράµαλης. 
"Πήγε και είπε της γυναικός µου• ""Να στείλης να 'βρης τον Μακρυγιάννη" 
ούθεν είναι να µην περάση από εκείνο το σοκάκι, θα τον σκοτώσουνε. 'Ηρθαν 
και µ' ηύραν και πήγα από άλλο µέρος. Και την αυγή πήγα και είδα το 
σπίτι µε τα µασγάλια. Τότε σύναξα ανθρώπους και το βήκα φόρα. Τότε 
άρχισε και σύναζε πληρεξούσιους ο Αγουστίνος µυστικώς και είχε ένα 
χαρτί γραµµένο να τον διορίσουνε Κυβερνήτη -και σύναζε υπογραφές χωρίς-ν' 
αρχίση η Συνέλεψη. Τότε ο Πετρόπουλος από το Σάλωνα κι' ο Κωσταντίνος 
Παπαγιωργόπουλος 
κι' ο Λογοθετόπουλος από το Γαλαξείδι κι' άλλοι 
πληρεξούσιοι του Ζειτουνιού, Ταλαντιού, Μπουντουνίτζας, Λιδορικιού, Επάχτου 
κι' από άλλες επαρχίες της Ρούµελης µιλήσαµεν µαζί, όταν φάγαµε 
ψωµί, κι' ορκιστήκαµεν. Αυτείνοι οι αγαθοί άνθρωποι δεν θέλησαν να υπογράψουν 
τον Αγουστίνο Κυβερνήτη, αλλά µάλλωσαν µε τους άλλους εις τ' ανόητά 
τους και µπερµπάντικα πράµατα οπού κάνουν. Τότε πάτησαν ποδάρι 
όλοι αυτείνοι και οι πληρεξούσιοι των Μεγάρων και Ντερβενοχωριών να βάλουν 
από τους ίδιους 'πιτροπή κι' από τους άλλους να ιδούνε τα ένγραφα των 
πληρεξουσίων. ∆εν τους έδινε χέρι των φίλων του Αγουστίνου, ότ' ήταν πολλοί 
παράνοµοι. Εκείνοι γύρευαν την επιτροπή και να ξεκληστή και το µπερµπάντικό 
τους ένγραφον οπού 'χαν δια την εκλογή του Αγουστίνου κυβερνήτη. 
'Οµως κι' αυτό δεν τους έδινε χέρι, να το ξεκλήσουνε, ότι και ξόδιασε πολλά 
ο αφέντης ο Αγουστίνος και είχε κ' ελπίδες να µάση κι' άλλες τοιούτες υπογραφές. 
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Τότε διαιρεθήκαµεν. Αυτείνοι µυστικώς κάναν άνοµους πληρεξούσιους 
µε ψεύτικες υπογραφές -κ' ετοίµαζαν και τα στρατέµατα και κανόνια. 
Τότε εγώ άξηνα τους δυσαρεστηµένους• έκαµα ενγράφως περίτου από 
χίλιους και πήρα κι' όλη την φρουρά του Αγουστίνου. Τότε οι ψεύτικοι πληρεξούσιοι 
τον κάµαν µυστικώς Κυβερνήτη τον Αγουστίνο. Τότε διατάττει 
αρχηγόν των αρµάτων τον Κίτζο Τζαβέλα. Πήρε και τους αξιωµατικούς, 
τους είπε να είναι όλοι µ' αυτόν -θα τους κάµη µεγάλους ανθρώπους• και 
θα βαρέση ντουφέκι ο νέος Κυβερνήτης ο Αγουστίνος µε τον γενναίον αρχηγόν 
Κίτζο, µε τον αρχηγόν της καβαλλαρίας Καλλέργη. Τους είπε να είναι 
έτοιµοι µυστικώς µε τον αρχιστράτηγον Κολοκοτρώνη, µε τον µηνύτορά του 
τον κόντε-Μεταξά κι' όλη την συντροφιά. Ετοιµάστηκαν µυστικώς να βάλουν 
'σ ενέργεια το σκέδιον του Θανάση Βάγια, οπού τον ρώταγε ο Κυβερνήτης 
µας να του ειπή πως µεγάλωσε εκείνος ο µέγας άντρας ο Αλήπασσας. 
Γκιντί, σεντζαφέδες, επίγιορκοι της πατρίδος και της θρησκείας! 
Ο νέος Κυβερνήτης, του παλιού Κυβερνήτη ο αδελφός, ο µπεκρής, ο παραλυµένος 
Αγουστίνος και οι ορκισµένοι του όλοι, οπού τον σύστησαν Κυβερνήτη 
να προκόψη την πατρίδα, καθώς την πρόκοψε κι' ο αδελφός του, ο νέος 
Κυβερνήτης ορκίζει αυτούς να του είναι πιστοί και να βαρέσουνε όλους εµάς 
-και τους βαθµούς τους δικούς-µας να τους δώση εκεινών. 'Οσο δεν ήταν 
Κυβερνήτης καµωµένος, ήταν σύνφωνος µ' αυτόν κι' ο Κωλέτης. 'Υστερα 
οπού 'µαθε ότι έγινε ο Αγουστίνος Κυβερνήτης, τότε γύρισε µ' εµάς. 'Ηθα τον 
έπιαναν ζωντανόν, όµως πήγαµεν και τον πήραµεν. 
Ο νέος Κυβερνήτης ετοιµάζεταν κ' έλεγε των συντρόφωνέ του να βαρέσουν 
ντουφέκι αναντίον µας. Από καλωσύνη τους ήταν µετ' εµένα όλοι ως αδελφοί 
και θέλησαν να µ' έχουν µεγαλύτερόν τους οι τίµιοι κι' αγαθοί πατριώτες 
οι αξιωµατικοί Μήτρο Ντεληγιώργης, ∆ανήλ Πανάς, Ηλία Πανάς, 
Φαρµάκης, Πηνειός, Βασίλη Αθανασίου, Αναστάση Γούργαρης, Μπούσγος, 
Μήτρο Τρανταφυλλίνας, Γιώργο Καλατζής, ∆ράµαλης, αυτείνοι όλοι οι αξιωµατικοί 
έλκυσαν και πολλούς άλλους αξιωµατικούς από την φρουρά κι' από 
τα τάµατα, τράβησε κι' ο Κριτζώτης πολλούς από αυτά κι' ο Βάσιος και 
οι Στραταίοι και οι Γριβαίοι. 'Ηµαστε µίαν ηµέρα εις του Κριτζώτη, οπού 
κουβεντιάζαµεν. ∆ιατάζει ο νέος Κυβερνήτης τον αρχηγόν της καβαλλαρίας 
µ' όλο το σώµα του και πεζικόν της γραµµής και κανόνια κι' άταχτον και 
ρίχνονται άξαφνα εις το σπίτι µου. 'Εκαµεν ο Θεός και ήταν καµπόσοι αξιωµατικοί 
εκεί γύρα την γειτονιά και είχαν ανθρώπους. Πιάστη το ντουφέκι• 
βαρούγαν το σπίτι µου µε κανόνια. Συνχρόνως βάρεσε κι' ο γενναίος Τζαβέλας 
εις το παζάρι οπού ήµαστε• πληγώσαµεν τον Μήλιο και τον Τζουρά. 
Εκεί-οπού πολεµούσαµεν εις το παζάρι, οπού µας βάρεσαν άξαφνα, ήρθαν 
και µου είπαν βαρούνε το σπίτι µου. Τότε πήγα εκεί. Αρχίσαµεν και πολεµούσαµεν- 
και βαρούσαν µε τα κανόνια. Τους χαλάσαµεν εναδυό φορές. Πολέµησαν 
ως το βράδυ. Σαν είδαν οπού δεν µπόρεσαν να κάµουν τον σκοπόν 
τους (ότι τους είχε διαταµένους ο νέος Κυβερνήτης εµένα να βαρέσουνε διατί 
γύρισα τους πληρεξούσιους και την φρουρά του), αφού δεν έκαµαν τίποτας εις 
το σπίτι µου, τζακίστηκαν και πάνε 'σ την κατάρα του Θεού. Μεγάλη χάρη 
χρωστούµεν και στρατιωτικοί και πολιτικοί εις τους αγαθούς 'Ελληνες οπού 
ήταν µε τα τάµατα και τους είπαν να µας βαρέσουνε και δεν θέλησαν. Τους 
"είπανε• ""∆εν βαρούµεν τους πληρεξούσιους της πατρίδος µας κι' αρχηγούς " 
"µας"". Τότε γύρισαν µετ' εµάς οπού δεν είχαµεν τελείως δύναµιν. Από το " 
µισό παζάρι κι' απάνου, όλο εκείνο το µέρος το βαστούσαν εκείνοι ως το 
κάστρο. Από το παζάρι το µισό και κάτου το βαστούσαµεν εµείς. Αυτείνοι 
γύµνωσαν όλο το µέρος οπού 'ταν µ' αυτούς και φεύγαν οι φαµελιές µε το 
βιον τους κ' έρχονταν 'σ εµάς• µίαν τρίχα δεν έχασαν. Τέτοια ευλογία ήταν. 
Το ντουφέκι δούλεψε τόσα µερόνυχτα. Σκοτώθηκαν από το 'να το µέρος 
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κι' από τ' άλλο περίτου από τρακόσοι-πενήντα, όλο τ' άνθος. Αυτεινών τους 
έρχονταν καθεµερινώς µιντάτι. Τότε συνοµιλήσαµεν κ' έπαψε το ντουφέκι, 
να πάρωµεν τους πληρεξούσιους οπού ήταν µε το µέρος µας να πάµε εις την 
Κόρθον. 'Επιασα δυο άλογα κ' έβαλα την φαµελιά µου και την έστειλα εις 
του Ντεληγιώργη το σπίτι εις τ' Ανάπλι, κι' όλο µου το πράµα τ' άφησα, 
ότι φύγαµεν άξαφνα. Πήραµεν τους πληρεξούσιους κι' όσους άλλους ήταν µε 
το µέρος µας και πήγαµεν εις την Κόρθον. Εκεί βαστούσαν το κάστρο αυτείνοι. 
Φκειάσαµεν δική-µας κυβέρνησιν εκεί τον Κωλέτη, τον Κουντουργιώτη, 
τον Ζαϊµη -να κυβερνάγη ο Κωλέτης όσο-να 'ρθούν και εκείνοι, οπού 
'ταν εις τη Νύδρα. Τότε µε διατάζουν εµένα µ' όλους τους αξιωµατικούς 
οπού 'ταν µαζί µου και πήγαµεν εις την Περαχώρα να πληροφορέσουµε τους 
κατοίκους, να µας δεχτούνε• ήταν κ' ένα κρύγιον και χιόνι καλό. Πήγαµεν εις 
τις Χώρες, τους µίλησα και µείναν ευκαριστηµένοι να πάγη εκεί όλη η διοίκηση 
µε τους πληρεξούσιους. Τους στείλαµεν και ήρθαν όλοι. Οι Γριβαίοι 
κι' ο Κριτζώτης κι' ο Βάσιος πήγαν εις τα Μέγαρα. Το είχαν πιασµένο οι 
αναντίοι εκεί και τους πολέµησαν και κυρίεψαν οι δικοί µας την θέσιν. 
Η διοίκηση, οπού ήταν ο Κωλέτης και γραµµατέας ο Χρηστίδης -όσο-να 
'ρθή ο Κουντουργιώτης κι' ο Ζαϊµης -'νεργούσαν αυτείνοι εις Περαχώρα. 
Μας δέχτηκαν οι κάτοικοι µε τις αγκάλες ανοιχτές. 'Ηταν βαρύς χειµώνας 
εβήκαν από την φωτιά τους και συγύρια τους και ζωοτροφή τους και µας 
"περιποιώνταν όλους κ' έλεγαν• ""Καθόµαστε εµείς νηστικοί και φάτε εσείς " 
οπού προσπαθάτε δια-να γίνουν νόµοι. 'Υστερα η διοίκηση και οι πληρεξούσιοι 
πήγαν εις τα Μέγαρα ως κεντρικώτερον µέρος. Ο Νότης, ο 'Ισκος, ο 
Τζόγκας, οι Στραταίγοι και οι άλλοι οι καπεταναίγοι πέρασε ο καθείς εις 
την πατρίδα του. Ο Κριτζώτης διορίστη αρχηγός της Ανατολικής Ελλάδος• 
και παντού άνοιξε το ντουφέκι και κάηκε ο τόπος και ρήµαξε• και σκοτώθηκαν 
τα καλύτερα παληκάρια. Είχαµεν διορίση τον Στάθη Κατζικογιάννη 
εις του Σαλώνου τον κόρφο να είναι µέσα-εις τα µίστικα µε καµπόσους στεργιανούς. 
Πήγαν εις την Σκάλα του Σαλώνου καµπόσοι στρατιώτες του Κατζικοστάθη, 
τους κλείσαν οι αναντίοι. Το µάθαµεν• τότε διατάχτηκα µε 
τους συντρόφους µου να πάµεν προς βοήθειά τους. 'Σ τον δρόµον µάθαµεν 
ότι παραδόθηκαν εις τους αναντίους. Τότε πήγαµεν εις τ' 'Ασπρα-Σπίτια• 
ήταν τα µαγαζειά εκεί µε τα γεννήµατα -ήταν δικά-µας, ότ' είχαµεν τον 
µουκατά της Λιβαδειάς ο Ντεληγιώργης, ο Μάκος, ο Χατζηπέτρος, ο Βάγιας 
κ' εγώ. Τα γεννήµατα τα είχαν οι αναντίοι κυργέψη και πήγαµεν και πολεµήσαµεν 
και τα πήραµεν και τα φέραµεν εις Μέγαρα και Χώρες• και πορέψαµεν 
όλη η συντροφιά, οπού ζούγαµεν µε λάχανα τις περισσότερες φορές. 
Οι αναντίοι ήταν εις Λεψίνα, εις Κούλουρη, εις Μετόχι των Μεγάρων. 
Μάθαµεν ότι οι άλλοι από την Κόρθον, πεζούρα και καβαλλαρία, αγροικήθηκαν 
µε τούτους κ' έρχονταν αναντίον µας. Τότε µε διατάττουνε και πάγω 
µε το σώµα µου και µε καµπόσους Μεγαρίτες και πιάσαµεν τον Αγέρα, το 
Ντερβένι. Κι' αφού µάθαν οι αναντίοι ότι το πιάσαµεν, νέκρωσε το σκέδιόν 
τους και δεν κάµαν κάνα κίνηµα. Καθίσαµεν χωµένοι εις το χιόνι έντεκα 
µερόνυχτα και δεν εµείναµεν ούτε ένα-τρίτο γεροί• οι άλλοι όλοι αρρωστήσαµεν 
κ' εγώ κόντεψα να πεθάνω• ότι µ' έπιασε ένας πόνος κι' όταν πήγαµεν 
εις τ' Ανάπλι µαζώχτηκαν οι γιατροί κ' έκαµα τέσσερες µήνες µε πανιά 
και µαλαχτικά. Θύµωσε η µέση µου, οπού ήµουν λαβωµένος από το κάστρο 
της Αθήνας, και τρόµαξα να γλυτώσω. Ο Θεός συχωρέση τον Καποδίστρια, 
οπού µας έβαλε εις αυτόν τον αγώνα. Μεγάλη 'λικρίνειαν και πατριωτισµόν 
είδαµεν από τους Περαχωρίτες και από τους Μεγαρίτες. 'Εδειξαν αιστήµατα 
"πατριωτικά και φιλάνθρωπα κ' έλεγαν• ""Να πουληθούµεν όλοι, νόµους" 
"να κάµετε δια την πατρίδα"". Πήγαιναν νηστικοί και ξυπόλυτοι αυτείνοι" 
και οι καϊµένοι αγωνισταί τους µε γράµµατα, οπού χρειάζονταν παντού να 
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στέλνωµεν, κ' έτρεχαν µε µεγάλη προθυµίαν. 
Σας είπα την αγαθότη αυτεινών των ανθρώπων. Θα σας ειπώ και τ' απάνθρωπα 
κινήµατα αλλουνών. 'Οµως δεν πρέπει ο άνθρωπος να πειράζεται, ότι 
τέτοια είναι η ανθρωπότη -ο Θεός ας τους συχωρέση εκείνους οπού αδίκησαν• 
και να µας φωτίζη εις το καλό. 'Οταν ήµαστε ακόµα εις 'Αργος, ένας 
προκοµµένος άνθρωπος και πλούσιος, µε πολλές αντίκες, ήρθε από την Ευρώπη 
εις 'Αργος, 'Ελληνας• εγνωρίστη συγγενής µε τους Γριβαίους και κάθεταν 
µ' αυτούς. 'Αντεσε 'σ αυτείνη την εποχή και τον πήραν µαζί τους εις 
τα Μέγαρα και τον είχαν εις το κονάκι τους. Μίαν νύχτα τον πήραν και τον 
πήγαν 'σ ένα µέρος και του κόψαν το λαιµό του σαν πρόβατο• και του πήραν 
το βιον του και το µέρασαν τ' αδέλφια. 'Αλλους τρεις-τέσσερους σκότωσαν 
εκεί• γυναίκες και παιδιά διατιµούσαν και χιλιάδες κατάχρησες έκαναν. 
Κι' από αυτό δεν θα κάµωµεν ποτέ προκοπή, µήτε θα ιδούµεν Θεού πρόσωπον, 
ότι είµαστε θερία, ανθρωποφάγοι, άτιµοι άνθρωποι. Είµαστε τοιούτοι 
όλοι, ανάξιοι της λευτεριάς. 
Σε ολίγες ηµέρες ήρθαν αποστελµένοι από τους Αντιπρέσβες, από ένας 
του κάθε-ενού, και µας είπαν ότι τον Αγουστίνο τον αναγνωρίσανε Κυβερνήτη 
της Ελλάδος και να πάµε να τον αναγνωρίσωµεν κ' εµείς, ειδέ θα 
"µας χτυπήσουνε. Τους είπαµεν• ""Βαρείτε όσο θέλετε! Είναι το µόνον αδύνατον" 
πλέον από αυτείνη την φάρα να ιδούµε εις την πατρίδα µας• και κοπιάστε 
και βαρείτε• κι' αν δεν κοπιάσετε εσείς µε τον νέον Κυβερνήτη οπού αναγνωρίσετε, 
τότε θα 'ρθούµεν εµείς να πεθάνωµεν εκεί. Ο βρεµένος την βροχή 
"δεν την φοβάται -και κοπιάστε εις την δουλειάν σας. ∆εν έχοµεν άλλη οµιλίαν""." 
Και σηκώθηκαν και φύγαν κ' οι τρεις ο Ρούσσος, ο 'Αγγλος, ο Γάλλος. 
Αφού πήγαν εις τους ανωτέρους τους και τους ανάφεραν τι τους είπαµεν, 
ότι θέλαν µε φοβέρες να µας γυρίσουν 'σ τα θελήµατα τους, αφού τους είπαν 
αυτό οι αποστελµένοι τους, µας καταδίκασαν εις θάνατο ο Αγουστίνος, ο 
Κολοκοτρώνης, ο Τζαβέλας κι' ο Μεταξάς. Τότε µας στέλνουν έναν δάσκαλον 
από την Μπαυαρία, Θίρσιον τον λένε• ήρθε κι' αυτός και µας λέγει• 
'Ηρθα αποστελµένος να σας ειπώ να υποταχτήτε, αλλά σας λέγω να µην 
υποταχτήτε, ότι τ' Αγουστίνου το µέρος είναι όλοι κλέφτες κι' άρπαγοι. 
'Οσοι κάτοικοι είναι µ' αυτούς τους γύµνωσαν όλους. 'Σ το δικό-σας το µέρος 
όλους τους ρώτησα και είναι πολλά ευκαριστηµένοι• κάνουν τα ζευγάρια 
τους και βόσκουν τα ζωντανά τους έξω και δεν τους πείραξε κανένας. Ρώτησα 
όλους κ' είναι ευκαριστηµένοι. Κι' όσοι είναι µε την Κυβέρνησιν γυµνώθηκαν 
όλοι. Εγώ φεύγω σήµερα και πάγω να ειπώ αυτά των Αντιπρέσβεων, 
µας λέγει ο Θίρσιος• και θα µιλήσω κι' όλου εκεινού του λαού να έρθουν 
µετ' εσάς και να φύγουν από αυτούς. Και σε δυο ηµέρες ή τρεις να κινήσετε 
"δι' Ανάπλι και να πάρετε από µια ελιά εις το χέρι σας"". Σηκώθη " 
κ' έφυγε. Κατά την παραγγελίαν του αφήσαµεν τον Βάσιον εις την θέσιν 
των Μεγάρων και πήραµεν από µίαν ελιά εις το 'να χέρι, καθώς µας είπε ο 
Θίρσιος, και 'σ τ' άλλο βαστούσαµεν το ντουφέκι και το σπαθί και πήγαµεν 
εις το Λουτράκι. Εκεί κατέβηκαν κι' από τις Περαχώρες ο Κωλέτης 
και οι άλλοι. Το-όλο ήµασταν ως χίλιοι άνθρωποι. Μείναµεν το βράδυ εις 
το Λουτράκι και κοιµηθήκαµεν• απάνου-οπού θα κοιµηθούµεν µαθαίνοµε εις 
τα τείχη του Ισθµού το 'πιασαν από τους αναντίους η καβαλλαρία, ο Καλλέργης 
κεφαλή, το ταχτικόν όλο το πεζικόν, ο αδελφός µου Νικήτας του άταχτου 
αρχηγός. Ρίξαν καµπόσους ντουφεκισµούς να µας σκιάξουν. Εµείς 
ενθουσιασµένοι σαν τον Λεωνίδα µε τους Πέρσας, θέλαµεν την λευτεριά µας 
"από τους αδελφούς µας, τους συναγωνιστάς µας. Από ποιους; Από τον Νικήτα " 
τον Τουρκοφάγο -κ' έγινε λευτεροφάγος, από τον Κολοκοτρώνη, τον Καλλέργη- 
"ποιος µέτραγε τις ακαθαρσίες της Ευρώπης; Αυτείνοι ήρθαν δια " 
τύχη κι' όχι δια λευτεριά. Κοιµηθήκαµεν το βράδυ. Ξηµέρωσε ο Θεός την 
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ηµέρα• µπονόρα µας ήρθαν -οπού είχαν µείνη εις τα Μέγαρα και τότε έρχονταν- 
ο ∆υοβουνιώτης κι' ο Βάγιας µε καµµιά εκατόν-πενηνταριά ανθρώπους. 
Αυτεινών των ολίγων τους ρίχτηκαν πεζούρα και καβαλλαρία, το ταχτικόν 
και άταχτον, απάνου από πέντε-χιλιάδες. Τότε βλέποντας εµείς πετάξαµεν 
τις ελιές, οπού βαστούσαµεν κατά την παραγγελίαν του Θίρσιου, και 
πιάσαµεν το σπαθί και 'σ ένα-κάρτο τους πιάσαµεν τους περισσότερους ζωντανούς- 
και ήταν ντυµένοι και βρέθηκαν γυµνοί καθώς τους έκαµεν η 
µάννα τους. Καµµίαν πενηνταριά είχα τριγύρω τ' άλογό µου και τους απαντούσα 
µε µεγάλα κλάµατα από τους ανθρώπους οπού γύρευαν να τους γυµνώσουνε. 
'Οτι γνωριζόµουν µε τους περισσότερους και λυπέταν η ψυχή µου. 
Τους πήραµεν και πήγαµεν 'σ ένα χωριόν και µείναµεν• και µιλήσαµεν των 
ανθρώπων και τους δώσαν τα σκουτιά τους οπίσου και τα χερότερα άρµατα 
του πεζικού του ταχτικού και τ' αρχηγών τους. Τότε ο Καλλέργης κι' ο Νικήτας 
πήραν το φύσηµά τους εις τ' 'Αργος και είπαν αυτά τ' αρχηγού Κολοκοτρώνη 
και Τζαβέλα. Και πήραν το φύσηµά τους όλοι εις την Καρύταινα. 
Τότε προχωρέσαµεν. Κοιµηθήκαµεν εις τον Αϊβασίλη -κι' από-'κεί εις 
'Αργος. Βήκαν οι κάτοικοι και µας καρτέρεσαν µε δάφνες κι' άλλα. Βαστήσαµεν 
κ' εµείς µίαν ευταξίαν, πάγει εις τα Μέγαρα και γύρισµα δεν µαταγένεταν- 
όσοι είχαµεν συνείδησιν• οι ασυνείδητοι ήταν ολίγοι. Αφού µάθαν 
την διάλυσίν τους όλως-διόλου ο νέος Κυβερνήτης και οι αρχηγοί του, πάνε 
να πεθάνουν. Τότε οι Αναπλιώτες λένε του νέου Κυβερνήτη να ξεκυβερνήση, 
ν' απαρατηθή. Τον έβγιασαν κι' απαρατήθη. Και διόρισαν κυβερνήτες 
Κολοκοτρώνη, Κωλέτη, Μπουντούρη, Ζαϊµη, Μεταξά. Εµείς δεν θέλαµεν 
Κολοκοτρώνη, Ζαϊµη, Μπουντούρη, ότι ήταν διπρόσωποι. Τότε κινήσαµεν 
δια τ' Ανάπλι. 'Ηταν γιοµάτη η Πρόνοια από εκείνους. Αφού 
πλησιάσαµεν κοντά-εις την Πρόνοια -και ήταν φιλονικίες γυναικίσες, 
άναντρες -µπήκαµεν µέσα και κυργέψαµεν κ' εκεί χωρίς ντουφέκι. 
Εις το σπίτι του Καλλέργη ήταν η καβαλλαρία και χρήµατα εθνικά. 
Τότε µε περικαλεί ο Θίρσιος και οι Αντιπρέσβες να το προφυλάξω. Το 
'πιασα και το βάσταζα δεκάξι ηµέρες και το παράδωσα χωρίς-να λείψη 
µία τρίχα. ∆εν ήθελα χρήµατα και βιο, ήθελα σύνταµα δια την πατρίδα 
"µου, να κυβερνηθή µε νόµους κι' όχι µε το ""έτζι θέλω"". 'Οµως ο Καλλέργης" 
εις τ' 'Αργος και οι συντρόφοι του δεν µ' άφησαν ούτε στάχτη 
εις το σπίτι µου. Και µας καταδίκασαν όλους εις θάνατο, διατί δεν σταθήκαµεν 
εις τ' 'Αργος να µας σκοτώση ο Αγουστίνος Καποδίστριας. 
Τότε οπού είµαστε εις την 'Αργεια, ζήτησαν οι Αντιπρέσβες να µπη ο 
Κωλέτης µέσα-εις τ' Ανάπλι µε δέκα πολιτικούς και µε µίαν στρατιωτική 
επιτροπή. ∆ιόρισαν το Ντεληγιώργη, τον Βάγια κ' εµένα και µπήκαµεν. 
"Μας καρτέρεσαν οι πολίτες µε το ""ζήτω"". Ο νέος και πεσµένος Κυβερνήτης " 
τήραγε από το παλεθύρι. Πήγαµεν 'σ του Ντώκινς του Αντιπρέσβυ 
της Αγγλίας κι' από-εκεί εις της Γαλλίας, τον Ρουάν. Κ' εκεί φιλονικήσαµεν 
καµπόσες ηµέρες δια τ' άτοµα της Κυβερνήσεως, ή θα φύγωµεν έξω πίσου. 
Τότε συνφωνήσαµεν Κουντουργιώτη, Κωλέτη, Ζαϊµη, Μεταξά, Υψηλάντη, 
Κολιόπουλο, Μπότζαρη. Μ' έστειλαν εµένα και τον Γρίβα και πήγαµεν εις τη 
Νύδρα και φέραµεν τον Κουντουργιώτη εις τ' Ανάπλι. Ο Αγουστίνος πήρε 
το λείψανο του αδερφού του και µπήκε 'σ ένα Ρούσσικον καράβι και κάθεταν• 
και πρόσµενε να 'περισκύση το µέρος του, να κοπιάση οπίσου. Τότε οι 
συντρόφοι του οι δολεροί µπάζαν ανθρώπους κρυφίως από τα Πέντε-Αδέρφια 
κι' από αλλού και γιόµοζαν τα σπίτια του Ζαϊµη, των Κολοκοτρωναίων, 
του Μεταξά, ολουνών αυτεινών. Ο Ζαχαρόπουλος κι' άλλοι φίλοι µου µου το 
είπαν. Τις αρχές τις πολιτικές και στρατιωτικές δεν τις αλλάξαµεν, ήταν 
εκεινών. Πιαστήκαµεν µε τον Ζαϊµη, οπού πήγαµεν εις το σπίτι του µε τον 
"Κουντουργιώτη. Είπε• ""Αυτά όλα τα κάνει ο Μακρυγιάννης. -Του είπα, " 

 134



εγώ τα κάνω! ∆εν µου τρως το κεφάλι µου µε τους µπακάληδες τ' Αναπλιού. 
"Αύριον βγαίνω εις την Πρόνοια, κι' αυτείνοι εδώ ας πιστεύουν εσένα""." 
'Γγίχτηκα και µε τον Κουντουργιώτη. Την αυγή µαζώχτηκαν εις το παλάτι 
όλοι οι κυβερνήται. 'Ερχονται οι φίλοι και πιάνουν όλα τα τρογυρινά σπίτια• 
και σύναζαν άρµατα και πολεµοφόδια• και ήταν και οι καβαλλαραίοι 
εκεί πεζοί, ότι τ' άλογά τους τα πήρε όλα ο Γρίβας κι' άλλοι. Οι καβαλλαραίοι 
µε τον αρχηγό τους Καλλέργη πήγαν κρυφίως κι' άνοιξαν την οπλοθήκη 
(κι' ο φρούραρχος ήταν δικός-τους) και κουβαλούσαν κρυφίως καραµπίνες. 
Εγώ είχα φίλους καλούς, οπού ήµαστε από πρωτύτερα µαζί, µου το είπαν 
και καταξοχή ο αγαθός πατριώτης και τίµιος άνθρωπος ο Σελαϊδής Σελαϊδόπουλος- 
τον έστειλα και τους είδε και µο' 'φερε χαµπέρι. Τότε εκεί-οπού 
διάβαιναν µε τις καραµπίνες κρυµµένες εις τις καπότες τους από-κάτου τους 
πιάσαµεν. Πήγα κ' έβγαλα τους κυβερνήτες έξω και τους είδαν• και τότε 
ξεβρακώθηκαν όλοι• και κατάλαβαν την αλήθεια. Και τότε αλλάξαµεν τον 
φρούραρχον, διοικητή, αστυνόµο κι' άλλους. Και γλυτώσαµεν τα κεφάλια µας 
-θα µας σκότωναν όλους µ' απιστιά. Τότε τους βγάλαµεν όλους έξω. Και 
µ' αυτά 'περίσκυσε ο Κωλέτης. Και στείλαν και ήρθαν Γαλλικά στρατέµατα 
εις τ' Ανάπλι, οπού ήταν εις τα κάστρα. Τ' Ανάπλι πρέπει να ευγνωµονή 
εις τον Κωλέτη, ότι θα πάθαιναν ό,τι έπαθαν και τ' άλλα τα µέρη της πατρίδας. 
Αυτείνοι οι γενναίγοι άντρες οι Γάλλοι βάσταξαν την ησυχίαν. Χάριτες 
τους χρωστάγει η πατρίδα αυτεινών των γενναίων αντρών, και γκενεραλαίων 
κι' αξιωµατικών, γκενεράλ Γκενώ και γκενεράλ Κορβέ κι' αλλουνών. 
Λέγω εις τους αναγνώστες, αρχή οπού πήγαµεν εις τα Μέγαρα και ούθεν 
πέρασαν συνταµατικοί άνθρωποι δεν πείραξαν µίαν τρίχα, αλλά νηστικοί, ξυπόλυτοι 
νόµους έλεγαν να γένουν. Και οι καϊµένοι οι κάτοικοι την ίδια αρετή 
είχαν και πατριωτισµόν. Ο ευλοηµένος λαός της Ελλάδος περιποιέταν τον 
συνάδελφόν του µ' ό,τι του βρίσκεταν• και γύρευαν Εθνική Συνέλεψη. Αυτείνη 
την ευταξίαν και την αρετή την ζήλεψαν οι αναντίοι, ότ' είχαν κάµη 
µεγάλες κατάχρησες. Μάθαµεν ότι έρχεται βασιλική επιτροπή δια-να τηράγη 
όσο-να 'ρθη ο βασιλέας. Τότε δια-να ρίξουν την κατηγόρια γενικώς όσα στρατέµατα 
είχαν αυτείνοι διαλύθηκαν και ήρθαν µετ' εµάς. 'Ηταν ο Χατζηπέτρος 
µ' εφτά ανθρώπους, τώρα έγινε µε πεντακόσους• πήρε γυµνώνοντας 
από την Κόρθο ως το Γαστούνι. Κι' αφάνισαν τους κατοίκους. Ο Τζαβέλας 
έπιασε το µέρος της Πάτρας, οι Γριβαίγοι τ' 'Αργος κι' όλα αυτά τα µέρη 
-ο καθείς έπιασε το δικό-του. Με διόρισαν κ' εµένα µε τον Ντεληγιώργη 
κι' άλλους και πήγαµεν εις Τροπολιτζά• µ' έκαµαν αρχηγόν της θέσης. 
'Ηταν κι' άλλα ασκέρια πλήθος εκεί και εις τα χωριά. Τους µεράζαµεν ταχτικώς 
την ζωοτροφή τους µε τον διοικητή. 'Εστειλα εις τις σπηλιές κ' ερηµιές 
και σύναξα τους δυστυχείς κατοίκους και πήγε καθένας εις το σπίτι 
του, χώρα και χωριά, και τήραγαν την δουλειά τους• και ήταν πολύ ευκαριστηµένοι. 
Σταθήκαµεν καµπόσον καιρόν• η κακή µου τύχη, αρρώστησα βαρέως και 
ήρθα εδώ εις τ' Ανάπλι και µε πρόφτασαν οι γιατροί µε µπάνια κι' άλλες 
κούρες. 'Οτι µου έγινε ένα λιθάρι εις την κοιλιά εξ-αιτίας το χιόνι οπού 
µε πλάκωσε εις το Ντερβένι, εις τον Αγέρα, και πρήστηκα εξ-αιτίας της 
πληγής. 'Αφησα εκεί, εις Τροπολιτζά, το σώµα µου και κατέβηκα εγώ εις 
Ανάπλι. Αφού ο καθείς γύµνωνε, του Κριτζώτη το σώµα έπιασε την Περαχώρα, 
εκείνους οπού µας δίναν την φωτιά τους, το ψωµί τους, το κρασί 
τους -δια την ευκαρίστησιν τους έπιασαν και τους παίδευαν κι' από το 
παίδεµα 
το πολύ τους βγάλαν και τα µάτια. 
Πήρε ο καθείς το µέρος του κ' έτρωγε ανθρώπους. Εγώ µε το Ντεληγιώργη 
είχαµεν ένα σώµα περίτου από πεντακόσους ανθρώπους. 'Ηρθε ο 
Επιθεωρητής να µας 'πιθεωρήση. Βάλαµεν τους ανθρώπους εις την λίνια. 
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"Τους λέγω ""Να είναι αναθεµατισµένος εκείνος ο στρατιώτης οπού δεν θα " 
ειπή την αλήθεια, ποιον καιρόν ήρθε µαζί µας, και αν είναι εδώ εις την λίνια 
"ξένος άνθρωπος οπού µετριέται δια ωφέλεια δική-µας"". Ορκίστηκαν " 
όλοι. Τους µέτρησε. Κάνει ένα φκαριστήριον 'σ εµάς και µίαν αναφοράν εις 
την Κυβέρνησιν και λέγει το παράδειµά µας. ∆ιόρισε η Κυβέρνηση όλα τα 
σώµατα να λάβουν ο κάθε άνθρωπος από πενήντα φοίνικες. Μας έρριξαν εµάς 
να τους λάβωµεν από την Σπάρτη• έστειλαν εκεί κι' άλλα σώµατα. ∆εν 
πήραµεν εµείς ούτε τα µισά. Εγώ ήµουν αστενής. 'Ηρθε κι' ο Ντεληγιώργης, 
πήγαµεν εις την Κυβέρνησιν και είπαµεν αυτό, να γένη κάνας τρόπος, και 
πήγαµεν εις τον Μεταξά ως µέλος κυβερνητικόν, του είπαµεν αυτό, δείξαµεν 
και το ένγραφο του Επιθεωρητή και των πολιτών την µεγάλη ευκαρίστησίν 
"τους. Του λέµεν• ""Εµείς σταθήκαµεν µε την ευταξίαν και δεν κάναµεν" 
"ό,τι έκαµαν οι άλλοι, πολλοί"". Μας αποκρίνεται ο Κόντε-Μεταξάς• " 
'Ησταν ανάξιοι και δεν κάµετε. Ορίστε κυβερνήται, ορίστε αρετή! Αυτείνοι 
κάµαν τους ανθρώπους, στρατιωτικούς και πολιτικούς, µε-χωρίς αρετή. 
Μ' εφτακόσους ανθρώπους δεν γυµνώναµεν όσους θέλαµεν! Αυτείνοι είναι οι 
κυβερνήται µας, αδελφοί αναγνώστες, και µη σας κακοφαίνεται αν η πατρίδα 
πάθη. ∆ια-να σηµειώνω 'σ τα πενήντα-ένα από αυτά έµαθα 'σ τα γεράµατα 
γράµµατα. 
Αφού κυβερνήσαµεν οι στρατιωτικοί την Πελοπόννησο, θέλει ο κύριος 
Κωλέτης να κυβερνήση και την Ρούµελην. Τότε στέλνει εις Μισολόγγι έναν 
διοικητή προκοµµένον σαν αυτόν, Γιάγκο Σούτζο τον λένε• ρωτάτε ποιος είναι 
και τον µαθαίνετε. Αφού πήγε αυτός εις το Μισολόγγι κ' ετοίµασε µπερµπάντες 
εκεί πολλούς, ύστερα ο Κωλέτης έστειλε και τον Γαρδικιώτη Γρίβα 
και µπαίνει µε προδοσά µέσα-εις την χώρα µε το σώµα του και δίνουν ένα 
γύµνωµα από πράµα και τιµή των δυστυχισµένων Μισολογγίτων, οπού ζητούσαν 
τους Τούρκους• ότι δεν έπαθαν περισσότερα από εκείνους. 
'Σ την ίδια στιµή στέλνει και τον άλλον Γρίβα-Θοδωράκη εις την Τροπολιτζά• 
µ'-όλον-οπού του διαλύσαµεν το περισσότερό του σώµα και µείναν 
ως τρακόσοι άνθρωποι µαζί του, δια-να γλυτώσουµεν τους κατοίκους από το 
γύµνωµα, µ'-όλον-τούτο έπαθαν οι δυστυχείς Τροπολιτζώτες ό,τι έπαθαν και 
οι Αργίτες (οπού 'χε ο Γρίβας τις προσόδους τ' 'Αργους)• και γάτες βάλθηκαν 
εις των γυναικών τα κορµιά κι' ανθρώπων δολοφονίες έγιναν. Μαζώχτηκαν 
οι Πελοποννήσιοι αναντίον τους, πολέµησαν καµπόσο, σκοτώθηκαν από 
το 'να µέρος κι' από τ' άλλο εις Τροπολιτζά και ήρθε πίσου εις τ' 'Αργος ο 
Γρίβας. 
Οι κυβερνήται µας ήταν γιοµάτοι δόλο και απάτη. Την Συνέλεψη την 
πήγαιναν όλο 'σ το µάκρος. Τότε είδαν οι πληρεξούσιοι αυτείνη την απάτη 
οπού κάναν εις την πατρίδα το 'να το µέρος και τ' άλλο κ' ενώθηκαν και τα 
δυο µέρη και ζήτησαν επιµόνως και συνεδριάσαν. 'Αρχισε η Συνέλεψη τα 
1832 Ιουλίου 14. Ορκίστηκαν και µίλησαν δια την γενική ένωση της πατρίδος 
κ' έγραψαν παντού να ησυχάσουνε τα πάθη. 'Εγινε πρόταση να 'ρθη και 
βασιλέας εις την πατρίδα. Και δια την ένωσιν και βασιλέα εχάρηκαν όλοι. 
∆ιόρισαν και τον Ζέρβα το Νικολό φρουρά της Συνέλεψης µε τετρακόσιους 
ανθρώπους. Και ήταν αυτό η θέληση του Κωλέτη. Οι πληρεξούσιοι είναι όλοι 
µε 'λικρίνειαν και µιλούν πατριωτικώς δια τα δίκια των αγωνιστών και 
χηρών κι' αρφανών -και τα δίκια του βασιλέως να είναι γερά, καθώς και 
το 'Εθνος και οι βουλές να επιστηρίξουν αυτά. 'Ηταν καµπόσοι πληρεξούσιοι 
οπού ήταν µέλη της Κυβερνήσεως, κι' αυτείνοι δεν θέλουν ποτές ησυχίαν 
και δικαιοσύνη. Γύρισαν και καµπόσους όµοιούς τους και πάσκιζαν να 
µείνη η Συνέλεψη ατελείωτη όσο-να 'ρθη ο βασιλέας. Αυτό µου το είπε και 
ο 
Θίρσιος και µε περικάλεσε να µιλήσω και ν' αντενεργήσω κ' εγώ. Τότε του 
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είπα, ούτε µιλώ παρόµοιον, ούτε θέλω και την φιλίαν του άλλη φορά• ότι 
βλέπω κι' αυτός είναι δολερός. Το είπα καµποσουνών αυτό• όµως ήταν µαγειρεµένο 
από πολλούς και δεν άκουγαν. 'Ηταν σύνφωνοι ο Μαυροκορδάτος, 
Τρικούπης, Μπότζαρης, Ζαϊµης, Μεταξάς, Ζωγράφος, Μπουντούρης, Κλωνάρης, 
Κωλέτης. Ο Κολιόπουλος, αφού ήταν σύνφωνος κι' αυτός, ερέθιζε και τους 
στρατιωτικούς -αυτός, ο Καλλέργης, ο Τζόκρης ρέθιζαν τους στρατιωτικούς 
και τους φέρναν κ' έκοβαν το νερό του Αναπλιού και πέθαιναν οι άνθρωποι 
της δίψας• και πλερώνονταν ό,τι ζητούγαν. Τότε τ' άφιναν αυτείνοι, έρχονταν 
άλλοι. Και το νερό κατάντησε πραµάτεια. 'Σ-τ'-ολόστερνο πλέρωσαν 
τον φρούραρχον της Συνελέψεως, τον Ζέρβα -το' 'δωσαν τρεις-χιλιάδες 'κοσιάρια, 
κι' αφάνισε την πατρίδα. Αυτό ο κύριος Κωλέτης πολιτικώς το περίθαλπτε 
και µυστικώς. Αφού πήγαν οι πληρεξούσιοι και συνεδριάσαν, 
άπλωσαν άνθρωποι του αρχηγού Ζέρβα και του Κριτζώτη, κάποιος Κοντούλης 
και Καζάνης κι' άλλοι αξιωµατικοί του, πιάσαν τους πληρεξούσιους 
και τους δέσαν -και τους ξαγόρασαν από αυτούς. Εγώ ήµουνε άρρωστος- 
το σώµα µου το είχα εις την Τροπολιτζά• αφού το 'µαθα, πάγω 
"ανταµώνω τον Κριτζώτη και Ζέρβα και τους λέγω• ""Τ' είναι αυτό οπού γίνηκε " 
"'σ την ηµέρα µας; Ποια ιστορία το λέγει; Και τι καθόµαστε και δεν " 
"πάµεν να πεθάνωµεν;"" Τότε µου λένε• ""'Σύχασε σε µίαν µεριά• είναι συντρόφοι" 
"µας"". Θερµάθηκα κ' ήρθα µέσα• και ξανακύλισα. 'Εγινε αυτό τα 1832" 
Αυγούστου δέκα, Τετράδη ηµέρα, θανάτωσαν την πατρίδα, οπού τα αίµατα 
οπού χύθηκαν δι' αυτείνη κι' όσες χήρες κι' αρφανά µείναν να τους έχουν εις 
τον λαιµό τους οι αίτιοι αυτεινού του µεγάλου κακού, οι νεκροθάφτες της 
πατρίδας. 
Αφού η αρετή µας ήταν τοιούτη και θα τρωγόµαστε αναµεταξύ 
µας, συνάχτηκαν όλοι και διόρισαν µίαν επιτροπή τον Μιαούλη, τον Κολιόπουλον 
και Μπότζαρη, αυτούς οπού κάναν εκείνη την δούλεψη, να πάνε 
να φέρουνε τον βασιλέα. Τότε τα στρατέµατα µαζωχτήκαµεν 'σ ένα µέρος 
και διόρισαν µίαν άλλη επιτροπή τον Κανέλλο Ντεληγιάννη κ' εµένα 
να τους µιλήσωµεν. ∆εν ήµαστε ευκαριστηµένοι να πάνε αυτείνοι δια τον 
βασιλέα. Ηθέλαµεν καθένας το κέφι του να κάµωµεν. Τότε, δια-να σωθούνε 
τα δεινά µας, πήγαµεν και µιλήσαµεν µε τους φρόνιµους ανθρώπους και µείναµεν 
σύνφωνοι να πάνε οι ίδιγοι, να τελειώσουνε τα δεινά της πατρίδος. 
Και πήγαν οι τρεις. Τότε 'γγιχτήκαµεν µε τους δικούς µας, ότι δεν διαµαρτυρηθήκαµε- 
ν' ανοίξωµεν νέα δεινά δια την πατρίδα! Ζητούσαµεν ο 
καθένας να πάµεν επιτροπή από 'µάς και δια 'κείνο γυρεύαµεν τις διαµαρτύρησες. 
Αφού φύγαν οι στελµένοι δια τον βασιλέα, µιλήσαµεν πίσου οι στρατιωτικοί 
να πάγη µία επιτροπή να µιλήση µε τον Κολοκοτρώνη, µε τον 
Τζαβέλα κι' όλη τους την συντροφιά, οπού ήταν 'σ το Κυβέρι και 'σ αυτά 
τα µέρη, να ενωθούµε και τα δυο µέρη και να κάµωµεν µίαν επιτροπή να 
διατάξη τ' ασκέρια να σταθούνε 'σ ένα µέρος, να 'ρθη ο βασιλέας να µην εύρη 
τους κατοίκους γυµνωµένους και καταπλακωµένους, αλλά να παίρνωµεν κοµµάτι 
ψωµί και να µη βιάζωµεν τους ανθρώπους. Τότε διορίσανε τον Νότη, τον Βαλτηνό 
κ' εµένα και πήγαµεν εις το Κυβέρι κι' ανταµωθήκαµε όλοι 
και συνφωνήσαµεν• και πήγαµεν εις 'Αργος και συστήσαµεν µίαν στρατιωτική 
επιτροπή δια-να 'κονοµήση τ' αναγκαία των ανθρώπων και να βάλη τα 
σώµατα εις χωριά. ∆ιορίσαµεν τον Κολοκοτρώνη, τον Νότη, τον Κριτζώτη, 
τον Τζόκρη, τον Στράτον, τον Τζαβέλα, τον Χατζηχρήστον και µέρασαν το 
κάθε σώµα εις τα χωριά. ∆ιόρισαν κ' εµένα εις τα χωριά της Κόρθος. 
'Οταν ζούσε ο Κυβερνήτης οι λησταί είχαν γυµνώση κάτι Γάλλους κ' 
έναν αξιωµατικόν τον σκότωσαν εις το ξύλον κάτου εις την Μεσσηνίαν, όταν 
ήταν οι Γάλλοι εις τα κάστρα -τότε τους λήστεψαν κιόλα. Γύρευαν 'κανοποίηση 
οι Γάλλοι από την Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση για τα µάτια παίδεψε 
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τον δοικητή -κ' οι ένοχοι ήταν ελεύτεροι. Μαθεύτηκε αυτό τότε κι' ακολούθησαν 
καµπόσα. Κι' όταν συνάχτηκαν εις τ' 'Αργος οι Κολοκοτρωναίγοι 
και οι εδικοί µας, αυτό γύρευαν να το ρίξουνε γενικώς εις το έθνος. 
Τον Γρίβα ο Κωλέτης σαν τον έστειλε εις την Τροπολιτζά και δεν έκαµε 
την επιθυµίαν του, τον έστειλε εις την Ρούµελη και µ' απάτη µπήκε εις 
τ' Αντελικόν, αφού τον πολέµησαν οι έξω. 'Σ τ' Αντελικόν ήταν ένας δικός 
του Αλέξη Νούτζου και σούντιτος Ρούσσος• και είχε και µεγάλη κατάστασιν. 
'Ηταν καλός κι' άξιος αγωνιστής• τον είχε µαζί του ο Νούτζος εις 
το στρατόπεδον• τον λέγαν Πράσινον. Τότε δια την κατάστασίν του κι' άλλα 
αίτια τον σκότωσε ο Γρίβας και του πήρε το βιον του. Και κυβέρνησε 
και τους κατοίκους του Αντελικού, καθώς κι' ο Γαρδικιώτης το Μισολόγγι. 
Ο Αντιπρέσβυς της Ρουσσίας θέλει τον Πράσινον από τον Γρίβα και Κυβέρνησιν- 
καθώς είµαστε εµείς τώρα, δεν φοβώµαστε κανέναν! 
Αφού έγιναν αυτά εις Ρούµελην, από τ' 'Αργος οπού ήταν όλοι συνασµένοι 
οι στρατιωτικοί και βρίσκονταν και πολλά στρατέµατα, στείλαν µίαν 
ηµέρα τον Τζόκρη και τον Στράτον να 'ρθούνε εδώ εις τ' Ανάπλι να µιλήσουνε 
κάτι εις την Κυβέρνησιν. Ο Τζόκρης είχε το σπαθί εκεινού του Φρατζέζου 
οπού γύµνωσαν εις την Μεσσηνίαν. Τότε αλκόντησαν τον Τζόκρη να 
τον ρωτήσουνε δια το σπαθί, πού το ηύρε. Το µαθαίνει αυτό ο Γενναίος Κολοκοτρώνης, 
ο Τζαβέλας και η συντροφιά τους όλη, βάνουν εις το παιγνίδι 
και τον Νότη, Χατζή-Χρήστον, Κριτζώτη κι' άλλους δικούς-µας και γίνονται 
ένα να πάνε εις την Πρόνοιαν κι' αλλού και εις τ' Αγροκήπιον και Κιόσκι 
πλησίον-εις τ' Ανάπλι να πολεµήσουνε τους Φρατζέζους. Οι Φρατζέζοι, 
της συµµαχίας άνθρωποι κ' εφοδιασµένοι µε κανόνια, µε καβαλλαρία και µ' 
όλα του πολέµου, και οι 'Ελληνες χωρίς τα µέσα -να πάνε να τους σκοτώσουνε. 
Εις την ώρα εκείνη πήγα κ' εγώ εις τ' 'Αργος, οπού ήµουνε εις Κόρθο, 
"µου λένε το κίνηµά τους. Τους λέγω• ""∆ιατί θα πάτε να χαθήτε αδίκως; " 
"Τ' είναι το αίτιον; -Πιάσαν τους αξιωµατικούς Τζόκρη και Στράτο εις " 
τ' Ανάπλι. -Στείλετε να ιδήτε πώς τρέχει. -Λέγει ο Τζαβέλας, δεν έχοµεν 
"ανάγκη να στείλωµεν• κι' ό,τι θα κάµωµεν όλοι θα κάµης κ' εσύ"", µου " 
λένε. Ανθρώπους δεν είχα• µπορούν να µε σκοτώσουν, είπα. Και φκειάναν 
"ένα ένγραφον να το υπογράψουµε, ότ' είµαστε όλοι σύνφωνοι. ""Ας γένη, τους " 
"λέγω κ' εγώ, υπογράφοµαι"". Εκεί-οπού φκειάναν το γράµµα, κρυφά έφυγα, " 
πήγα εις το κονάκι µου και κλείστηκα µέσα, αν µε γυρέψουν ν' αντισταθώ. 
'Εφκειασαν το γράµµα και ήταν όλοι σύνφωνοι να κινηθούν. 'Εστειλα κι' 
ανταµώθηκα µε τον Χατζή-Χρήστο και Κριτζώτη. 'Εβαλα και συνάχτηκαν 
"κι' όλοι οι αξιωµατικοί και τους λέγω• ""Τ' είναι αυτά τα λάθη οπού κάνετε," 
"αδελφοί; Της Συµµαχίας τα στρατέµατα θα βαρέσετε; Και θα µαταϋπάρξη" 
"πατρίδα ελεύτερη; Κι' αυτείνοι έχουν τον καυγά 'διαίτερον, και να" 
"τον πάρουµεν απάνου µας εµείς και να τον φορτώσουµεν της πατρίδος; Λέγω " 
των αξιωµατικών, εµείς, αδελφοί, τρελλαθήκαµεν από τα πάθη µας -εσείς 
"τι µας τηράτε; Πού θα ζήσετε; Σε ποια πατρίδα θα 'στε αξιωµατικοί αύριον; " 
"Εγώ δεν είµαι µε τη γνώµη σας, είµαι µε τους Φρατζέζους"". Τότε " 
τους ρίχτηκαν οι αξιωµατικοί απάνου τους και στείλαν εις τους Κολοκοτρωναίους 
ότι δεν είναι σύνφωνοι. Και τραβήχτηκαν όλοι οι εδικοί µας. Αυτείνοι 
οληνύχτα πιάσαν τ' Αγροκήπιον και Κιόσκι. Εγώ πήγα ευτύς εις το 
κονάκι µου και πήρα τους ανθρώπους και ήρθα εις Ανάπλι. Τα είπα των 
Φρατζέζων. Αυτείνοι το 'ξεραν κ' ετοιµάζονταν. Τους είπα ότι οι εδικοί µας 
δεν είναι σύνφωνοι. Τότε γύρισαν τ' ασκέρια τους πίσου και οι Κολοκοτρωναίγοι, 
ότι τράβησαν χέρι οι εδικοί µας. 
Σε ολίγες ηµέρες ανταίνει ο Κριτζώτης κι' ο Τζόκρης εις τ' 'Αργος• και 
είχαν ένα σώµα µεγάλο -και οι Φρατζέζοι ολίγοι. Και τους δίνουν αιτίαν 
των Φρατζέζων -και βάνουν τα κανόνια και ντουφέκια και σκοτώνονται 
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άντρες και γυναικόπαιδα περίτου από τρακόσιοι. Τότε µου είπε η ∆ιοίκηση 
και πήρα τον Ντεληγιώργη και ∆ανήλη Πανά και πήγαµεν κι' ανταµώσαµεν 
τους γκενεραλαίους κι' άλλους αξιωµατικούς και τους µιλήσαµεν την µεγάλη 
λύπη οπού δοκίµασαν όλα τα µέλη της Κυβερνήσεως και οι πληρεξούσιοι 
κι' όλοι οι κάτοικοι του Αναπλιού δι' αυτό το τρελλό κίνηµα αυτεινών 
των ανόητων, οπού πάντοτες ταράττουν την ησυχίαν, και ήµαστε βοηθοί τους 
όλοι µας. Τότε ησύχασαν• και ήρθαµεν όλοι µαζί εις το Ανάπλι -και αν 
κάµη χρεία να τους χτυπήσωµεν όλοι. 'Οµως εκείνοι οι γενναίοι ήρωες διαλύθηκαν 
κακώς-κακού. Τότε και ο ευγενής Ζωγράφος βαλµένος από τους πολιτικούς, 
τους συντρόφους του, κι' από τα κακά του σπλάχνα έκαµεν µίαν 
"προκήρυξη και λέγει• ""Από τον µικρότερον στρατιωτικόν ως τον µεγαλύτερον " 
"είναι όλοι λησταί"". Σύσταινε την ευγενεία-του -και οι συντρόφοι του καλοί" 
και παστρικοί τώρα οπού θα 'ρθη ο βασιλέας, κι' όλοι εµείς θερία. Τέτοιοι 
αγαθοί άνθρωποι είναι. 
Τότε µπαίνοντας όλοι αυτείνοι εις τ' Ανάπλι, είχαν και την προστασίαν 
των Γάλλων, αρµάτωσαν όλους τους µπακάληδες µε σπαθιά και πιστιόλες και 
τους είχαν ουρά τους, οπού τους φύλαγαν. Και ξαρµάτωσαν όλους εµάς οι 
Φρατζέζοι• κι' αυτείνοι γκιζερούσαν µ' εκατό, µε πενήντα ο καθείς. Μίαν 
ηµέρα εβήκα έξω, και είχε το παιδί παρµένο το σπαθί µου από κοντά. Το 
πήρε η βάρδια η Γαλλική το σπαθί• το παιδί δεν το 'δινε. Το πήρα και το 
'δωσα µόνος-µου. Τότε παίρνω τον Κωσταντίνο Κλωνάρη, οπού 'ξερε τα Γαλλικά, 
και πήγαµεν εις τον κοµαντάντη της πιάτζας, και τους λέγω του Κλωνάρη• 
'Οσα θα ειπώ εγώ είναι εις βάρος µου, και τα καλά και τα κακά- 
πες του κοµαντάντη• Ποίον βάρβαρον έθνος έκαµε όσα κάνει το Γαλλικόν 
"έθνος 'σ εµάς τους 'Ελληνες; δεν σεβάστη τα αίµατά µας εδώ-µέσα οπού " 
"πατούνε, οπού αχνίζουν ακόµα; 'Ολους µας έκαµαν άτιµους κι' άναντρους " 
και µας ξαρµατώνουν µε την δύναµή τους και µας κάνουν γυναίκες. Και τις 
γυναίκες άντρες και φρουρά της Κυβέρνησής µας. Τα σπαθιά των µπακάληδων 
φυλάνε την Κυβέρνησίν µας, το σπαθί του Νότη Μπότζαρη, του Φωτοµάρα, 
του Κριτζώτη κι' αλλουνών πολλών αγωνιστών τα 'χετε πεταµένα 
µέσα-εις τα υπόγεια των Βενετζάνων -σπαθιά µας και ντουφέκια µας και 
πιστιόλες µας. Σήµερα πάµεν να πεθάνωµεν µ' εκείνους οπού µας κυβερνούνε, 
(µ' αυτούς τους ευγενείς), και να χαθούµεν όλοι εµείς (οι λησταί του 
Ζωγράφου)• κι' όταν πάµεν να πεθάνωµεν µ' εκείνους, κοπιάστε και η αφεντειά-σας 
"να µας τελειώσετε µίαν ώρα αρχύτερα"". Σηκώνεται και πάγει ο κοµαντάντης" 
εις τον Ρουάν τον Αντιπρέσβυ της Γαλλίας, του λέγει αυτά, 
στέλνουν τον Κλωνάρη και µου µίλησαν να ησυχάσω. 'Σ ένα-κάρτο βλέπω 
τους δυο γκενεραλαίους κι' όλους τους αξιωµατικούς -και το σπαθί µου το 
"είχαν 'σ τη µέση, κ' έρχονται εις το σπίτι µου και µου λένε το ""παρντόν"" " 
"και µου δίνουν το σπαθί. ""∆εν το θέλω, τους λέγω αυτό το σπαθί είναι πολύ " 
κατώτερον από του Νότη, από του Φωτοµάρα, από του Κριτζώτη κι' αλλουνών. 
Αν δώσετε και των άλλων Ελλήνων τα σπαθιά, πιστιόλες τους 
και ντουφέκια -και να τα φορούµεν ελεύτερα, να µη µας πειράζη η βάρδια, 
αλλά να µας φέρνη κι' όπλο όταν διαβαίνωµεν, ότ' είµαστε αξιωµατικοί- 
κι' αφού γένουν αυτά, να ξαρµατώσετε και τους µπακάληδες, οπού σέρνουν 
"ουρές κοντά τους οι πολιτικοί µας"". Τότε όλα αυτά τα 'καµαν ευτύς, τους 
ξαρµάτωσαν" 
όλους και µου είπαν όσοι έρχονταν νέγοι, τους έδινα ένα µπουλέτο 
και πήγαιναν εις τον κοµαντάντη και φορούσαν τ' άρµατά τους. Τότε πήρα 
το σπαθί µου, τους τρατάρησα και µε πήραν και πήγαµεν εις το τραπέζι 
τους και φάγαµεν. 
Χάριτες µεγάλες χρωστάγει η πατρίδα 'σ όλους τους ευεργέτες και καταξοχή 
'σ αυτούς τους γενναίους κι' αγαθούς άντρες. 'Οτι αυτείνοι, αφού οι 
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συνεισφορές τους ήταν κι' όντως µεγάλες και µας ανάστησαν εις τα δεινά µας, 
δεν θυσιάσαν ποτές δόλο κι' απάτη, να κατατρέχουν πεθαµένους ανθρώπους 
οι ζωντανοί και οι αντρείγοι• δεν θέλουν την γης και την θάλασσα να την 
ρουφήσουν αυτείνοι, να µην ζήσουν άλλοι δυστυχείς και κατασκλαβωµένοι 
και καταφρονεµένοι τόσους αιώνες. Αφού ο Θεός τους λυπήθη και θέλει να 
τους αναστήση, οι άνθρωποι τους καταπολεµούν να τους φάνε, να τους χάσουνε, 
να τους σβύσουνε να µην ξαναειπωθούν 'Ελληνες. Και τι σας έκαµεν 
αυτό τ' όνοµα των Ελλήνων εσάς των γενναίων αντρών της Ευρώπης, εσάς 
"των προκοµµένων, εσάς των πλούσιων; 'Ολοι οι προκοµµένοι άντρες των παλαιών" 
Ελλήνων, οι γοναίγοι όλης της ανθρωπότης, ο Λυκούργος, ο Πλάτων, 
ο Σωκράτης, ο Αριστείδης, ο Θεµιστοκλής, ο Λεωνίδας, ο Θρασύβουλος, 
ο ∆ηµοστένης και οι επίλοιποι πατέρες γενικώς της ανθρωπότης κοπιάζαν 
και βασανίζονταν νύχτα και ηµέρα µ' αρετή, µε 'λικρίνειαν, µε καθαρόν 
ενθουσιασµόν να φωτίσουνε την ανθρωπότη και να την αναστήσουν να 'χη 
αρετή και φώτα, γενναιότητα και πατριωτισµόν. 'Ολοι αυτείνοι οι µεγάλοι 
άντρες του κόσµου κατοικούνε τόσους αιώνες εις τον 'Αδη 'σ έναν τόπον σκοτεινόν 
και κλαίνε και βασανίζονται δια τα πολλά δεινά οπού τραβάγει η δυστυχισµένη 
µερική πατρίδα τους. Χάνοντας αυτείνοι, εχάθη και η πατρίδα τους 
η Ελλάς, έσβυσε τ' όνοµά της. Αυτείνοι δεν τήραγαν να θησαυρίσουνε µάταια 
και προσωρινά, τήραγαν να φωτίσουν τον κόσµο µε φώτα παντοτινά. 
'Εντυναν τους ανθρώπους αρετή, τους γύµνωναν από την κακή διαγωή• και 
τοιούτως θεωρούσαν γενικώς την ανθρωπότη και γένονταν δάσκαλοι της αλήθειας. 
Κάνουν και οι µαθηταί τους οι Ευρωπαίοι την ανταµοιβή εις τους απογόνους 
εµάς -γύµναση της κακίας και παραλυσίας. Τέτοι' αρετή έχουν, 
τέτοια φώτα µας δίνουν. Μια χούφτα απογόνοι εκεινών των παλαιών Ελλήνων 
χωρίς ντουφέκια και πολεµοφόδια και τ' άλλα τ' αναγκαία του πολέµου 
ξεσκεπάσαµεν την µάσκαρα του Γκραν-Σινιόρε, του Σουλτάνου, οπού 'χε 
εις το πρόσωπόν του κ' έσκιαζε εσέναν τον µεγάλον Ευρωπαίον. Και του 
πλέρωνες χαράτζι εσύ ο δυνατός, εσύ ο πλούσιος, εσύ ο φωτισµένος, και τον 
έλεγες Γκραν-Σινιόρε, φοβώσουνε να τον ειπής Σουλτάνο. 'Οταν ο φτωχός ο 
'Ελληνας τον καταπολέµησε ξυπόλυτος και γυµνός και του σκότωσε περίτου 
από τετρακόσες-χιλιάδες ανθρώπους, τότε πολέµαγε και µ' εσένα τον χριστιανόν- 
µε τις αντενέργειές σου και τον δόλο σου και την απάτη σου κ' 
εφόδιασµα τις πρώτες χρονιές των κάστρων. Αν δεν τα 'φόδιαζες εσύ ο 
Ευρωπαίγος, ήξερες που θα πηγαίναµεν µ' εκείνη την ορµή. 'Υστερα µας γιοµώσετε 
και φατρίες -ο Ντώκινς µας θέλει 'Αγγλους, ο Ρουγάν Γάλλους, ο 
Κατακάζης Ρούσσους• και δεν αφήσετε κανέναν 'Ελληνα -πήρε ο καθείς σας 
το µερίδιόν του• και µας καταντήσετε µπαλαρίνες σας• και µας λέτε ανάξιους 
της λευτεριάς µας, ότι δεν την αιστανόµαστε. Το παιδί όταν γεννιέται, δεν 
γεννιέται µε γνώση• οι προκοµµένοι άνθρωποι το αναστήνουν και το προκόβουν. 
Τέτοια ηθική είχετε εσείς και προκοπή, τέτοιους καταντήσετε κ' 
εµάς τους δυστυχείς. 
'Οµως του-κάκου κοπιάζετε. Αν δεν υπάρχει 'σ εσάς αρετή, υπάρχει η 
δικαιοσύνη του µεγάλου Θεού, του αληθινού βασιλέα. 'Οτι εκεινού η δικαιοσύνη 
µας έσωσε και θέλει µας σώση• ότι όσα είπε αυτός είναι όλα αληθινά 
και δίκαια -και τα δικά-σας ψέµατα δολερά. Κι' όλοι οι τίµιοι 'Ελληνες 
δεν θέλει κανένας ούτε να σας ακούση, ούτε να σας ιδή, ότι µας φαρµάκωσε 
η κακία σας, όχι των φιλανθρώπων υπηκόγωνέ σας, εσάς των ανθρωποφάγων 
οπ' ούλο ζωντανούς τρώτε τους ανθρώπους και 'περασπίζεστε 
τους άτιµους και παραλυµένους• και καταντήσετε την κοινωνία παραλυσία. 
Ο περίφηµος Ναπολέων, ο βασιλέας της Γαλλίας, οπού τίµησε την αντρεία 
και την σοφία του πολέµου κι' από µικρός άνθρωπος έγινε αυτοκράτορας, 
βασιλέας απολέµηστος -ο Χάρος τον σκότωσε µε-χωρίς ντουφέκι και 
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σπαθί, και κατέβηκε εις τον 'Αδη µε φόρεµα εννιά πήχες πανί. 'Ολος ο κόσµος 
δεν τον χώραγε, όλα τα πλούτη του κόσµου δεν του φτάναν, εννιά πήχες 
πανί του έφτασε και του περίσσεψε. Εις τον 'Αδη κατέβηκε µε το ίδιον 
φόρεµα κι' ο βασιλέας της Ρουσσίας ο Αλέξανδρος• και χαιρετιώνται οι δυο 
"βασιλείς• ""Τι έλεγες, βασιλέα Αλέξαντρε, δεν θα πέθαινες και να 'ρθης εδώ σε" 
"τούτην την ζωήν ντυµένος µ' αυτό το φόρεµα; Πού 'ναι τα παράσηµά σου; Πού " 
"'ναι η µεγάλη σου στολή; Πού οι καναπέδες οι χρυσοί; Πού οι κόλακες να " 
µας λένε µυθολογίες και να τους πιστεύωµεν και να χάνωµεν την δικαιοσύνην 
εις την ανθρωπότη και να τρώµεν τους τίµιους ανθρώπους ζωντανούς και 
"τους άτιµους να τους πιστεύωµεν και να τους δοξάζωµεν; Και να µας τυφλώνουν" 
αυτείνοι οι απατεώνες, να χάνωµεν την δικαιοσύνη και να µας αναθεµατούν 
όλοι οι αθώοι ότι τους φάγαµεν ζωντανούς και ότι τους αφίναµεν 
"νηστικούς, ξυπόλυτους και γυµνούς; Κ' εδώ οι δίκαιοι βασιλείς, οι αληθινοί" 
φιλόσοφοι είναι ντυµένοι λαµπρά και οι άδικοι γυµνοί από τον Θεόν, τον δίκαιον 
βασιλέα του παντός, οργισµένοι κι' από τους ανθρώπους κι' αναθεµατισµένοι. 
'Οτι όποιον αδικάς τιµή, ζωή και λευτεριά και δεν τον αφίνεις 
'σ την προσωρινή ζωή να ζήση ως άνθρωπος, αυτός σ' αναθεµατάγει, δεν 
σε συχωράγει. -'Οσο τα θυµήθης εσύ, Ναπολέων, αυτά οπού µου τα λες 
και µε συνβουλεύεις τώρα, άλλη τόση προσοχή είχα κ' εγώ κι' όλοι οι όµοιοί 
µας. 'Οσο πιστεύουν τους κόλακες κι' απατεώνες, τους γλυκόγλωσσους, οι 
βασιλείς κ' οι άλλοι σηµαντικοί, του διαβόλου το φόρεµα θα φορέσουν κ' εκείνοι. 
Πάµε, Ναπολέων, να ιδούµεν τους παλιούς τους 'Ελληνες εις το 
µέρος οπού κατοικούνε, να 'βρούµε τον γέρο Σωκράτη, τον Πλάτωνα, τον Θεµιστοκλή, 
τον λεβέντη Λεωνίδα και να τους ειπούµεν τις χαροποιές είδησες, 
ότι αναστήθηκαν οι απόγονοί τους, οπού ήταν χαµένοι και σβυσµένοι από 
τον κατάλογον της ανθρωπότης. Αυτείνοι οι αγαθοί και οι δίκαιγοι, το φως 
της αλήθειας, οι γενναίγοι 'περασπισταί της λευτεριάς, µε πατριωτισµόν, µε 
καθαρή αντρεία, µ' αρετή κι' όχι δόλον κι' απάτη επλούτηναν την ανθρωπότη 
από αυτά• κι' αν ήταν αυτείνοι φτωχοί εις τα προσωρινά και µάταια, 
είναι πλούσιοι πολύ εις τα 'στορικά του κόσµου. ∆ι' αυτούς ήταν τα έργα 
τους αγώνες της αρετής. ∆ια τούτο θέλησε ο Θεός ο δίκιος κι' ανάστησε 
και τους απογόνους τους, οπού ήταν χαµένη τόσους αιώνες η πατρίδα τους, 
Και δια-να θυµώνται πίστη, ο Θεός ο αληθινός τους ανάστησε• ξυπόλυτους 
γυµνούς, νηστικούς, δεµένα τα ντουφέκια τους µε σκοινιά, τα καλά τους τα 
σύναζε ο Τούρκος κάθε καιρόν• οι περισσότεροι πολεµούσαν µε τα ξύλα και 
χωρίς τ' αναγκαία• οι Τούρκοι ήταν πλήθος και γυµνασµένοι• οι δυστυχείς 
'Ελληνες ολίγοι κι' αγύµναστοι νίκησαν τον δικόνε-µας τον σύντροφον, τον 
Γκραν-Σινιόρε. Τους κατάτρεξαν οι Ευρωπαίγοι τους δυστυχείς 'Ελληνες. 
Εις τις πρώτες χρονιές εφόδιαζαν τα κάστρα των Τούρκων• τους κατάτρεχαν 
και τους κατατρέχουν ολοένα δια-να µην υπάρξουν. Η Αγγλία τους θέλει 
να τους κάµη 'Αγγλους µε την δικαιοσύνην την αγγλική, καθώς οι Μαλτέζοι 
ξυπόλυτους και νηστικούς, οι Γάλλοι Γάλλους, οι Ρούσσοι Ρούσσους κι' 
ο Μετερνίκ της Αούστριας Αουστριακούς -κι' όποιος τους φάγη από τους 
τέσσερους. Και τους λευτερώνουν χερότερα κι' από τους Τούρκους. Και οι 
τέσσεροι καλά φρονούν, όµως να ιδούµεν τι λέγει κι' αυτός ο µάστορης ο Γερόθεος 
∆ια-να βγούνε εις την κοινωνία του κόσµου δεν εβήκαν µόνοι-τους, 
τους προστατεύει αυτός ο δίκιος και παντοτινός βασιλέας. Αυτός, ο δίκιος 
Θεός -όποιος τους κιντυνέψη, θα τον φάγη το δικέφαλον• αυτός είναι ο 
"'περασπιστής των αθώων και των αδύνατων"". " 
Εσύ, Κύριε, θ' αναστήσης τους πεθαµένους 'Ελληνες, τους απογόνους αυτεινών 
των περίφηµων ανθρώπων, οπού στόλισαν την ανθρωπότη µ' αρετή. 
Και µε την δύναµή σου και την δικαιοσύνη σου θέλεις να ξαναζωντανέψης 
τους πεθαµένους• και η απόφασή σου η δίκια είναι να µαταειπωθή Ελλάς, να 
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λαµπρυθή αυτείνη και η θρησκεία του Χριστού και να υπάρξουν οι τίµιοι και 
οι αγαθοί άνθρωποι, εκείνοι οπού 'περασπίζονται το δίκιον• και οι ανθρωποφάγοι- 
ο 'Αδης θα τους ρουφήση• και οι άνθρωποι οι τίµιοι θα τους αναθεµατούν 
κατά τα έργα τους• και οι προδότες της πατρίδος και οι αγορασµένοι -κακόν 
µπελά να τους δώσης και συντρόφους του Κάγη να τους κάµης. 
Με την βοήθεια του Θεού, αυτό κ' έγινε. Οι ξυπόλυτοι και οι γυµνοί τα 
σπαθιά των Τούρκων τα ντιµισκιά τα πήραν αυτείνοι οι ολίγοι µε τις µαχαιρούλες, 
τα φλωροκαπνισµένα τους ντουφέκια τα πήραν µ' εκείνα οπού 'ταν δεµένα 
µε σκοινιά, τους πήραν και τους ζαϊρέδες κι' όλα τ' αναγκαία του πολέµου. 
Οι ανθρωποφάγοι φτόνησαν αυτό και µας έσπειραν την αρετή τους, διχόνοια, 
φατρία, κατασκοπεία, τις ακαθαρσίες τις δικές-τους, κ' έφκειασαν την πατρίδα 
µας παλιόψαθα µε τα φώτα του Φαναργιού, µε την αρετή της Κεφαλλωνιάς, 
µε τον µαθητή του Αλήπασσα, µε τον µέγα φιλόσοφον των Κορφών. 
Τώρα, αφού µας γύµνωσαν από την αρετή και πατριωτισµόν και ταλαιπωρούνε 
όλους τους αγωνιστάς και χήρες των σκοτωµένων κι' αρφανά τους 
κι' όσους θυσιάσαν το δικόν-τους δια την λευτεριά της πατρίδας, µας λένε 
ανάξιους της λευτεριάς, κι' ο ψευτογιατρός των Καλαβρύτων ο Ζωγράφος λέγει 
εις την προκήρυξή του ότι οι αγωνισταί είναι λησταί. Αυτός είναι σωτήρας! 
Τοιούτως συσταίνουν τους αγωνιστάς. 
Γενναίγοι προπατέρες, Μιλτιάδη, Θεµιστοκλή, Αριστείδη, Λεωνίδα κ' 
επίλοιποι γενναίγοι άντρες, µην περηφανεύεστε οπού κάµετε τόσα µεγάλα 
και γενναία κατορθώµατα και σας εγκωµιάζουν όλος ο κόσµος -δεν τα κάµετε 
εσείς µόνοι-σας• οι στρατιωτικοί και οι πολιτικοί σας βοηθούσαν, σας 
βοηθούσαν οι φιλόσοφοι µ' αρετή, µε φώτα πατριωτικά. Εκείνοι είχαν αρετή 
και φώτα, εσείς γενναιότητα και καθαρόν πατριωτισµόν. Και δι' αυτό 
δοξαστήκετε. Να είχετε πολιτικόν τον Μαυροκορδάτο, να είχετε τον Κωλέτη, 
να είχετε τον Ζαϊµη, τον Μεταξά κι' άλλους τοιούτους, να θέλουν άλλος την 
Αγγλία, άλλος την Γαλλία, άλλος την Ρουσσία, άλλος την Αούστρια κι' 
άλλος την Μπαυαρία και να κάνουν χιλιάδες αντενέργειες και συχνούς εφύλιους 
πολέµους, κι' όσους θέλαν να βαστήξουν την πατρίδα, όταν οι Τούρκοι 
την κιντύνευαν, ζητούσαν να τους σκοτώσουν µε τις αντενέργειές τους• και τους 
σκότωσαν• και χάθη όλο τ' άνθος των Ελλήνων εις τους εφύλιους πολέµους. 
Σήµερα ξαναγεννιέται η πατρίδα κι' αναστένεται, οπού ήταν τόσον 
καιρό χαµένη και σβυσµένη. Σήµερα αναστένονται οι αγωνισταί, πολιτικοί, 
θρησκευτικοί και στρατιωτικοί, ότι ήρθε ο Βασιλέας µας, οπού αποχτήσαµεν 
µε την δύναµη του Θεού. ∆όξα να 'χη το πανάγαθό σου όνοµα, Κύριε, παντοδύναµε, 
πολυέλεγε, πολυέσπλαχνε! Τα 1833 Γεναρίου 18 άραξε εις τ' 
Ανάπλι. Τις 20 του µηνός ήρθε εις το σπίτι µου ο γκενεράλ Αγιντέκ κ' 
έµεινε ως παλιός φίλος µου και µου είπε τις αρετές οπού 'χει ο Βασιλέας και 
θα σωθούνε τα δεινά µας, ότι θ' ανθίσουνε οι αγώνες κάθε πατριώτη κι' αγωνιστή. 
Εις τις 25 εβήκε ο Βασιλέας µε µεγάλη παράταξη. Τον δεχτήκαµεν• 
πήγε εις την εκκλησία κι' από-'κεί εις το Σαράγι. Στάθηκε εις τον θρόνον• 
γυροβολιά εις το δεξιόν του ο Αρµασµπέρης και εις το αριστερόν οι άλλοι, 
τα µέλη της Αντιβασιλείας κι' όλοι οι σηµαντικοί 'Ελληνες. Λέγει ο Βασιλέας 
"σε όλους• ""'Ελληνες! Σε τούτη την τρυφερή µου ηλικίαν έφυγα από " 
της µητρός µου και πατρός µου τις αγκάλες και ήρθα ν' αγωνιστώ µ' εσάς 
τους γενναίους 'Ελληνες. ∆εν επιθυµώ άλλο τίποτας από σας• οµόνοιαν αναµεταξύ 
"σας και υποταγή -και θέλω σας ευτυχήση"". ∆εν το 'καµεν κανένας" 
"την απάντησιν. Τότε του λέγω εγώ• ""Θεία χάρη θέλησε να µας δυναµώση " 
και να µας σώση από την τυραγνίαν του Σουλτάνου και σήµερα αξιωθήκαµεν 
ν' απολάψωµεν τον Βασιλέα µας. Εµείς έχοµεν χρέος να σε ακούµεν και 
να σε φυλάµεν µε την ζωή µας, και η Μεγαλειότη σου βάλε την δικαιοσύνη 
"σου εις τα δεινά µας. Ζήτω ο Βασιλέας και οι ευεργέτες µας ∆ύναµες!"" Και " 
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φύγαµεν. Τότε τα µέλη της Αντιβασιλείας κι' ο Βασιλέας ρώτησαν τον Αγιντέκ 
ποιος ήταν εκείνος οπού απάντησε εις τον λόγον του. Και είπε τ' όνοµά 
µου και µίλησε ως φίλος µου εις την Μεγαλειότη του κι' Αντιβασιλείαν. 
'Ερχεται εις το σπίτι µου ο γκενεράλ Αγιντέκ και µου λέγει όλα αυτά• 
"και µου λέγει• ""Είµαι αποστελµένος από τον Βασιλέα -τι χάρη ζητάς " 
"να σου δοθή;"" Μπαυαρέζικη χοντροκοµµένη δολερή πολιτική! Μία αυτείνη." 
'Οταν πρωτοήρθε εις το σπίτι µου ο φίλος µου γκενεράλ Αγιντέκ µε 
"ρώτησε να µάθη τι κάνω. ""Τώρα, του λέγω, ο αγώνας τελείωσε και δουλειά " 
δεν έχω. Παιδιά µαστορεύω και φκειάνω• έχω καµπόσα και το σακκί είναι 
γιοµάτο και γλήγορα θ' αδειάση. Μου λέγει, να µου δώσης το παιδί να το 
"βαφτίσω εγώ. -Του λέγω, σαν γεννηθή είναι δικό-σου."""". Πρώτα γενήκαµεν " 
µ' αυτόν κουµπάροι και δεύτερα µε ρωτάγει τι χάρη ζητώ από τον Βασιλέα. 
"Του λέγω• ""Καµµίαν χάρη ατοµική δεν θέλω• ότι δια τις θυσίες των αγωνιστών-" 
ο Θεός τους βράβεψε• και γενικώς οι αγώνες των Ελλήνων άνθισαν 
κι' όλον τον καρπό του αγώνα µας θα τον χαρούµεν µαζί. 'Οτι µαζί αγωνιστήκαµεν 
"και τα βραβεία µαζί πρέπει να τ' απολάψωµεν"". Με βιάζει να " 
"ειπώ τι καλό ζητώ εγώ. Του είπα τι ζητώ κ' εγώ• ""Ζητώ να έχετε οµόνοιαν " 
αναµεταξύ σας εσείς οι µεγάλοι και σοφοί άντρες της Μπαυαρίας, οπού 
αξιωθήκαµεν να µας κυβερνήσετε όσο-να ηλικιωθή ο Βασιλέας µας να 
µας κυβερνήση• εσείς να 'χετε αρετή κι' από αυτείνη να δώσετε και του Βασιλέως• 
κι' όταν θα κολλήση εις τον θρόνον να 'βρη τον ίσιον δρόµον. Και µίαν 
άλλη χάρη θέλω• δι' αγωνιστάς οπού θα θελήσετε ν' ανταµείψετε να σας 
φκειάσω κ' εγώ έναν κατάλογον, και δια όσους θα σηµειώσω δίνω εγγύγηση 
µε την ζωή µου εις την 'λικρίνειάν τους -να βάλετε τίµιους ανθρώπους να 
"σας βοηθήσουν 'λικρινώς, ν' αλαφρωθούνε τα δεινά µας"". Με µεγάλη ευκαρίστηση" 
δέχτη αυτό η Γενναιότη του κ' έφυγε. Τον έφκειασα τον κατάλογον 
και τον έδωσα, παρουσιάζοντας και εις τους άλλους τους συντρόφους του. 
'Εκαµαν ένα µπάλλο οι πολίτες τ' Αναπλιού• συνεισφέραµεν όλοι και 
προσκαλέσαµεν τον Βασιλέα κι' Αντιβασιλεία, Αντιπρέσβες και Ναυάρχους 
κι' άλλους σηµαντικούς ξένους. Οι πολίτες είχαν µε τι τάξη να γένωνται 
όλα εις το µπάλλο και να γένη κ' ένας χορός Ελληνικός και να τον πρωτοσύρω 
εγώ. Μπήκα και τον πρωτόσυρα. Τότε µ' έπιασαν πολλοί από το χέρι 
και µε συχαργιάστηκαν. Με πιάνει κι' ο γκενεράλ Αγιντέκ και µου λέγει 
ότ' είµαι το πρώτο τάµα. Την αυγή µε πήρε εις το κονάκι του και µου λέγει• 
Το παιδί σου θα το βαφτίση ο ίδιος ο Βασιλέας -µου το ζήτησε κι' 
ο µόνος είµαι εις την βασιλική εύνοιαν και της Υψηλής Αντιβασιλείας. Με 
διόρισαν πρώτον ταµατάρχη -θα γένουν δέκα τάµατα κι' ο πρώτος να είµαι 
εγώ, να 'χω υποταµατάρχηδες τον Γιαννάκη Κότζικα, γαµπρό του Τρικούπη, 
και τον Θανασούλα, ανιψιό του Βαλτηνού, και λοχαγούς τον Κλήµακα, τον 
Σκουρτανιώτη, τον Μπερµπίλη, τον Τρακοκοµνά. Ο Θανασούλας λοχαγός- 
τον κάνουν υποταµατάρχη, οι τέσσεροι ταµατάρχηδες -τους κάµαν λοχαγούς. 
Εγώ χιλίαρχος -µε κάνουν ταµατάρχη. Μου είπαν θα µου δώσουν προς 
τιµή µου και την σηµαία του Καραϊσκάκη και τρουµπέτες και-τα-εξής. Ο 
∆ήµο Λιούλιας υποταµατάρχης -ταµατάρχης χωρίς θυσίες κι' αγώνες. 
Τον Βελέντζα -ήταν ταµατάρχης, τον κάνουν υποταµατάρχη εις την οδηγία 
του Λιούλια, ότ' είναι συγγενής του Μπότζαρη. Τον Νάση Νίκα, συγγενή 
του Μπότζαρη, ταµατάρχη. Ο Ντεληγιώργης, φρούραρχος του Μισολογγιού 
εις τον πόλεµον, υποταµατάρχης από-κάτου τον Κουτζονίκα. Κι' άλλα τέτοια 
στραβά πλήθος. 
∆ια-να γνωρίσω τι τρέχει και µε τι δικαιοσύνη θ' αρµενίσωµεν έκανα 
"τον κουτό κ' έδειχνα κι' αφοσίωσιν πολλή. Του λέγω του Αϊντέκ• ""Τούτους " 
"τους άλλους τους τρανούς τι θα τους κάµετε; -Θα τους δώσουµεν ένα κόκκαλο" 
"ξερό και να τραβούνε όσο-να τελειώσουνε αυτείνοι και τα δόντια τους""" 
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(Πολλά καλά θα τους κάµετε• δικαιοσύνη, έλεγα µόνος-µου, κ' εσείς καντάρια 
"έχετε και κρίµα 'σ την πατρίδα κ' εµάς µαζί). Τότε του λέγω• ""Εγώ" 
κι' απλό στρατιώτη να µε βάλετε στρέγω δια την αγάπη της πατρίδας 
µου. 'Οµως εδώ δουλεύει αδικία• και δεν είναι δικές-σας γνώσες αυτές, 
"είναι αλλουνών• και δεν θα πάµεν καλά"". Εγώ το είπα απαθής. Ο φίλος" 
"µου ο Αϊντέκ επειράχτη και µο' 'κρινε µε πολύ φαρµάκι• ""'Ο,τι σας " 
λένε αυτό θα κάµετε και γνώµες δεν µπορείτε να δώσετε, ότι η Μπαυαρία 
έχει τριάντα-χιλιάδες µπαγεννέτα και φέρνει εδώ και σας υποτάζει. Τότε 
βρέθηκα εις θέση δεινή• να µην µιλήσω δεν µπορούσα, ότι αδικιώνταν οι 
"αγωνισταί και βραβεύονταν οι κόλακες. Του λέγω• ""∆υστυχία µας των καϊµένων!" 
Κακά και ψυχρά θα πάµεν. Εγώ σου µίλησα αλλοιώς κι' εσύ µου απαντείς 
"διαφορετικά µε ""µπαγεννέτα"". Σας λέγω ως φίλος να πασκίσετε " 
και τον Βασιλέα κ' εσάς ν' αγαπούµεν κι' όχι να σας φοβώµαστε. 'Οτι τον 
κιοτή χίλιες φορές να τον έβρης κιοτή και να τον χτυπάς, πάγει καλά• µια 
να σε χτυπήση, δεν σε φοβάται πλέον. Κι' αυτείνη η πατρίδα δεν λευτερώθη 
µε παραµύθια, λευτερώθη µ' αίµατα και θυσίες• κι' από αυτά έγινε βασίλειον- 
κι' όχι να βραβεύωνται ολοένα οι κόλακες, κ' οι αγωνισταί ν' αδικιώνται. 
'Οτι όταν σκοτώνονταν οι αγωνισταί, αυτείνοι κοιµώνταν. Κι' όσο 
αγαπώ την πατρίδα µου δεν αγαπώ άλλο τίποτας. Να 'ρθη ένας να µου ειπή 
ότι θα πάγη οµπρός η πατρίδα, στρέγοµαι να µου βγάλη και τα δυο µου 
µάτια. 'Οτι αν είµαι στραβός, και η πατρίδα µου είναι καλά, µε θρέφει• 
αν είναι η πατρίδα µου αχαµνά, δέκα µάτια να 'χω, στραβός θα να είµαι. 
'Οτι σ' αυτείνη θα ζήσω, δεν έχω σκοπόν να πάγω αλλού. -Μου λέγει, τον 
"Βασιλέα δεν τον αγαπάς; -'Οχι, του λέγω• δεν ξέρω ψέµατα. 'Οταν χαθή " 
η πατρίδα µου, ούτε αυτός µ' έχει υπήκογόν του, ούτε εγώ βασιλέα. Και δι' 
αυτό χρειάζεται δικαιοσύνη από σας, κι' όχι φοβέριες µε µπαγεννέτες. 
Την άλλη ηµέρα έστειλε ο Αϊντέκ τον διερµηνέα του να µου µιλήση να 
πάγω να τον ανταµώσω εις το σπίτι του. Ο διερµηνέας ήταν ένας Σέρβος 
αγωνιστής, 'Ελληνας. 'Ερχεται µου κάνει µίαν µετάνοια, άλλη και σκύβει 
να µου φιλήση το ποδάρι. Εγώ, ως διερµηνέας ενού Αντιβασιλέως, εσηκώθηκα• 
"του λέγω• ""Τ' είναι το ""αφέντη"" και η κατηγόρια οπού µου κάνεις;-" 
Μου λέγει, δεν σου κάνω τίποτας κατηγόρια• τιµή θέλω να σου 
κάνω. Εσύ ξέρεις, όσοι µιλούνε µε τον γκενεράλ Αγιντέκ -είναι άνθρωπος 
οπού δεν γνωρίζει την γλώσσα µας και παραστέκοµαι εγώ. Αδελφέ, τα 
όσα άκουσα από πολιτικούς και στρατιωτικούς και θρησκευτικούς οπού µιλούν- 
είναι όλοι θερία• δεν λένε τα συνφέροντα της πατρίδος, αλλά καθένας 
έχει την 'διοτέλειάν του και κατηγορεί ένας τον άλλον. Και τα λόγια 
οπού άκουσα από 'σένα είναι να σου φιλήσω το ποδάρι. Και µου λέγει, η 
πατρίς δεν θα πάγη οµπρός, ότ' οι µπερµπάντες είναι πολλοί. 'Ακουσα εγώ 
τα λόγια τους ολουνών και θ' αναχωρήσω από την Ελλάδα. Κι' αυτό προσµέναµεν 
"οι αγωνισταί;"" Τον περικάλεσα να µείνη και να µιλή κι' αυτός " 
του Αγιντέκ. Σε τρεις-τέσσερες µήνες, ακούγοντας τέτοιους πατριωτισµούς, 
πάγει κρυφίως εις την δουλειά του, έφυγε από-'δώ. 
Σηκωθήκαµεν πήγαµεν εις τον Αγιντέκ, οπού τον έστειλε να πάγω. 
"Πηγαίνοντας εκεί, µου λέγει• ""Σε ορκίζω εις τ' όνοµα της πατρίδος σου " 
και του Βασιλέως, τον κατάλογον οπού θα σου δείξω να µου ειπής την αλήθεια, 
σε ποια είναι δίκιος και σε ποια είναι άδικος, δια-να τους βαθµολογήσωµεν, 
να µην γένουν παράπονα. 'Οτι της Αντιβασιλείας της είπα τα όσα 
µου είπες και σε παίνεψαν εις τον πατριωτισµόν σου• ότι κι' όντως είσαι εκείνος 
οπού σε γνώριζα. -Του λέγω, όταν σας απατήσω να δώσω λόγον εις 
"τον Θεόν"". Εκείνοι διάβαζαν κ' εγώ τους έλεγα. Του είπα πρώτα• ""Εγώ " 
δεν θέλω βαθµό• δούλεψα την πατρίδα µου όσο-που κόλλησα εις τον βαθµόν 
του στρατηγού µε κίντυνους και µε πληγές και µε θυσίες. Τον πέταξα και 
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µπήκα εις το ταχτικόν απλός στρατιώτης δια-να πάγη οµπρός. Αυτό σου 
είναι γνωστό από τον Φαβγέ κι' άλλους και είναι και η αναφορά µου εις τα 
πραχτικά της Κυβέρνησης και οι 'φηµερίδες το λένε. -Μου λέγει, το ξέρω. 
-Και εις την ηµέρα του Βασιλέως µου πάλε κάνω το ίδιον. -Λέγει, ο Βασιλέας 
δεν θέλει να τον δουλέψουν οι αξιωµατικοί ως απλοί στρατιώτες. Ο 
βαθµός οπού θα δώση εις τους 'Ελληνες ο πρώτος είναι του ταµατάρχη και 
δεν είναι άλλος βαθµός ανώτερος. -Μ' όρκισες εις το όνοµα της πατρίδας 
µου και Βασιλέως µου να σου ειπώ τι γνωρίζω και θα σου το ειπώ ελεύτερα 
και µε σέβας• και εις την αλήθεια µου και τον θάνατον τον δέχοµαι, ότι, σου 
είναι γνωστόν, πολλές βολές πλησίασα εις αυτόν και δεν µε πήρε• και τον 
καταφρονώ εις-το-εξής και πεθαίνω εις την αλήθεια µου. Αυτούς τους βαθµούς 
οπού µου λες, γκενεράλη µου, είναι αδικία εις τους αγωνιστάς, ότι ετούτος 
ο τόπος, οπού 'ρθε ο Βασιλέας να βασιλέψη και του λόγου-σας Αντιβασιλείς, 
ήταν σκλαβωµένος τόσα χρόνια από τους Τούρκους και είχε γένη 
ρουµάνι, βάλτος, αγκαθιά, κι' αυτείνοι οι αγωνισταί τον δούλεψαν µε το 
ψωµί τους, µε το τζαρούχι τους, µε το ντουφέκι τους, µε το φουσέκι τους• 
γιόµωσαν, επότισαν την γης αίµα, την Τουρκιά και σκλάβους τούρκεµα τους 
Χριστιανούς. Και οι σκοτωµένοι άφησαν χήρες γυναίκες και αρφανά• κ' εκείνοι 
οπού 'ταν νοικοκυραίγοι έγιναν διακονιαραίγοι, ότι θυσιάσαν το δικόν-τους 
εις τα δεινά της πατρίδος, όταν κιντύνευε. Από αυτούς υπάρχει η πατρίδα, 
από τους αγωνιστάς. Τους άλλους, τους διαφταρµένους, τους γνωρίζεις 
η Εξοχότη σου πολύ καλά. ∆ια-να ρουφήξουν την πατρίδα κ' εθνικά όλο 
συχνούς εφύλιους πολέµους έκαναν και φατρίες• και είναι άλλος 'Αγγλος, άλλος 
Γάλλος κι' άλλος Ρούσσος. Κι' αυτό δεν σβένει από αυτούς. ∆ια-να το 
σβέσετε, δια-να στερεωθή η πατρίδα κι' ο Βασιλέας, χρειάζεται δικαιοσύνη 
να 'χετε και 'λικρίνεια και µ' αυτό κάνετε συντρόφους της πατρίδος όλους 
τους αγωνιστάς. Κατά τους αγώνες του κάθε-ενού να του δώσετε τον βαθµόν 
οπού απόχτησε µε το αίµα του. Κι' αν έκαµεν κανένας κατάχρησιν, να φκειάσετε 
µια 'πιτροπή, να κάµη µιαν προκήρυξη και να λέγη κάθε επαρχία να 
κάµη µιαν τοπική συνέλεψη και να διορίση τους πλέον καλύτερους του τόπου, 
οπού να ξέρη ποιος αγωνίστη, ποιος σκοτώθη, ποιος σκλαβώθη και τι 
φαµελιά έχει ο καθείς• ποιος έκανε το εµπόριόν του και δεν έλαβε µέρος 
εις τον πόλεµον• ποιον καπετάνο είχε η κάθε επαρχία και τι µιστούς έχει 
πλερώση και τι του πλέρωσε η διοίκηση. Κι' από ένας από αυτούς της κάθε 
επαρχίας µε τους τοπικούς καταλόγους -και να ξέρη και τις εθνικές γες- 
να συναχτούν απ' ούλες τις επαρχίες και να τους βάλετε σε έναν όρκον, να 
τους ειπήτε όποιος κρύψη αυτά και τα υποστατικά τα εθνικά θα παιδεύεται 
κακά. Κι' αυτούς όλους να τους κάµετε µίαν επιτροπή και να πάρουν 
και τα πρωτόκολλα του Κράτους και να βάλουν κ' έναν πρόεδρον µε συνείδηση 
και να καθίσουνε να τηράξουνε ποιος δούλεψε, ποιος τήραγε το εµπόριόν 
του και τώρα ζητεί δικαιώµατα. Κι' αφού η 'πιτροπή ιδή όλα αυτά, 
τότε να δικαιώση τους αγωνιστάς, θαλασσινούς και στεργιανούς, πολιτικούς 
και στρατιωτικούς. Να δώσετε εις τους απλούς πενήντα στρέµµατα γης, 
οπού 'ναι µιλλιούνια και κάθεται χέρσα, κι' από πεντακόσια ως χίλια γρόσια, 
οπού 'ναι το τάλλαρον είκοσι-ένα και µισό γρόσι. Και κατ' αναλογίαν να 
πάτε από τον απλόν στρατιώτη ως τον βαθµό του χιλιάρχου, αυτόν τον 
βαθµόν οπού γνώρισε κι' ο Καποδίστριας. ∆ια τις κατάχρησες των εθνικών 
πραµάτων, οπού έγιναν καµπόσοι κόντηδες, οπού ήταν καντιποτένιοι, 
να τα πάρετε οπίσου• αφού τους δώσετε βαθµόν και γης και χρήµατα, τότε 
να τους ζητήσετε αυτά. Κι' ό,τι ζητεί από το 'Εθνος ο κάθε οπλαρχηγός, 
από µιλλιούνι και κάτου, αφού του πλερώνετε το δίκιον του και τους στρατιώτες 
και χήρες των σκοτωµένων κι' αρφανά, άλλο τίποτας δεν του χρωστάγει 
η πατρίς. Και µ' αυτό πλερώνετε όλους τους αγωνιστάς και χήρες 
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κι' αρφανά κι' όσους θυσιάσαν από αυτές τις 'πηρεσίες• και βάλτε το 
πολύ δυο τρία ή και τέσσερα-µιλλιούνια γρόσια να πλερωθούν όλοι και να 
λευτερώσετε από τις µεγάλες απαίτησες του κάθε-ενού την πατρίδα. Κι' 
"αφού κάµετε αυτά, τότε θέλετε στρατέµατα; Πέστε του κάθε-ενού• ""'Ο,τ' " 
είχετε να λάβετε δια τους αγώνες σας και θυσίες το λάβετε από την πατρίδα 
σας ως αγωνισταί. Τώρα θα µπήτε εις την 'πηρεσία ως κοπέλια της 
πατρίδας• τούτα τα χρέη θα κάνετε, τούτον τον µιστόν θα παίρνη ο καθείς. 
"Αν δουλεύη τιµίως, θα δοξάζεται• ατίµως, τότε οι νόµοι θα τον κρίνουν"". " 
Και µ' αυτόν τον τρόπον θα γένουν οι 'Ελληνες νοικοκυραίοι και θα πλουτήνη 
"και το ταµείον. Και η πατρίδα θα φύγη από ""τα δικαιώµατά µας"", " 
οπού ζητεί ο καθένας. Κ' εγώ έχω να λάβω δια παλιούς µιστούς πολλές χιλιάδες 
γρόσια -αύριον φκειάνω την αναφορά µου και τα προσφέρνω εγώ 
"πρώτος και δίνω το παράδειµα"". " 
"Ακούγοντας αυτά όλα ο Αγιντέκ µου είπε• ""Είναι λαµπρά η συνβουλή " 
σου κι' ο πατριωτισµός σου. -Αν τον βάλετε οµπρός, του είπα, τότε είναι 
λαµπρός, ειδέ είναι πονοκεφαλισµός και λόγια ξερά. Κι' αν γένουν αυτά και 
δεν ακούσετε τους απατεώνες, τότε θα λέγεστε σωτήρες της πατρίδος και 
Βασιλέως και θα δοξάζεται τ' όνοµά σας όσο στέκει η Ελλάς. -Φεύγω, 
µου είπε, δεν σου λέγω τίποτας, και πάγω ν' ανταµώσω και τ' άλλα τα 
"µέλη της 'πιτροπής της Αντιβασιλείας"". Πήγε και τους το είπε κ' ευκαριστήθηκαν." 
Μου είπαν να φκειάσω ενγράφως την ιδέα µου. Την έφκειασα• 
"έφκειασα και µιαν ξεχωριστή αναφορά κ' έλεγα• ""'Εξοχοι Αντιβασιλείς! Οι " 
κυβέρνησες της πατρίδος µου µ' έστειλαν σε διάφορες εκστρατείες, εις τα 
δεινά της πατρίδος µου. Αυτές είναι οι διαταγές της, αυτά είναι τα ευκαριστήρια, 
τι έκαµα µε τους ανθρώπους οπού 'χα εις την οδηγίαν µου, αυτοί είναι 
οι κατάλογοι των ανθρώπων, αυτές είναι οι εθνικές οµολογίες (όλα ενκλεισµένα 
εις την αναφορά µου). Αυτοί είναι οι αγώνες εκεινών οπού 'χα µαζί 
µου και πολεµούσαν εις την κάψη του ήλιου και εις το πάγος του χειµώνος. 
Σκοτώθηκαν οι περισσότεροι• άφησαν χήρες γυναίκες κι' αρφανά παιδιά. ∆ιαβάστε 
τα ένγραφα, και να τους δικιώσετε. Κι' όσοι σκοτώθηκαν και δεν 
- 
'Εστειλα την αναφορά µου του Μιαούλη του 'πασπιστού της Μεγαλειότης 
του. Ευκαριστήθη πολύ, αφού είδε την αναφορά µου µ' όλα τα ένγραφα. 
"Τα είδε και η Αντιβασιλεία. Πήραν την ευκαρίστησιν από 'µένα• ""κ' επαινούν" 
τον πατριωτισµόν µου• και είµαι όλως-διόλου ο πιστός της πατρίδος 
"και Βασιλέως"". Και µ' ονόµασαν τάσι φαρφουρένιον αµόλυντο, ότι τους άλλους" 
πολλούς οπλαρχηγούς καθεµερινώς έρχονταν οι κάτοικοι και παρουσιάζονταν 
εις τον Βασιλέα κι' Αντιβασιλεία και δίναν αναφορές αναντίον τους, 
οπού τους είχαν γυµνώση. ∆ια 'µέναν και δια όσους οδηγούσα αρχή ως τέλος 
µας γλύτωσε ο Θεός και κανένα πρωτόκολλο ούτε του Κράτους γενικώς, ούτε 
της Κυβέρνησης δεν είναι µολεµένα. Παρουσιάστηκα εις την Μεγαλειότη του 
και πήρε την ευκαρίστησιν δια την καλή µου διαγωή• κ' ευκαριστήθη δια την 
αναφορά µου, οπού του ανάφερα τις παλιές µου δούλεψες, και δια τα ωραία 
"αγάλµατα. Του είπα• ""Ως δια τις δούλεψες η Μεγαλειότη σου είσαι γενικός " 
πατέρας και οι υπήκοοί σου είναι τα παιδιά σου και να τα δικιώσης. Τ' 
αγάλµατα είναι γερά πράµατα, τα προσφέρνω δώρον εις τον γενικόν πατέρα 
να χρησιµέψουν δια την πατρίδα µας. 'Ολοι οι 'Ελληνες έκαµαν τα χρέη 
τους προς την πατρίδα κι' αν κάµαµεν και µεγάλα λάθη αναµεταξύ µας, 
τώρα οπού κόπιασες η Μεγαλειότη σου θέλοµεν δουλέψη µε πίστη κι' αφοσίωσιν• 
και να είναι εις την εύνοιάν σου οι αγωνισταί, θρησκευτικοί, πολιτικοί 
και στρατιωτικοί, και να βάλης τ' αγαθά σου αιστήµατα να δικιωθούν 
ότι από αυτούς έγεινε βασίλειον η πατρίς• και να µην ακούς τους απατεώνες, 
"ότι αυτείνοι κατήντησαν την πατρίδα σε κίντυνον"". Μου είπε η Μεγαλειότης" 
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του είναι ευκαριστηµένη και η Αντιβασιλεία απ' όσα της είπα και 
θα γένουν όλα• και να πάγω να την ανταµώσω. Ο µαρσιάλης του παλατιού 
όταν εβήκα µο 'δωσε µιαν καρφοβελόνα δώρο βασιλικόν -κάνει καµµιά εικοσαριά 
τάλλαρα. 'Εστειλε και τον 'πασπιστή του Μιαούλη και µου βάφτισε 
το παιδί και το έβγαλε 'Οθωνα. Μ' αντάµωσαν κι' όλα τα µέλη της Αντιβασιλείας. 
Ο Αρµασµπέρης µ' έπαιρνε κάθε καιρόν εις το τραπέζι του 
-µ' είχε συστηµένον ο Θίρσιος. 
Αφού µ' αντάµωσαν τα µέλη της Αντιβασιλείας µου είπαν όσα είχα µιλήση 
του Αγιντέκ και, κατά οπού 'γραψα, είναι πατριωτική η γνώµη µου 
και θα τα κάµουν όλα. Και µε τον Αγιντέκ να µιλήσωµεν οι δυο µας δια 
τους αγωνιστάς οπού θα γένουν τα τάµατα, να είναι εκείνοι οπού 'χουν δικαιώµατα. 
Και να µιλήσω µ' αυτόν, ότ' είναι 'σ τα στρατιωτικά. Μίλησα 
µε τον Αγιντέκ και του είπα µε τον φόβον του Θεού το δίκιον. Αφού 
'µαθαν οι καλοθελητάδες των αγωνιστών Μαυροκορδάτος, Κωλέτης, Μεταξάς, 
Τρικούπης, Ζαϊµης, Λόντος κι' ο Κώστα Μπότζαρης επήγαν και τα χάλασαν 
όλα κατά το κέφι τους• και δια-να βάλουν σε διχόνοια το στρατιωτικόν, 
να το αφανίσουνε, γκρεµίζουνε και τους υποταµατάρχηδες -και να 
είναι µόνον ταµατάρχες και λοχαγοί. Τότε δι' αυτό και διατί βάλαν εις τα 
τάµατα όσους δεν είχαν δικαιώµατα, έπεσε διχόνοια µεγάλη. Το στρατιωτικόν 
ήταν όλο εις τ' 'Αργος και χωριά του νηστικόν και δυστυχισµένο. Κάµαν 
κάτι φροντιστάς επίτηδες να µην τους µεράζουν ταχτικώς το ψωµί 
τους• άφιναν τους ανθρώπους νηστικούς. Από 'κοσιπένταρχον κι' απάνου 
τους αξιωµατικούς τους σήκωσαν από τους στρατιώτες. Τους στρατιώτες τους 
άφιναν νηστικούς και τους έλεγαν να κινηθούν αναντίον του Βασιλέως κι' 
Αντιβασιλείας, δια-να βγούνε οι πολιτικοί µας αληθινοί, ότι όλοι οι στρατιωτικοί 
είναι λησταί από µικρόν ως µεγάλον, ν' αποδείξουν τι θερία είναι 
αυτείνοι οι στρατιωτικοί -κινιώνται κι' αναντίον του Βασιλέως (κι' ό,τι 
αρπαγή κάναν αυτείνοι, οι πολιτικοί είχαν το µερίδιόν τους ο καθένας µε τον 
δικόν-του στρατιωτικόν). Αφού µεταχειρίστηκαν τόσες µηχανές και κακοσύσταιναν 
το στρατιωτικόν και σύσταιναν όποιους θέλαν, τους συντρόφους 
τους, µιλώ µε τον Αγιντέκ την αδικίαν οπού γένεται εις τους ανθρώπους. 
"Και του είπα• ""Αυτείνοι οι άνθρωποι είναι αποδειχµένη η διαγωή τους• και " 
οι πολιτικοί τους ο καθένας έχει το µέρος του από τους ξένους• και ποτές δεν 
θα ησυχάση αυτός ο τόπος, να γένωµεν κ' εµείς έθνος καθώς τ' άλλα τα 
έθνη• κι' ούτε του Βασιλέως θα του δώσετε δρόµον καλόν. Είναι τόσοι αγωνισταί 
οπού δυστυχούν και τώρα οπού 'ρθε ο Βασιλέας ήθελαν να 'βρούνε το δίκιον 
τους, να γνωρίσουνε αυτείνοι τον Βασιλέα τους κι' ο Βασιλέας τους υπηκόγους 
του -και πάλε οι σύστασες του Μαυροκορδάτου 'περισκύουν• µε τον 
Ντώκινς, του Κωλέτη µε τον σύντροφόν του, του Μεταξά µε τον δικόν-του. 
Αυτεινών την κυβέρνησιν και τα καλά προς την πατρίδα µας τα γνωρίζεις, 
γκενεράλη µου, ότι στάθης τόσον καιρόν εις την πατρίδα µας, και η ελπίδα 
του στρατιωτικού είναι εις την δικαιοσύνην σου και βόηθα τους δυστυχείς, ότι 
"από αυτούς υπάρχει η πατρίς"". Μου λέγει ο Αγιντέκ• ""∆εν ήρθαµεν να διοικήσουµεν" 
τους αγωνιστάς µοναχά, κι' αποφασίσαµεν όλα τα µέλη της Αντιβασιλείας 
να γένουν τρεις επιτροπές, µία εις την Πελοπόννησο, µια εις την 
∆υτική Ελλάδα και µία εις την Ανατολική• 'σ την Ανατολική σε διορίσαµεν 
πρόεδρον της επιτροπής, να οργανίσωµεν τα στρατέµατα όσο-να διορίσουµεν 
την άλλη 'πιτροπή να δικιωθούν, καθώς µιλήσαµεν -και τότε θα 
δικιωθούν. Να είναι τ' ασκέρια 'σ ένα µέρος όσο-να τελειώσουν οι επιτροπές 
τις εργασίες τους. Και οι τρεις επιτροπές να τους οργανίσουνε και να ιδούνε 
ποιος έχει δούλεψες από εξαρχής και ποιοι είναι υστερνοί• και να τηράξουν 
από τους 'κοσιπένταρχους και κάτου ποιος έχει φαµελιά από τους στρατιώτες 
και πόσες ψυχές έχει ο καθείς, να ξεκονοµιώνται οι άνθρωποι ως την 
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"γενική 'πιτροπή"". " 
Αυτά µαθαίνοντας οι χαραµήδες οι πολιτικοί µας και δια-να µην γένη 
καλό και ησυχία εις το κράτος, στέλνουν κ' ανακατεύουν τους στρατιώτες 
και σηκώνονται όλοι κ' έρχονται αναντίον της Αντιβασιλείας εις τ' Ανάπλι, 
ότι ήταν νηστικοί. Τότε ο Αϊντέκ στέλνει και µε παίρνει και βγαίνοµεν 
οι δυο µας έξω εις τις Λεύκες. Οι άνθρωποι ήταν κατ' του Μιαούλη το περιβόλι 
"ακόµα. Μου λέγει ο Αϊντέκ• ""Τι µιλήσαµε οι δυο µας δι' αυτούς τους" 
"στρατιωτικούς; -κι' αυτείνοι έρχονται µε το σπαθί τους να πάρουν δικαιώµατα" 
"από τον Βασιλέα. Μίλα τους να πάνε πίσου, ότ' είναι χαµένοι!"" Πήγα" 
και τους µίλησα και γύρισαν χωρίς-να πλησιάσουν. Πέρασαν δυο-τρεις ηµέρες. 
Τους άφησαν νηστικούς, τους 'ρέθισαν και οι απόστολοι οπού τους στέλναν- 
κάναν αξιωµατικόν της πρώτης τάξης δεν άφιναν να είναι µε τους στρατιώτες, 
να τους οδηγάγη. Τότε τους απάτησαν οι απόστολοι των απατεώνων. 
Σηκώνονται όλοι κ' έρχονται απόξω τις Λεύκες. Ανάβουν τις µίκιες των 
κανονιών, τους ρίχνεται το ταχτικό, πεζούρα και καβαλλαρία, και τους βαίνουν 
οµπρός και τους βγαίνουν έξω-από το κράτος ξυπόλυτους και γυµνούς 
και νηστικούς. Κ' έβαλαν έναν Τούρκον αρχηγόν οι αγωνισταί της 
πατρίδος ονοµαζόµενον Ταφίλ-Μπούζη δια-να φάνε κοµµάτι ψωµί. Και σκοτώθηκαν 
τόσοι εκεί και ρήµαξαν και τα γειτονικά µας µέρη• κι' έπαθε και 
η 'Αρτα ό,τι έπαθε όταν µπήκαµεν κ' εµείς τα 1821. Και πήγαιναν κλαίγοντας, 
ότι φεύγαν από την πατρίδα τους ξυπόλυτοι και γυµνοί, κ' έλεγαν• 
Πατρίδα, δεν µας βαστάγει η καρδιά να σου κάµωµεν εσένα της πατρίδας 
µας κακό, ότι δια σένα χύσαµεν το αίµα µας. Και τώρα πάµεν σ' εκείνους 
οπού πολεµούσαµεν να φάµεν κοµµάτι ψωµί -όχι να προσκυνήσωµεν• να 'ρθούµεν 
αναντίον σου δεν το κάνοµεν καµπούλι, ότι χύσαµεν το αίµα µας δια 
"σένα να γένης βασίλειον"". Αυτείνοι κι' όλοι οι άνθρωποι οπού 'χαν αίστηση" 
κλαίγαν• και οι απατεώνες γέλαγαν και χαίρονταν ότι στείλαν τους αγωνιστάς 
εις τους Τούρκους να ζήσουνε. Κάρπισε η προκήρυξη του Ζωγράφου 
και οι κακοί σκοποί των µακιαβέληδων. 
Τότε µε φωνάζει η Αντιβασιλεία µ' οργή καθώς κι' ο φίλος µου ο Αγιντέκ 
και µου δίνουν σφοδρές διαταγές να πάγω εις Λεψίνα. Μέλη της 'πιτροπής 
ο Τουρέτης Γάλλος, ο ∆υοβουνιώτης κ' εγώ πρόεδρος. 'Οποιος έρθη 
δια-ν' αργανιστή είχε µιστό δώδεκα γρόσια, µισό τάλλαρο το µήνα και κάτι 
ολίγο (ότι το τάλλαρο είναι είκοσι-ένα γρόσι και µισό), και το ψωµί του και 
τίποτα άλλο. Κι' αν είχε γυναίκα και παιδιά, ας ζούσαν µε τον αγέρα. ∆ικαιοσύνη 
φόρτωµα κι' από τους Μπαυαρεζοαντιβασιλείς. Μου δίνουν κ' ένα 
καράβι αλεύρι σάπιον να µεράσω εις τους ανθρώπους οπού θ' αργανιστούν. 
Κατά τον µιστόν ήταν τέτοιον και τ' αλεύρι -ούτε τα γουρούνια δεν το 
τρώγαν. 'Εκατζα καµπόσον καιρόν εκεί, οργανίσαµεν είκοσι ανθρώπους, 
κάτι µπεκρήδες και τεµπέληδες, και ξόδιασα και σαράντα-πέντε οκάδες 
αλεύρι. Σηκωθήκαµε και ήρθαµεν εδώ εις Ανάπλι. Ευτύς-οπού 'ρθα µε 
τρατάρει ένας Φρατζέζος, τον λένε Φεράλντη. Αφού µε τρατάρησε, την 
άλλη ηµέρα µου φέρνει ένα αποδειχτικόν να το υπογράψω ως πρόεδρος της 
"'πιτροπής να πλερωθή ένα καράβι αλεύρι. Του είπα ότι• ""Υπογράφω σαράντα-πέντε" 
οπού 'λαβα. -'Οχι, µου λέγει, ένα καράβι. -Ούτε µια οκά 
"δεν υπογράφω παραπάνου"". Με περικαλούνε µεγάλοι άνθρωποι, Αντιβασιλείς," 
να δώσω την υπογραφή µου• µε περικαλούνε οι Πρέσβες κι' ο 
υπουργός Ζωγράφος. ∆εν θέλησα. Είπα και των αλλουνών µελών να µην 
υπογράψη κανένας. Ο Φεράλντης έβγαλε εις το µοναστήρι εις την Κούλουρη 
αυτό τ' αλεύρι και πήγε όλο χαµένο. Τότε κατάλαβα και οι νέοι κυβερνήται 
µας είναι χερότεροι, κ' ελεεινολογούσα την πατρίδα, ότι ο Θεός δεν 
είπε να την λευτερώση ακόµα σ' τ' αληθινά, και κρίµα 'σ τους κόπους µας• 
εβγιαστήκαµεν, και την πήραµεν εις το λαιµό µας. 
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Θέλουν να µε κάµουν αρχηγόν της χωροφυλακής. Τους έδωσα γνώµη να 
βάλουν απ' ούλους τους σηµαντικούς δια-να ενωθή το Κράτος µε τον Βασιλέα 
του. Τους κακοφάνη. ∆ιορίζουν τον Γραλλιάρη τον Γάλλο και µε διορίζουν 
"κ' εµένα εις την οδηγίαν του και να βάλω τα στενά. ""Ούτε εις την" 
"οδηγίαν του Γραλλιάρη µπαίνω, τους είπα, ούτε τα φορέµατά µου βγάζω"". " 
Τότε, σαν δεν θέλησα να 'µπω εις αυτείνη την 'πηρεσία, πήρα την άδεια και 
µε την φαµελιά µου πέρασα εις την Αθήνα, ότι είδα ότι του-κάκου κοπιάζοµεν. 
Και δυστυχία εµάς και της πατρίδος µας. 
1833 Μαγιού 4 ήρθα εδώ εις Αθήνα. Οι πολιτικοί µας και οι ξένοι 
τρώγονταν και καθένας κύταζε να 'περισκύση η δική-του φατρία. 'Αλλος 
το ήθελε Αγγλικόν, άλλος Ρούσσικον, άλλος Γαλλικόν. Οι Αντιβασιλείς µας 
τήραγαν κι' αυτείνοι να πάρουν κάνα λεπτό, ότι εις την Ελλάδα ήβραν 
αλώνι ν' αλωνίσουν. Πιάσαν φατρίες µε τους δικούς µας. Τότε άλλοι απάτησαν 
τους οπλαρχηγούς, τους λέγαν να σηκωθούν να ζητήσουνε τα δίκια τους, 
και µ' αυτό τους γέλασαν τους ανθρώπους. Ξέροντας κ' εµένα ότι έφυγα µε 
δυσαρέσκειαν από τ' Ανάπλι, µου στείλαν έναν απόστολον εδώ εις Αθήνα 
και µου είπε να σηκωθούµε αναντίον των Μπαυαρέζων. Κι' ο σκοπός των 
πολιτικών µας ήταν µε δυο τρόπους• αν πετύχη ο καθείς µε την µερίδα του 
και 'περισκύση, είναι κερδεµένος µε το κόµµα του και τους άλλους τους 
κάνει είλωτες. Αν δεν πετύχουν καθένας τους ξένους του σκοπούς, τότε τα 
φορτώνουν του στρατιωτικού όλα τα βάρητα και λένε αυτείνοι είναι οι αίτιγοι 
του κακού και πρώτα και τώρα εις τον ερχοµόν του Βασιλέως. Και 
µπαίνουν εις την τζελατίνα όλες οι κεφαλές. 'Οτι δεν αναπαύτηκαν ότι µείναν 
οι στρατιωτικοί δυστυχείς κι' άλλοι πήγαν εις την Τουρκιά• κι' όσοι µείναν 
πεθαίνουν της πείνας. 'Ερχεται εδώ ένας απόστολος από του Κωλέτη το 
"παρτίδο και του Μαυροκορδάτου και µου λέγει• ""Εις τ' Ανάπλι είναι σύνφωνοι" 
όλοι οι πολιτικοί και στρατιωτικοί και θα πιάσουνε το Παλαµήδι• και 
είναι και η χωροφυλακή έτοιµη• και από την ∆υτική Ελλάδα ήρθαν γράµµατα 
ότι χτύπησαν. Και µ' έστειλαν και 'σ εσένα εδώ ν' αγροικηθής µε 
"τους άλλους να βαρέσετε κ' εσείς. -∆ιατί να βαρέσουµεν; του λέγω. -∆ια " 
"τα δίκια µας. -Ποιος σ' έστειλε; -Ο Κωλέτης κι' ο Μαυροκορδάτος.- " 
Εκείνοι παίρνουν µιστόν ο κάθε-ένας από χίλιες δραχµές, και δεν έχουν ανάγκες. 
Εµείς τίποτα δεν παίρνοµεν και προσµένοµεν. Η Κυβέρνηση διόρισε 
µιαν επιτροπή δια-να κυτάξη του κάθε αγωνιστού τα δίκια του. ∆εν προσµένοµεν 
"τι θα κάµη η επιτροπή; Κι' αν αδικηθούµεν, τότε αναφέρνεται ο καθείς" 
µ' αναφορά του εις τον Βασιλέα και µιαν βολά κι' άλλη κι' άλλη• και 
σαν ιδούµε η δικαιοσύνη εχάθη από τους ανθρώπους, τότε συλλογιώµαστε 
δι' αυτά. Κάθε 'µέρα θα κάνετε εσείς τους σκοπούς του Κωλέτη και Μαυροκορδάτου 
"κι' αλλουνών -και να καίµε εµείς την πατρίδα µας και να σκοτωνώµαστε;" 
'Οταν υποκινούσαν κάθε καιρόν από 'ναν εφύλιον πόλεµον, δεν 
"ήξεραν ότι τέτοια αγαθά θ' απολάψωµεν; ∆εν θυµώνται εις την Συνέλεψη της " 
Πρόνοιας οπού πλέρωσαν το Ζέρβα κι' άλλους και δέσαν τους πληρεξούσιους, 
"τέτοια καλά θα ιδούµεν; Και θέλουν τώρα άλλος να µας κάνη 'Αγγλους, " 
"άλλος Γάλλους κι' άλλος Ρούσσους; Εγώ θέλω να τους προσφέρω µόνον σέβας " 
ολουνών αυτεινών των ευεργέτων και να τηράξω την πατρίδα οπού γεννήθηκα 
και τον Βασιλέα οπού 'ταν της τύχης της να βασιλέψη. Εµείς ακόµα δεν 
"είδαµεν το κακό του, ούτε το καλό του. ∆εν προσµένοµεν; Τι βιάζεστε; " 
"Εσύ τι θέλεις, κερατά, και οι άλλοι οι µπερµπάντες -όλο αυτά θα 'χωµεν;"" " 
Πήρα ένα γερό ξύλο και το 'δωσα έναν δαρµόν καλόν και τον έβγαλα έξω από 
το σπίτι µου. 
Τ' ασκέρια ήταν, οι περισσότεροι οπλαρχηγοί, εις την Φήβα και Λιβαδειά 
και Ταλάντι. Τους έστειλα ολουνών έναν επίτηδες και τους έλεγε αυτά 
αυτεινού του αποστόλου και να µην γελαστούν όσο-να ιδούµεν την επιτροπή. 
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Τους το είπε ο άνθρωπος οπού 'στειλα. 'Οσοι τον άκουσαν γλύτωσαν. Τότε 
αυτός ο απόστολος φεύγοντας από 'µένα πήγε 'σ αυτούς. Αφού τους έβγαλε 
από τα µυαλά τους, τους πρόδωσαν και τους πήραν και τους έβαλαν όλους 
χάψη τους οπλαρχηγούς• και ήθελαν να τους κόψουν µε το κοπίδι, οπού ήφεραν 
οι φωτισµένοι άνθρωποι της Ευρώπης να κόψουν τους άγριους 'Ελληνες- 
κ' έπρεπε να κόψη η Αγγλία τον Ντώκινς τον πρέσβυ της, η Γαλλία τον 
δικόν-της και η Ρουσσία το-ίδιον• κι' ο βασιλέας της Μπαυαρίας τους Αντιβασιλείς 
του και ύστερα να κόψη κι' ο ίδιος το κεφάλι του. 'Οτι η Μεγαλειότης 
του είναι νεκροθάφτης της πατρίδος µας και του αθώου Βασιλέα µας• 
και ή καλά πάθη η πατρίς ή κακά τα χρωστούµεν εις-το-εξής εις την καλωσύνη 
της Μεγαλειότης του δια τις συβουλές του Μετερνίκ κι' αλλουνών 
οπού άκουγε. Η Μεγαλειότης του πολλές νύχτες και 'µέρες κοπίαζε και θυσίαζε 
τα βασιλικά του φώτα να φκειάνη στίχους δια την Ελλάδα και δια 
τους 'Ελληνες, όταν πολεµούσαν εις το Μισολόγγι κι' αλλού και κιντύνευαν 
νηστικοί και ταλαιπωρεµένοι. Τώρα εύγε του Μεγαλειότατου Βασιλέως! 
'Μπρός-εις το νιτερέσιον σου ούτε παιδί σου συλλογίστης, ούτε αθώον έθνος 
µατοκυληµένο. ∆ια τούτο όλοι οι τοιούτοι βασιλείς -ο τίτλος τους πρέπει να 
"είναι ""αθώων ανθρώπων τύραννοι"". Θε, που είναι οι βασιλικές δικαιοσύνες; " 
Τέλος-πάντων µε τέτοιες δικαιοσύνες ήθελαν να κόψουν τους πρωταγωνιστάς 
ως κακούργους, τον Κολοκοτρώνη, τον Κολιόπουλον, τον Κριτζώτη, 
τον Τζαβέλα, τον Γρίβα, τον Μαµούρη, τον Ρούκη, τον Ντουµπιώτη, τον 
Αποστολάρα, τον Μήλιον κι' άλλους πολλούς τοιούτους. Φυλακώνοντας αυτεινούς, 
έστειλε ένα τζιράκι του ο Κωλέτης να πάγη εις την Φήβα διοικητής, 
"Κλεοµένη τον λένε. Μ' ανταµώνει ο Κλεοµένης, µου λέγει• ""Τήρα ό,τι κάνετε " 
εσείς οι στρατιωτικοί και δεν ξέροµεν εµείς οι πολιτικοί -τήρα τι παθαίνετε.- 
Του λέγω, να δώση ο Θεός να φυλακώσουνε κ' εµένα, και τότε θα 
ιδούµεν αν ξέρουν οι πολιτικοί ή όχι, και ποιους θα χαλέψω συντρόφους εις 
την φυλακή. Και δεν µπορεί ούτε ο Βασιλέας να τ' αποφύγη, ούτε η Αντιβασιλεία. 
'Οτι αν τ' αποφύγουν, τότε δεν υποτάζονται εις το δίκιον και εις 
τους νόµους -τότε γλυτώνουν όλοι αυτείνοι και κόψετε εµάς! -Ποιους θα 
"πάρης συντρόφους; µου λέγει ο Κλεοµένης. -Τον Κωλέτη τον αφέντη σου, " 
τον Μαυροκορδάτο και τους τοιούτους όλους. Να φυλακωθώ και τότε τους 
"βλέπεις• και µπορεί να είσαι κ' ένας εσύ. Τότε φαίνεται"". Ο Κλεοµένης παραγγέλνει" 
όλα αυτά του Κωλέτη. Και τότε τράβησαν χέρι από 'µένα. 
Στέλνουν τον Ψύλλα εδώ εις την Αθήνα, οπού ήταν Γραµµατέας του Εσωτερκού 
('νέργησα κ' εγώ κατά δύναµη να έµπη 'σ αυτείνη την θέση). Τον 
στείλαν εις την Αθήνα να συνφωνήση µε τους Αθηναίους δια τους τόπους, 
οπού θα 'ρθη η Κυβέρνηση εδώ. Αφού ήρθε, πήγα τον είδα. 'Ηρθε κι' αυτός εις 
"το κονάκι µου. Μου λέγει• ""∆ιατί είσαι πειραµένος µε την Κυβέρνηση; -'Οτ' " 
είµαι µε τόση φαµελιά και δεν έχω να την ζήσω. Κι' όταν κλέβαν οι άλλοι 
κ' έχουν και τρώνε τώρα, εγώ, το γνωρίζεις ο ίδιος, αγωνιζόµουν και 
πληγωνόµουν και πλέρωνα κι' από το εδικό-µου. -Λέγει, όλα αυτά τα γνωρίζω 
και τα γνωρίζει και η πατρίς• και φκειάσε µου µιαν αναφορά και δος 
"τηνε µου• και θα µιλήσω και µόνος-µου"". Του έφκειασα την αναφορά, την " 
"τηράγει, µου λέγει ο φίλος µου ο Ψύλλας• ""Βρε Μακρυγιάννη, τι δικαιώµατα" 
"ζητάτε της πατρίδος; Εσείς είστε όλοι λησταί. Εσύ έδενες τα συνφέροντά" 
σου µε τον ∆υσσέα και Γκούρα κι' άλλους και βασανίζετε την πατρίδα, 
καθώς κι' ο Κολοκοτρώνης µε τους άλλους• κι' αφανίσετε εσείς όλοι 
αυτείνη την πατρίδα. -Πότε ήµουν σύνφωνος εγώ µ' αυτούς οπού µου λες, 
"κύριε Ψύλλα; Εσύ µε την 'φηµερίδα σου τους θυµιάτιζες όλους αυτούς κ' " 
εγώ τους γύριζα ντουφέκι και τους πολέµαγα όταν πήγαιναν αναντίον της 
πατρίδος. -Πως, µου λέγει, δεν έµπαινες εις του Γραλλιάρη την οδηγίαν 
"σ' την χωροφυλακή; -Πως δεν έµπαινες εσύ, του λέγω, τελώνης, οπού είσαι " 
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"υπουργός του Εσωτερκού; 'Οταν ήταν ο κίντυνος της πατρίδος πήγαινες " 
"εις τα νησιά"". Τον βλέπω κ' έρχεται θυµωµένος• ""Κάτζε αυτού, του είπα " 
(κ' έπιασα µιαν καθέκλα), να µην χαλάσω την Γραµµατείαν του Εσωτερκού- 
θα γυρεύη νέον υπουργόν! -Πρέπει ο Βασιλέας, µου είπε, να πάρη 
µέτρα µόνον δια σένα, ότι εσύ ταράττεις τα πράµατα. -∆εν θα τον φκειάσης 
τον Βασιλέα τζελάτη να σκοτώνη τους υπηκόγους του µ' αυτά τα λόγια 
και τις συκοφαντίες τις δικές-σας! Και δια-να σε δείξω έξω σε όλο το 
κοινό, δια 'κείνο δεν το 'καµα καµπούλι να σε κυβερνήσω µε την καθέκλα- 
τότε θα δικιολογέσουνε• εις τον τύπον θα δείξω κ' εσένα και τους συντρόφους 
"σου τι άνθρωποι είστε"". Σηκώθηκα κ' έφυγα. Πήγε και εις την εκκλησία," 
οπού 'ταν συνασµένοι όλοι οι Αθηναίγοι, να µιλήση δια 'κείνο οπού 'ρθε 
-δεν το 'δωσε κανένας ακρόασιν. Κ' έφυγε καθώς ήρθε. 
Τότε έφκειασα όλα όσα µου είπε ενγράφως και τα 'στειλα εις τον τύπον 
"την 'φηµερίδα ""'Ηλιος"". Τον µάλλωσαν οι συντρόφοι του διατί να πιαστή " 
µετ' εµένα και θα βάλω αυτείνη την έκθεσιν εις τον τύπον. Μο 'γραψαν να 
"µην την βάλω -""είναι το µόνο αδύνατο να µείνη οπίσου!"" Τότε την έβαλα. " 
'Υστερα µίλησα και τ' Αρµασµπέρη κι' αλλουνών και τον έβγαλαν• και 
τον έστειλαν διοικητή εδώ εις την Αθήνα. Τότε µε τον µοίραρχον τον Βογινέσκον 
µου επισωρεύουν µίαν κατηγορία ότι έβρισα τον Βασιλέα κι' Αντιβασιλεία. 
Παίρνουν ένα παλιάλογον να µε βάλουν απάνου και να µε στείλουν 
"να µε δικάσουν εις την Χαλκίδα. Του λέγω• ""Θα πάγω"", του µοιράρχου•" 
θα πάγω κ' ελπίζω να µη σκοτωθώ• και την υπόληψή µου θα την ζητήσω 
από 'σένα, ότι εσύ γένεσαι ο αίτιος να διατιµηθώ αδίκως. Αυτείνη την 
υπόληψη την βάσταξα από µικρούθεν κ' εσύ θέλεις να µου την γκρεµίσης. 
Κι' όταν λευτερωθώ, 'σ του βοϊδιού το κέρατο µέσα να είσαι, θα σε βρω 
"να πεθάνωµε"". Φώναξαν κι' όλοι οι νοικοκυραίγοι δια την αδικία οπού θα µου" 
"κάµουν κ' έρχεται ο µοίραρχος και µου ζητεί το ""παρντόν"" και µου λέγει " 
όλα τα τρέχοντα: 'Οτι ο Ψύλλας τον έβγιασε και τον Ψύλλα οι κεχαγιάδες 
του Κωλέτης και Μαυροκορδάτος, οι νεκροθάφτες των αγωνιστών οπού 
θέλουν να µας διατιµήσουνε όλους. Τότε, αδελφοί αναγνώστες, σώθηκα µε 
την βοήθειαν του Θεού. 
Αφού είδα ότι θέλουν να µας φάνε εκείνοι οπού µας κυβερνούν, και η δικαιοσύνη 
τους είναι εις την τζελατίνα, τότε να µην αφήσω τόση φαµελιά 
οπού κρέµεται εις τον λαιµό µου -απόξω-εις τις κολώνες του Ολυµπίου-∆ιός 
είχα από την Αίγινα αγοράση ολίγα χωράφια, όταν εις την Αθήνα 
ήταν ο Κιτάγιας και πνιµένη από Τούρκους. Πήγα εκεί έξω και πήρα και 
πεντέξι αργάτες κ' έβαλα και κόβαν πλίθες. Και µο 'φκειασαν κ' ένα πράµα 
σαν σαµαράκι και φορτωνόµουν πλίθες. Και καθόµουν εκεί. Κι' όποτε απόσταινα 
έκλαιγα βλέποντας τα µέρη εκείνα οπού πολεµούσαµεν µε τόση Τουρκιά 
και πληγωνόµαστε και σκοτωνόµαστε -και 'σ αυτείνη την γης οπού 
ζυµώσαµεν µε το αίµα µας θέλουν να µας θάψουν αδίκως και παράωρα όσοι 
µας κάναν σίγρι από-µακρυά, όταν κιντυνεύαµεν. Μας πήραν την µατοκυλισµένη 
µας γης, την αγόρασαν από 'να γρόσι το στρέµµα, και βάλαν εµάς 
µε τ' αλέτρι και τραβούµεν το γενί και βγάνοµεν των συγγενών µας τα κόκκαλα• 
και οι αφεντάδες µας περπατούνε µε τις καρότζες τους, και οι αγωνισταί 
δεν έχουν ούτε γουµάρι• και ξυπόλυτοι και γυµνοί διακονεύουν εις τα 
σοκάκια. 'Εφκειασα το σπίτι µου και φύτεψα κι' αµπέλι κι' άλλα δέντρα 
κ' εργάζοµαι ως το σουρούπωµα να µε γλυτώση ο Θεός από τους επίβουλους 
απατεώνες. 
Τότε οι ποµπιωµένοι µας πολιτικοί έστειλαν εις την Πελοπόννησον και 
'ρέθισαν τους κατοίκους• τους είπαν να σηκωθούν να χαλέψουν δικιώµατα. 
Ανακάτεψαν 
άλλοι την Σπάρτη και πήγαν αναντίον τους τα τάµατα• και καταφανίστηκαν 
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οι Μπαυαρέζοι εις τον σκοτωµόν. Κι' όσους πιάσαν ζωντανούς 
οι ντόπιοι τους πουλούσαν ένα τάλλαρον τον έναν Μπαυαρέζο. Κι' όσοι από 
αυτούς σκοτώθηκαν εκεί δίνοµεν σύνταξη των φαµελιών τους εις την Μπαυαρία 
κι' αχώρια πλήθος δικαιώµατα οπού παίρνουν οι Σπαρτιάτες. Κι αφανίστη 
το δυστυχισµένο ταµείον• πήραµεν δάνεια και θα σωθούνε εις αυτά. 
'Εστειλε κι' ο Κωλέτης τους συντρόφους του αναντίον-εις τους Πελοποννησίους, 
οπού τους βαίναν να κάµουν το κίνηµα και ύστερα στέλναν και τους 
σκότωναν και τους γύµνωναν• και χάθηκαν τόσοι αγωνισταί αδίκως και παραλόγως• 
και χήρεψαν γυναίκες δια το χατίρι αυτεινών. Κι' όσους δεν σκότωσαν 
εις τον πόλεµον τους σκοτώνουν 'σ την τζελατίνα µε τους προκοµµένους 
τους κριτάς, οπού 'νεργούνε τους νόµους καθώς θέλουν. Τον Γρίβα τον φυλάκωσαν 
δια τον σκοτωµόν του Πράσινου και βάλθηκαν όλοι οι φίλοι του και 
συντρόφοι του, ο Κωλέτης και η γενεά, και τον έβγαλαν. Κι' όταν φυλάκωσαν 
τους άλλους οπλαρχηγούς τον ξαναφυλάκωσαν οπίσου. 
∆ιόρισαν και την 'πιτροπή να δικιώση τους αγωνιστάς και να τους βαθµολογήση. 
'Ηταν φίλοι οι περισσότεροι του Μαυροκορδάτου και του Κωλέτη 
και βαθµολογούσαν πολλούς φίλους τους µε-χωρίς δικαιώµατα. Και γεννήθηκαν 
πλήθος παράπονα δια την αδικία οπού κάµαν εις τους αγωνιστάς 
πολλούς. Τότε έβγαλαν και τους Ρουµελιώτες οπλαρχηγούς από την χάψη• 
τους βαθµολόγησαν συνταµατάρχηδες• και τους κρέµασαν κι' από 'να σταυρό 
και γκεζερούν εις τα σοκάκια του Αναπλιού και καµαρώνουν. Και δεν γύρευαν, 
αν ήταν άνθρωποι µε χαραχτήρα, 'κανοποίηση από τους αίτιους, οπού 
τους είχαν τόσον καιρό χαψωµένους. 
Εις τα 1834 τα έβγα Αγούστου ήρθε ο βασιλέας εις Αθήνα. 'Ηθελε να 
πάγη εις την περιοδεία της Ρούµελης και µου είπε να πάγω κ' εγώ µαζί του. 
Είχε και τον Τζαβέλα, Βάσιον και Μαµούρη. Πήγαµεν παντού εις την Ανατολική 
Ελλάδα ως τα 'ροθέσια της Λαµίας. Τον δέχτηκαν όλοι οι κάτοικοι µε 
µεγάλη επίδειξιν. Γυρίσαµεν πίσου εδώ τέλη Σεπτεβρίου. Μου είπαν οι 
αξιωµατικοί να τους κάµω ένα τραπέζι εις το σπίτι µου να φάνε. Πήγα εις την 
"Μεγαλειότη του να πάρω την άδεια. Λέγει η Μεγαλειότη του• ""Θέλω να 'ρθω " 
"κ' εγώ εις το σπίτι σου να φάγω"". Του είπα ότ' είναι δικόν-του και είναι µεγάλη" 
η τιµή οπού θα λάβω. 'Οτι δεν είχε πάγη σε κανέναν να φάγη ψωµί έξω-από 
εκεί οπού διάβαινε, οπού του ετοίµαζαν κονάκι οι κάτοικοι. Τότε τον πήρα 
εις το σπίτι µου και µε το φτωχικόν µου έµεινε ευκαριστηµένος. Τότε οι 
φίλοι της κακίας δεν είχαν µάτια να µε ιδούνε κι' όλο µε κακολαλούσαν δια-να 
µην προβοδέψω και πλησιάσω µαζί του και µάθη την αλήθεια• κι' αυτό 
τους θανάτωνε. 'Οτι εις την περιοδεία του είπα καµπόσες αλήθειες κ' έµεινε 
ευκαριστηµένος και παρουσία-σε όλους αυτό το µολόγησε ο Βασιλέας, ότ' είναι 
πολύ ευκαριστηµένος. 'Εµαθαν αυτό και το τραπέζι -τότε έπρεπε όλοι 
να καταγίνωνται να µε κακοσυσταίνουν. 
Τον Νοέβριον µήνα τα 1834 αποφάσισε η Κυβέρνηση να 'ρθη εις Αθήνα κ' 
έστειλε τον Κωλέτη γραµµατέα του Εσωτερκού να κάµη τα καταστήµατα. 
'Εκαµεν καµπόσες ηµέρες εδώ• δεν πήγα να τον χαιρετήσω, ότι µε κρυφοδάγκωνε. 
"Μιαν ηµέραν πήγα. Μου λέγει• ""Εγώ τόσον καιρό εδώ, τώρα ήρθες" 
"να µε ιδής; -∆εν το θεώρησα ως αναγκαίον χρέος µου. Τώρα ήρθα, κι' αν δεν" 
σου αρέση φέγω και δεν µατάρχοµαι. -Μου λέγει, πολλοί φίλοι µου µου λένε• 
"∆ιατί είναι 'γγισµένος ο Μακρυγιάννης µ' εσένα; Τους λέγω (µου λέγει)• " 
∆εν ξέρω τίποτα. -Του λέγω, ανόητοι άνθρωποι σου λένε τοιούτα και τα 
"πιστεύεις; Πώς µπορεί ένας σουλντάτος να πιαστή µε βασιλικόν υπουργόν; " 
∆εν είναι αυτό, του λέγω, οπού δεν έρχοµαι. 'Ηταν ένα παλάτι χαλασµένο 
και το γκρεµίσαµεν από-θεµελιούθεν και το φκειάσαµεν να καθίσουµεν όλοι 
µέσα. Βάλαµεν εις τις πόρτες εγγλέζικες κλειδωνιές και σου δώσαµεν τα 
κλειδιά εσένα δια-να βαίνης εκείνους οπού κοπιάσαν κ' έφκειασαν το σπίτι 
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αυτό, οπού βαστάς τα κλειδιά του-λόγου-σου δια-να µην µπαίνη όποιος θέλη• 
δια 'κείνο σου δώσαµεν εσένα τα κλειδιά. Του-λόγου-σου ανοιγοκλείνοντας 
δια το νιτερέσιον µόνον το δικόν-σου κι' όχι του σπιτιού, χάλασες αυτές 
τις παλιοκλειδωνιές κ' έβαλες εις το σπίτι κλειδωνιές τεφαρίκια Ευρωπαίγικα 
και τις παλιοκλειδωνιές τις πέταξες εις τα σκούπρα (εις τις χάψες), 
εκεί που να µην ανεµείνη τζίτα γερή και χρήσιµη. Θυµήσου, κύριε Κωλέτη, 
αυτό το σπίτι είπε ο Θεός να χτιστή και θέλει εκείνους οπού αγωνίστηκαν 
κ' έγινε -θα 'ρθη καιρός να ψάξης εσύ κ' οι συντρόφοι σου δι' αυτές τις 
κλειδωνιές τις σάπιες και να µην εβρήτε καµµίνια• εσείς τότε θα βαρέσετε 
το κεφάλι σας• τώρα είναι πολλά ήσυχον. -Μου λέγει, τ' είναι αυτά οπού 
"µου λες; Θα 'ρθω εις το σπίτι σου να µιλήσωµεν. -Να µην έρθης και δεν " 
χωράς• και να 'ρθης, θα µου ειπής να βγω από το παλεθύρι. 'Οµως εγώ έχω 
σκάλα φκειασµένη, δεν µατατζακίζοµαι. Και είδαµεν την 'λικρίνειάν σας 
ολουνών. Και κάµετε το χερότερον, ό,τι σας περάση. Εγώ τώρα προσκυνώ 
Θεόν, πατρίδα και Βασιλέα. 'Εχω σέβας εις την Κυβέρνησιν κι' Αντιβασιλεία 
"όσο-να ηλικιωθή και να κυβερνήση ο Βασιλέας"". " 
Τότε έβαλε τους φίλους του Κριτζώτη, Ροζού κι' άλλους να φιλιωθούµεν. 
"Τους είπα• ""∆εν θέλω φιλίαν µ' αυτούς. 'Οταν είµαι οχτρός, φυλάγοµαι" 
"και µε την φιλίαν µε τρώνε"". Απολπίστη από 'µένα. Είχε τον Κλεοµένη" 
φερµένον διοικητή εδώ• τον έβαλε να του κάµη παρτίδο εις την Αθήνα. 
∆ιάλυσαν τα µοναστήρια• συνφώνησαν µε τους Μπαυαρέζους και πούλαγαν 
τα δισκοπότηρα κι' όλα τα γερά εις το παζάρι• και τα ζωντανά δια-δίχως 
τίποτα. Παίρναν οι τοιούτοι• πήρε κι' ο Κλεοµένης µ' άλλους τα ζωντανά 
των µαναστηργιών και τα 'φερε εδώ. Κ' έκαµαν και τα µούλκια λιβάδια και 
τα βόσκαγαν. Τότε πιαστήκαµεν και γενήκαµεν κοµµάτια. Με διόρισαν 'πίτροπόν 
τους όλοι οι νοικοκυραίγοι και τροµάξαµεν να λευτερωθούµεν από τα 
µαναστηριακά τα ζωντανά, οπού κάµαν λάφυρα όλοι αυτείνοι τα µούλκια. 
Αφάνισαν όλως-διόλου τα µοναστήρια και οι καϊµένοι οι καλογέροι, οπού 
αφανίστηκαν εις τον αγώνα, πεθαίνουν της πείνας µέσα τους δρόµους, οπού 
αυτά τα µοναστήρια ήταν τα πρώτα προπύργια της απανάστασής µας. 'Οτι 
εκεί ήταν και οι τζεµπιχανέδες µας κι' όλα τ' αναγκαία του πολέµου• ότ' 
ήταν παράµερον και µυστήριον από τους Τούρκους. Και θυσιάσαν οι καϊµένοι 
οι καλογέροι• και σκοτώθηκαν οι περισσότεροι εις τον αγώνα. Και οι 
Μπαυαρέζοι παντήχαιναν ότ' είναι οι Καπουτζίνοι της Ευρώπης, δεν ήξεραν 
ότ' είναι σεµνοί κι' αγαθοί άνθρωποι και µε τα έργα των χεριών τους απόχτησαν 
αυτά, αγωνίζοντας και δουλεύοντας τόσους αιώνες• και ζούσαν µαζί 
τους τόσοι φτωχοί κ' έτρωγαν ψωµί. Και οι αναθεµατισµένοι της πατρίδας 
πολιτικοί µας και οι διαφταρµένοι αρχιγερείς κι' ο τουρκοπιασµένος Κωσταντινοπολίτης 
Κωστάκης Σκινάς συνφώνησαν µε τους Μπαυαρέζους και 
χάλασαν και ρήµαξαν όλους τους ναούς των µοναστηριών. 
Ο Κωλέτης, συνειθισµένος από τ' Ανάπλι -ήθελε την Κυβέρνηση εκεί, 
ότι έκαµεν τόσα σπίτια κι' αργαστήρια σε αλλουνού όνοµα κι' αυτός έπαιρνε 
τα νοίκια και παίρνει από αυτά• δι' αυτό είχε νιτερέσιον πρώτο• και 
ύστερα, στενό το µέρος εκείνο, έκανε τις φατρίες του όπως ήθελε• ευτύς σύναζε 
τους οπαδούς του και φοβέριζε το έθνος και την Κυβέρνηση µε τους παντίδους 
τους συντρόφους του, πολιτικούς και στρατιωτικούς -εδώ οπού 'ρθε, η Αθήνα 
εκτεταµένη, οι Αθηναίοι θέλουν ησυχία, άλλος θα πάγη εις τ' αµπέλι 
του, άλλος 'σ το χωράφι του, και δεν τηράνε συντροφιές κάλπικες, τηράνε 
την δουλειά τους κι' όχι µπιλλιάρδους και καφφενέδες• τότε ο Κωλέτης επιφόρτισε 
τον Κλεοµένη του να του κάµη παρτίδο. Συνφώνησαν µυστικούς 
συντρόφους τον Ζαχαρίτζα και τον Βλάχον, παλιά συντροφιά, οπού κυβέρνησαν 
µαζί-µε τον Γκούρα την Αθήνα και την έσπειραν αλάτι, και δένουν αυτείνοι 
οι τέσσεροι κοντράτα και παίρνουν τα τρόφιµα της πόλεως και το ψωµί 
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δια-να βρίσκωνται. 'Εδωσε ο Γραµµατέας του Εσωτερκού των τέσσερων 
συντρόφων, Κωλέτη κι' αλλουνών, πενήντα-πέντε-χιλιάδες δραχµές να βρίσκεται 
κρέας και ψωµί εις την πιάτζα. Πριν πάρουν τις 55-χιλιάδες είχε 
εξήντα λεπτά το κρέας• τότε το 'καµαν µιαν δραχµή και ψόφιον. Το-ίδιον 
και το ψωµί και τ' άλλα. Τότε βούγησε όλος ο κόσµος δι' αυτό και πήγαν 
εις τον Βασιλέα και το ψωµί και το κρέας. Και κατηγόραγαν τους Αθηναίους. 
'Ηταν και εις τον Περαιά 'σ την άκρη εις την θάλασσαν κι' ολόγυρα 'διοχτησίες• 
πήγε ο κύριος Κωλέτης και τη µέρασε των συντρόφωνέ του µυστικά• 
κι' όποιος 'διοχτήτης είχε δέκα στρέµµατα, του άφιναν µόνον τρακόσες πήχες, 
ένα-πέφτο του στρεµµάτου, και τ' άλλα τα µέραζε ο κύριος Κωλέτης -την 
'διοχτησίαν των ανθρώπων την µέραζε των φίλωνέ του δια-να χτιστή ο τόπος. 
Και δεν τα προκήρυχνε σε όλο το κράτος, να βάλη και µιαν προθεσµίαν, αλλά 
τα µέρασε µε τους φίλους του• και πήραν τις καλύτερες θέσες• και τότε οπού 
µαθεύτηκε, οι άλλοι λάβαιναν τα βουνά. Τότε, ότι κάνει δούλεψη η συντροφιά 
του Κωλέτη Κλεοµένης, Ζαχαρίτζας και Βλάχος και θα γένουν πρώτοι κτίτορες, 
λέγει ο Κωλέτης εις τους Αντιβασιλείς να δώσουνε αυτής της συντροφιάς 
εκατόν-ογδοήντα-χιλιάδες δραχµές να χτίσουνε, βραβείον πρώτο. Τους έδωσε 
κι' από τριάντα-έξι αργαστηρότοπους 'σ την πρώτη φάτζα, της συντροφιάς 
εκατόν-οχτώ αργαστήρια, και εις το µυστικόν να 'χη τα µισά ο 'νεργητής, 
αργαστήρια πενήντα-τέσσαρα. Κλεισµένα τα µάτια, εκείνη η θέση νοικιάζεται 
εκατό δραχµές το µήνα κάθε αργαστήρι. Μαθαίνοντας αυτά όλα και 
το µυστικόν διάταµα οπού τα µέραζε κρυφίως εις τους συντρόφους του, βάνω 
και φκειάνω µιαν αναφορά και την υπογράφουν όλοι οι νοικοκυραίγοι• και λέγαµεν 
αυτό και δια τα τρόφιµα και διατί να κατηγοριώνται οι Αθηναίοι 
ότι κάνουν πραµάτεια τους ανθρώπους• κι' αυτείνοι οπού κάνουν αυτά είναι 
παλιοί συντρόφοι. Τότε µαθαίνει την αναφορά ο Κωλέτης, στέλνει και µε φοβερίζει 
να σηκώσω την υπογραφή µου και να τραβήσω χέρι και να ξεκληστή η 
αναφορά, ότι γένεται συνήθεια να γράφουν οι πολίτες εις την Κυβέρνηση• και 
γένεται κακή συνήθεια• κι' αν δεν σηκώσω την υπογραφή µου, θα µε στείλη εις 
το Μπούρτζι. Του αποκρίθηκα θα διπλώσω την υπογραφή µου και θα την 
πάρω µόνος-µου την αναφορά να την πάγω εις τον Αρµασµπέρη• κι' ό,τι 
µπορέση κουσούρι να µην κάµη. Την πήρα και την πήγα την αναφορά µ' 
άλλους δυο πολίτες• και µιλήσαµεν και ρήµαξαν τα σκέδιά τους. Και µοναχά 
οι συντρόφοι του, οπού 'νέργαγε κρυφά και γράφονταν, εκείνοι ωφελήθηκαν. 
Τότε άρχισε να κάµη και τις εκλογές τω δηµάρχω σε όλο το κράτος. 
Αγροικηθήκαµεν παντού και δεν έλαβε καµµίαν εκλογή µε το πνεύµα του• 
µάλιστα από την Τήνο και Σάλωνα µ' είχαν κάµη 'πίτροπόν τους. 'Αρχισε 
και εις την Αθήνα• επιστήριζε τον Ζαχαρίτζα και τους Βλαχαίγους. Ψηφοφόρησαν 
οχτακόσοι• και πήραν αυτείνοι από εκατόν-πενήντα ψήφους, και 
το µέρος οπού 'χα εγώ µε τους νοικοκυραίγους πήραµεν όλους τους άλλους. 
Βάλαµεν τον Ανάργυρον δήµαρχον, τον Καλλεφουρνά πρόεδρον κ' εµείς σύνβουλοι. 
'Οταν ήρθε η Κυβέρνηση εδώ, ήρθαν και πολλοί αγωνισταί πεθαµένοι 
της πείνας και καταξοχή αξιωµατικοί. Είδαν οπού έφκειασα αυτό το σπίτι, 
έλπιζαν ότι µο 'δωσε κανένας πλούτη, άρχισαν και µου γύρευαν άλλος είκοσι 
τάλλαρα, άλλος δέκα κι' άλλος απάνου κι' άλλος κάτου. Τέλος-πάντων 
κ' εγώ καταχρεωνόµουν και τους ανθρώπους δεν µπορούσα να τους ευκαριστήσω 
σε όλη την αίτησίν τους• τους έδινα ό,τι µπορούσα κι' αντίς-να τους 
έχω φίλους, τους έπιανα οχτρούς. Είχα κ' ένα µήνα οπού άρχισα να παίρνω 
µιστόν του βαθµού µου, καθώς και οι άλλοι• έπαιρνα τρακόσες-εξήντα δραχµές. 
Είδα αυτό, και πέθαιναν και οι άνθρωποι εις τα παλιοκλήσια, οπλαρχηγοί 
κι' άλλοι, κι' από την πείνα κι' από το κρύον, τότε στοχάστηκα: 
"Οι αγωνισταί να πεθαίνουν της πείνας, κ' εµείς να πλερωνώµαστε ολίγοι άνθρωποι;" 
"Εµείς οι ολίγοι φέραµεν την λευτεριά; Να κόψωµεν κ' εµείς τον " 
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µιστόν µας, είτε να πάρουν και οι αδελφοί µας συναγωνισταί! Ειδέ ξίκι να 
"γένη και 'σ εµάς! Τότε φκειάνω µιαν αναφορά και λέγω• ""Επειδήτις " 
όσοι αγωνίστηκαν πεθαίνουν από την πείνα και την ταλαιπωρίαν, καθώς και 
χήρες των σκοτωµένων και παιδιά τους, τον µιστόν οπού µου δίνετε 
διατάξετε 
να µου κοπή όλος και να τον δίνετε εις τους αγωνιστάς και χήρες κι' 
αρφανά των σκοτωµένων. Κ' εγώ, επειδήτις και χρωστώ ξένα χρήµατα κ' 
έχω και φαµελιά µεγάλη, διατάξετε να µου δοθή το µικρόν δώρον οπού αποφάσισαν 
όλες οι Κυβέρνησες όταν πληγώθηκα εις τους Μύλους τ' Αναπλιού, 
οπού είναι ως εκατόν-εξήντα-πέντε δραχµές, να ζήσω κ' εγώ µε την φαµελιά 
µου όσο η Κυβέρνηση να δικιώση όλους τους αγωνιστάς, και µεράστε τους τον 
"µιστόν µου των δυστυχισµένων αγωνιστών"". 'Εδωσα την αναφορά µου εις την " 
Αντιβασιλεία και το 'βαλα και εις τον τύπον να παρακινηθούν κι' άλλοι. 
"Τότε πάγει ο Κωλέτης και λέγει της Αντιβασιλείας• ""Αυτός οπού 'καµεν " 
"αυτό µαζώνει όλους τους αδικηµένους και θα κάµη απανάστασιν"" -κι' αν " 
µου 'ρθε παρόµοια ιδέα, να 'χω την κατάρα της πατρίδος! Και δίνει γνώµη να 
µε πιάσουν να µε στείλουν εις το Παλαµήδι να µε φυλακώσουνε. 'Ερχεται 
ο διοικητής ο Αξιώτης, ο φρούραρχος, ο γκενεράλ Πίζας µ' ανακρένουν πως 
"το 'καµα αυτό και ποιος µε διάταξε. Τους λέγω κ' εγώ• ""Το κεφάλι µου µε " 
διάταξε, όταν ήταν τα µεσάνυχτα, οπού ήταν πολλά ήσυχα, και το 'καµα: 
Εκλείστηκα εδώ εις το κάστρο µ' εκατόν-είκοσι-οχτώ ανθρώπους και γλύτωσαν 
σαράντα µόνον κι' αυτείνοι καταπληγωµένοι. 'Ηρθα εις τον Φαληρέα 
µε περίτου από οχτακόσους και σκοτώθηκαν οι µισοί. Εκεί-οπού δυστυχούν 
"οι γυναίκες και τα παιδιά εκεινών ας δυστυχήσουνε και τα δικά-µου!"" " 
Σηκώθηκα 
και πήγα εις τον αγαθόν Βασιλέα και τον βάσταξα απάνου από µιαν 
ώρα. Του ξηήθηκα πως σηκώσαµεν ντουφέκι των Τούρκων και πόσο µας 
ωφέλησαν και πόσο µας ζηµίωσαν οι δικοί-µας πολιτικοί και να ιδή την 
"κατάστασιν του κράτους του, αν θέλη µιαν ηµέρα να βασιλέψη. ""Κ' εγώ λυπούµαι" 
τους δυστυχείς και δια την ησυχίαν του κράτους σου, οπού είναι 
η πατρίδα µου, έκοψα το ψωµί από τα παιδιά µου να το δώσω των φτωχών 
"αγωνιστών"". Τότε πήρε την ευκαρίστησιν και µου είπε να πάγω να τα ειπώ " 
και της Αντιβασιλείας αυτά. Και πήγα και τα είπα. Και διάταξαν κ' έγινε 
µια ξεκονόµηση εις τους αγωνιστάς και χήρες κι' αρφανά των σκοτωµένων. 
Μου είπαν να τα πάρω να τα µεράσω εγώ, δεν θέλησα• είπα να τα µεράση 
ο ∆εσπότης και οι παππάδες. Κ' έτζι έγινε. Κι' ο Βασιλέας σηκώθη την 
αυγή και πήγε εις το συβούλιον της Αντιβασιλείας, οπού δεν µατάειχε 
πάγη. Και µε γλύτωσε ο Βασιλέας από τους απατεώνες, οπού θα µ' έχαναν 
αδίκως δια-να θέλω να κάµω καλό. Τέτοιοι ανθρωποφάγοι είµαστε εµείς, 
και δια 'κείνο ήµαστε σκλάβοι τόσους αιώνες εις τους Τούρκους -κ' εµείς 
παιδιά αυτεινών είµαστε και την αρετή τους έχοµεν. Εµείς να ζούµεν καλά 
και οι άλλοι ας χαθούνε -κι' όποιος τους βοηθήση να τον χάσουµεν κ' 
εκείνον! 
Εις τα 1835 Μαγίου 20 κόλλησε ο Βασιλέας εις τον θρόνον. 'Εγινε 
λαµπρή παράταξη• από την εκκλησίαν ως το παλάτι στρωµένος ο δρόµος και 
στολισµένος. Εις το παλάτι συνάχτηκαν οι πρέσβες κι' άλλοι πολλοί, καθώς 
και οι αρχές όλες. Οι κυβερνήται µας δια-να δυσαρεστήσουν το στρατιωτικόν 
-ήταν δικός-τους ο φρούραρχος -παρουσίασαν όλες τις αρχές κ' εµάς 
µας καταφρόνεσαν. Τότε πιάστηκα εγώ µε τον φρούραρχον. Του λέγω• 
Αυτ' είναι η 'µέρα οπού τροµάξαµεν να την ιδούµεν οι 'Ελληνες και καταξοχή 
οι στρατιωτικοί, χύνοντας αίµα ποταµούς• κι' αφού αξιωθήκαµεν 
και είδαµεν τον Βασιλέα του αγώνος µας να κολλήση εις τον θρόνον, τηράτε 
"να µας καταφρονέσετε;"" Αφού εµπήκαν και οι παραµικροί και παρουσιάστηκαν," 
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"εµείς καθόµαστε καταφρονεµένοι. Λέγω των αξιωµατικών• ""Σηκώτε" 
"να φύγωµεν"". Κ' ευτύς εβήκα εγώ έξω. Ακολούθησαν καµπόσοι µαζί " 
µου. Αφού µας είδε η βάρδια θυµωµένους εµπήκε εις τα όπλα. Το 'µαθε ο 
µαρσιάλης του παλατιού, έτρεξε κοντά µας και µας πρόφτασε• και µας 
παρακίνησε να γυρίσωµεν οπίσου. Καµπόσοι γύρισαν. Μου είπε κ' εµένα να 
"γυρίσω του είπα• ""∆εν γυρίζω!"" Το βράδυ όσοι δεν γύρισαν οπίσου ήρθαν " 
εις το σπίτι µου και µου λένε να κάµωµεν µιαν επιτροπή να πάγη εις τον 
"µαρσιάλη. Εγώ τους λέγω• ""Ούτ' επιτροπή στέλνω, ούτε πάγω να παρουσιαστώ. " 
'Οταν ήταν η τάξη πήγα• δεν θέλησαν να µας παρουσιάσουνε -δεν 
µαταπάγω, κι' αν του βαρύνη και του ίδιου του Βασιλέα! Σκλάβος δεν του 
είµαι• εις τον Τούρκο ήµουν σκλάβος. Κι' αν δεν µε θελήση, πηγαίνω αλλού 
"και ζω. Την καταφρόνεσιν οπού µας κάνουν αυτείνοι πάντοτες την 'στάνοµαι""." 
Τότε αυτείνοι πήγαν και παρουσιάστηκαν. Σαν δε µ' είδανε κ' εµένα, 
το βράδυ µε προσκαλούνε να πάγω εις το τραπέζι. Σηκώθηκα και πήγα. 
"Τρώγοντας ψωµί µου λένε οι 'πασπισταί• ""Τ' είναι αυτό οπού έκαµες σήµερα; " 
Από το Παλάτι το βασιλικόν έγινες αρχηγός και πήρες τους αξιωµατικούς 
κ' έφυγες. -Τους είπα, αρχηγός έγινα του κεφαλιού µου. 'Οποιος µε 
"καταφρονεί, εγώ φέγω κι' άλλος ας κάµη ό,τι θέλη"". Πλησίασε ο Βασιλέας " 
και σιωπήσαµεν. Το 'µαθε ο Βασιλέας ύστερα και περιόρισε τον Γραµµατέα 
του Στρατιωτικού και φρούραρχον. Και παρουσιαζόµαστε κατά την τάξη. 
Ο φρούραρχος κι' άλλοι 'νεργούνε και γίνεται ένα τραπέζι εις το Μαρούσι• 
και πηγαίνει εκεί ο φρούραρχος, οι 'πασπισταί του Βασιλέως Τζαβέλας, Γενναίος, 
Κατζάκος, Γριβαίγοι, Μαµούρης, Βάσιος, Χατζηπέτρος, Μήλιος κι' 
άλλοι πολλοί• ήµαστε καµµιά σαρανταριά. Θέλαν να διατιµήσουνε εµένα• 
να δώσω αιτίαν να µε χτυπήσουνε. Μου λέγει έναν λόγον πειραχτικόν 
"ο συγγενής του Κωλέτη ο Χατζηπέτρος σ' το τραπέζι. ""Πώς; του λέγω• " 
"τι είπες; Πάρε το σπαθί σου και σήκου απάνου να σου δείξω!"" ∆εν " 
σηκώθη. Πήρα µια µποτίλλια του την τίναξα εις το κεφάλι. Πιαστήκαµεν 
Είδαν ότι θα χοντρήνη το κακό και σηκώθηκαν όλοι και µας χώρισαν. 
Η Αντιβασιλεία έπαψε άµα κόλλησε ο Βασιλέας εις τον θρόνον, κ' έγινε 
ο Αρµασπέρης Αρχικατζελάριος. Οι αγωνισταί αδικήθηκαν από την 
πρώτη 'πιτροπή κι' οληµέρα φώναζαν εις τον Βασιλέα -και πλήθος αναφορές. 
Τότε διορίζουν τον γκενεράλ Τζούρτζη πρόεδρον µιας επιτροπής• µέλη 
τον Κριτζώτη, τον Νικήτα, τον Τζαβέλα, τον Οµορφόπουλον κ' εµένα. Ο 
Κατζελάριος, της Αγγλικής φατρίας, φρόντισε πρώτα κ' έδιωξε τον Κωλέτη, 
-τον έστειλε πρέσβυ εις την Γαλλία• τον Μεταξά τον έστειλε εις την 
Ισπανία. Τον Μαυροκορδάτο προ-καιρού τον είχαν διώξη. Τότε ο Αρµασµπέρης 
παντρεύει δυο κορίτζα του και τους δίνει τα δυο παιδιά του Κατακουζηνού. 
Κ' έτζι επεβαίνουν και εις την θρησκεία µας δια-να µας φκειάσουνε 
του δόµατός τους από λίγον κατ' ολίγον. Κι' αυτό το παράδειµα το 
ακολούθησαν και οι 'Ελληνες και παντρεύονται τοιούτως. Τότε ο Αρµασµπέρης 
δια-να δείξη ότ' είναι ο αγαπηµένος των Ελλήνων -και είδε ότι 
µ' αγαπούνε εις όλο το κράτος -θέλει το στρατιωτικόν να του προσφέρουν 
ένα σπαθί και να τον πολιτογράψουν παντού εις την Ελλάδα. Με παίρνει 
µου κάνει ένα τραπέζι• ήταν κι' ο Τζούρτζης εκεί ο φίλος του. Μου λέγει 
ότι µ' αγαπάγει και θα 'νεργήση να µου δώσουν τον σταυρόν µε τ' άστρος 
κι' άλλα πολλά. Την άλλη ηµέρα µου λέγει ο γκενεράλ Τζούρτζης δια το 
σπαθί, να 'νεργήσω, και δια το πολιτόγραµµα• κι' ότι ο Κατζελάριος θα µε 
κάµη σηµαντικόν άνθρωπον. Του υποσκέθηκα αυτά µε τα χείλη. 
Πηγαίνει ο Γαρδικιώτης Γρίβας µε το τάµα του 'σ την ∆υτική Ελλάδα 
και 'ρέθιζε τους κατοίκους να σηκωθούν αναντίον της Κυβέρνησης, 
το-ίδιον και σε άλλα πολλά µέρη, καθώς κι' ο Θοδωράκης Γρίβας έβγαζε 
ληστές παντού κι' άλλοι τοιούτοι. Κι' αφάνιζαν τους κατοίκους. Τότε 
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άρχισε και η βαθµολογία της επιτροπής. Θέλαν να βάλουν εις την βαθµολογίαν 
πολλούς ανάξιους, οπού να µην λείψουνε ποτές οι δυστυχίες από τους 
αγωνιστάς και γενικώς από την πατρίδα. Τότε δια-να µ' ελκύσουν είπαν να 
µου κάµουν και τον αδελφό µου λοχαγόν, ότ' είναι αδικηµένος από τον 
"Καποδίστρια. Τους λέγω• ""Είναι υπολοχαγός• 'σ εκείνο να µείνη. Και να " 
δικαιώσουµεν τους ανθρώπους του Αγώνος να φάνε κοµµάτι ψωµί, να µην 
ταλαιπωριώνται ξυπόλυτοι και γυµνοί. Αυτούς έχοµεν αδελφούς -να σωθούν 
τα δεινά τους, να ησυχάσουν και αυτείνοι και η πατρίδα και ο Βασιλέας. 
-Μου λένε, τον βάνοµεν εµείς τον αδελφό σου κ' εσύ φώναζε ό,τι θέλεις.- 
"Τον βάνετε εσείς, απαρατιώµαι εγώ• και το βάνω εις τον τύπον διατί απαρατήθηκα""." 
"Τότε τ' άφησαν και τους είπα• ""Να 'χωµεν δικαιοσύνη και να " 
λέµεν µε φόβον του Θεού όποιον αγωνιστή ξέρει ο καθείς. Και τοιούτως 
ακολουθήσαµεν. 
Τότε διορίστη ο γκενεράλ Τζούρτζης και Γενικός Επιθεωρητής του 
στρατού. Αποφασίστη κι' όσους βαθµολόγησε η πρώτη 'πιτροπή κ' εµείς 
να συστηθούν σε τετραρχίες και να γένη φάλαγξ. Κάµαν δέκα τετραρχίες. 
∆ιόρισαν κ' εµένα τετράρχη της Αττικής. Αστένησα. 'Ερχονταν εις το 
σπίτι µου πολλοί άνθρωποι να µε ιδούνε• έρχονταν και οι αξιωµατικοί 
"της τετραρχίας µου. ∆υο-τρεις µου λένε• ""Εδώ οι Γριβαίγοι 'ρεθίζουν τους " 
στρατιωτικούς και τους στέλνουν και πηγαίνουν έξω εις το κράτος και κάνουν 
"ληστείες"". Τότε και εις το Κράβαρι, χωρίον Ελετζού, είχε πάγη ο Καλαµάτας" 
κι' άλλοι λησταί και το πάτησαν• χάλασαν και το σπίτι ενού αγωνιστή, 
Καλατζαίγους τους λένε. Εκεί ρωτούσαν οι λησταί πότε µπορεί να 
βγούνε οι Γριβαίοι όξω να ξέρουν. Τότε απ' αυτούς ήρθε ένας εδώ να ειπή 
την δυστυχίαν του• τον είχα φίλο• µου είπε αυτά. Τότε αυτά κι' ό,τι µου 
είπαν οι αξιωµατικοί κατά χρέος θέλησα να τα ειπώ του Αρχικατζελάριου. 
Μην ξέροντας την γλώσσα του, είχα τον Βαλέττα φίλο και του το είπα κι' 
αυτός ήφερε τον γυναικάδελφό του Παναγιωτάκη Σούτζο και τα είπαµεν να 
τα ειπή τ' Αρµασπέρη. Πήγε και του τα είπε. Τότε αυτός δια-ν' αποκοιµίση 
εµένα, µε προσκαλεί να πάγω να φάµε ψωµί. Ρωτάγω τον δούλον 
του ποιοι άλλοι είναι εις το τραπέζι, µου λέγει οι Γριβαίγοι και ο Παναγιωτάκης ο 
Σούτζος. 
"Τότε λέγω του δούλου• ""Σύρε και πες του Εξοχωτάτου " 
"Αρµασπέρη δεν είµαι άξιος να φάγω ψωµί εις το τραπέζι του"". " 
Τότε του το 'βγαλα φόρα και δια το σπαθί και πολιτογράψιµον. Φανερώθη 
κι' απαρατήθη από αυτά. 
Τότε άρχισε η αποστασία εις την ∆υτική κι' Ανατολική Ελλάδα. 
Ο Βασιλέας είχε πίστη 'σ εµένα• µου στέλνει τον Μιαούλη και µου λέγει 
θα διορίσουνε αρχηγούς δια την καταδίωξιν των αντάρτων και ληστών 
και να µε διορίση κ' εµένα. Του είπα, δεν µου το συχωρεί µήτε η υγεία 
µου, µήτε η συνείθησή µου να χτυπήσω τους αγωνιστάς, οπού άλλοι ήταν 
οι αίτιοι. Και διόρισαν τον Βάσιο, τον Μαµούρη, τον Τζαβέλα και τον 'νεργητή 
Γρίβα κι' αδελφόν του Γαρδικιώτη. Και κινήθηκαν αναντίον εκεινών, 
"οπού παρακινούσαν να σηκωθούνε ""κ' είναι κι' αυτείνοι σύνφωνοι"", τους λέγαν." 
Και τους πήγαν αναντίον τους δολερώς κι' απίστως• και σκοτώθηκαν 
τόσοι αγωνισταί κι' αρφάνεψε η πατρίς από αυτούς. 'Οτι µιαν ηµέρα θα τους 
"χρειαστή και που να τους εύρη; Τα 'φαγαν τα περισσότερα και καλύτερα παληκάρια" 
οι δολεροί και οι κακοί ανθρώποι. ∆ιόρισαν ύστερα και τον γκενεράλη 
Τζούρτζη να πάγη επί-κεφαλής αυτεινών• πήρε κ' εµένα µε την τετραρχίαν 
και το πεζικό της γραµµής και καβαλλαρία και Γαρδικιώτη µε το τάµα 
του και πήγαµεν εις Μισολόγγι. Και µάθαµεν ότι διαλύθηκαν οι αντάρτες, 
όταν µάθαν τον δόλο και την απάτη των συντρόφωνέ τους. Οι κάτοικοι πήγαν 
εις τα σπίτια τους, οι σηµαντικοί έπαθαν σκοτωµούς και φυλακές• και οι λησταί 
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πήγαν εις το Τούρκικον. Και τότε ο Γρίβας έστελνε κεφάλια των συντρόφωνέ 
του εις την Κυβέρνηση, καθώς έστελνε ένας ντερβέναγας του Αλήπασσα, 
τον έλεγαν Ισούφ-Αράπη. 
Εις το Βραχώρι µάθαµεν ότι ο Βασιλέας µας πάγει εις την Μπαυαρία 
να παντρευτή. Από τους ανθρώπους εις το Ξερόµερον κι' αλλού µάθαµεν 
τις ενέργειες των Γριβαίων κι' όλης της συντροφιάς. 'Ηρθαµε εδώ εις Αθήνα, 
αφού κάµαµεν όλη την περιοδεία. Τότε ο Γρίβας τούρκεψε τους ανθρώπους. 
'Ηρθαν οι κάτοικοι φωνάζοντας εις την Κυβέρνησιν• έφυγαν και 
καµπόσες φαµελιές και πήγαν εις την Τουρκιά. Τότε όσους ήταν άξιοι δια 
παλούκι, όλους τους ληστάς, τους σύναξε ο Γρίβας και προστάζει ο Κατζιλέρης 
ο Αρµασπέρης, διορίζει κ' εµάς την 'πιτροπή κατά το ριπόρτο του Γρίβα, 
αφού τους έστειλε διαταγή να µπούνε µέσα-εις το κράτος, οπού ήταν εις 
την Τουρκιά, κι' αφού ήρθαν διατάττει την 'πιτροπή ο Αρµασµπέρης να 
τους κάµωµεν αξιωµατικούς. Ο σύντροφός του ο γκενεράλ Τζούρτζης ήταν 
"έτοιµος• εγώ τους είπα• ""Τα χέρια µου και τα δυο να τα κόψετε, υπογραφή " 
δεν βάνω να βαθµολογήσω ληστάς, οπού κάψαν τις εθνικές καζάρµες και σκότωσαν 
"και τις φυλακές των συνόρων!"" Τότε 'γγιχτήκαµε δι' αυτό• µάλλωσα " 
µε τον γκενεράλη. Πήρα τ' άλλα τα µέλη εις το σπίτι µου και φάγαµεν 
"και τους είπα• ""∆εν θα σκοτωθούµεν από τους αγωνιστάς; Εκείνοι να " 
"περπατούνε δυστυχισµένοι, και τους ληστάς να τους φκειάσουµεν αξιωµατικούς;""" 
Τότε ορκιστήκαµεν και δεν θέλησε κανένας από 'µάς. Και τους έκαµεν 
µόνος του ο Αρµασµπέρης. Και διάταξε να 'ρθη ο Γρίβας εις την Αθήνα. 
Κ' ήρθε µε καµµιά εκατοστή τέτοιους. Κι' ο Αρµασµπέρης διόρισε 
τους φίλους του και γαµπρούς του και πήγαν και τον δέχτηκαν. Οι κάτοικοι 
έλπιζαν να τους παλουκώσουνε, κι' ο Κατζελάρης τους έκανε τέτοιες 
επίδειξες. Το 'δωσε και τον σταυρό του λαιµού, και η γυναίκα του του χάρισε 
ένα ρολόγι. Τότε έγινε η Αθήνα σπίτι των ληστών• δεν κόταγαν να 
βγούνε οι άνθρωποι έξω• βρίσκονταν σκοτωµένοι, γυµνωµένοι, από αυτά πλήθος. 
'Εδειρε ο Γρίβας και τον φίλο του τον Σκούφο, οπού πείραζε µε την 
'φηµερίδα του αυτούς όλους. 
Τότε ήµουν µέλος του ∆ηµοτικού Συνβουλίου• ο Καλλεφουρνάς πρόεδρος, 
φίλος µου. Μιλήσαµεν εις το σπίτι µου την κατάστασιν της πρωτεύουσας 
και είπαµεν να συνάξωµεν το ∆ηµοτικόν Συνβούλιον και να γυρέψωµεν να 
γένη µια πολιτοφυλακή. Το συνάξαµεν• αρχίσαµεν την πρότασιν οι δυο µας. 
Ηύραµεν σύνφωνο όλο το Συνβούλιον να γένη αυτό, κ' εµένα µε διόρισαν αρχηγόν. 
"Τους είπα• ""Η οµιλία δεν είναι δια δόξες, είναι δια προφύλαξή µας," 
και δεν θέλω αρχηγίες• όποτε είναι η αράδα µου, ως απλός πολίτης φυλάγω 
"κ' εγώ"". 'Εγιναν όλα αυτά. Το ζητήσαµεν από την Κυβέρνηση• βήκαν δυο " 
αναντίοι ο Κοκκίδης κι' ο Γεννάδιος σύβουλοι. Τότε ο Αρµασµπέρης πειράχτηκε. 
Πήραν και την πράξη την βάλαν εις τον τύπον. Εγώ καθώς γύρισα 
από την περιοδεία δεν είχα πάγη τελείως εις τον Αρχικατζελάριον• 
µε ζήτησε εις το τραπέζι του, δεν ζύγωσα. Τότε άρχισε να µε βαρή. Ζητώ 
να παρουσιαστώ να του µιλήσω µε διαρµηνέα δικόνε-µου. Παίρνω τον Βενθύλο 
και πήγα. 'Ηταν καµµιά εβδοµηνταργιά 'Ελληνες απόξω, στρατιωτικοί 
και πολιτικοί. Και εις όλα είχε τον Παναγιωτάκη Σούτζο οπού συβουλεύεταν. 
Αφού γλύτωσε από τους άλλους, µπήκα µέσα• πήρα και τον Βενθύλο. 
"Μου λέγει ο Αρχικατζελάριος• ""Πολύν καιρό δεν σ' είδα• µου φαίνεται, είσαι" 
"αστενής; -'Οχι, του λέγω, είµαι υγιής. Εξ-αιτίας-οπού καταγένεσαι είπα " 
ότι η παρουσία µου σου δίνει βάρος και δι' αυτό δεν σ' ενόχλησα. -Κύριε, 
"µου λέγει, τ' ήταν εκείνο οπού 'κανες εις το Συβούλιον; -'Εκανα ως πατριώτης" 
ορκισµένος εις την πατρίδα µου και να προφυλάξω την πολιτεία 
µας• ό,τι έκαµα το 'καµα µαζί-µ' άλλους δεκαπέντε. ∆ικαιοσύνη θέλουν οι 
'Ελληνες, Εξοχώτατε! 'Οτι χύσαµεν ποταµούς αίµατα και την δικαιοσύνη 
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δεν την λέπουµεν. Και εις την Αθήνα κανείς δεν κρύβεται, ότι τα σπίτια 
"είναι µεϊντάνια"". " 
Βγάζει έξω ότι γένεται µια φατρία να σκοτώσουνε τους σηµαντικούς κι' 
αυτόν, κι' αρχηγός αυτεινής της φατρίας είµαι εγώ. Τότε θέλει να στείλη να µε 
πιάσουνε. Αποφάσισα ν' αντισταθώ. 'Ηρθε ο Νότης, ο Βαλτηνός µου λένε• 
"Τι 'ναι αυτά οπού ακούµε; και θα πάθης. -Σκαλίζω τον κήπο µου, τους " 
λέγω• όποιος θελήση να µε πειράξη -ο αδύνατος έχει του Θεού την δύναµη εις 
"το δίκιον του"", τους είπα. Τότε πάνε και τα λένε αυτά του Αρµασπέρη και " 
σιώπησε το κίνηµα και µο' 'στειλε να ησυχάσω. 'Εγραψα αυτά του Βασιλέως, 
πως έγινε η ανταρσία της Ρούµελης, που κατήντησαν οι υπήκοοί του, 
πως έγιναν οι βαθµολογίες, πως 'νεργούν αναντίον του και να 'ρθη να κυβερνήση 
το κράτος του. Και να βαστάξη και την αναφορά µου• κι' αν τον απατώ, 
δεν είναι δίκιος Βασιλέας αν δεν µε καταδικάση εις θάνατον. Τότε κάνω κ' 
ένα τραπέζι και παίρνω όλους τους Μπαυαρέζους, οπού ήταν φίλοι του Βασιλέως 
κι' αναντίοι του Αρµασπέρη, και τρώµεν εις το σπίτι µου• και 
τους παρακινώ να φκειάνουν κι' αυτείνοι µιαν αναφορά και ξεστόριζαν τα 
κακά οπού τρέχουν εις το κράτος του. Τότε ο Βασιλέας διάβασε τις αναφορές 
µε τον πατέρα του. Του είπε ο Βασιλέας ότι έχει πολλή πίστη 'σ 
εµένα. Τότε εις Μπαυαρίαν έστειλε ο Αρµασπέρης τον γαµπρό του τον Κατακουζηνόν. 
'Εµαθε ο Κατακουζηνός την αναφορά µου, γράφει του πεθερού του 
αυτά. Τότε άρχισε ο Αρµασµπέρης να λαβαίνη µέτρα πως να µ' εξαλείψη. 
'Ηµουν πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συνβουλίου. Μαζώνεται όλο το Συνβούλιον 
"και φκειάνοµεν ένα ψήφισµα και λέγαµεν• ""Μ' αυτόν τον τρόπον δεν διοικιώµαστε," 
"µε το ""έτζι-θέλω"" του κάθε-ενού• θέλοµε νόµους κατά τους αγώνες" 
"µας και θυσίες µας"". Πριν βγάλωµεν την αναφορά έξω να µαθευτή, κάνω" 
ένα τραπέζι καλό και παίρνω όλους τους σηµαντικούς αγωνιστάς. Παίρνω 
τον Κουντουργιώτη, τον Μπόταση κι' άλλους πολιτικούς, παίρνω τον Κολοκοτρώνη, 
Νότη, Βαλτηνό, Βάσιο κι' άλλους πολλούς στρατιωτικούς, παίρνω 
τον ∆ήµαρχον κι' όλο το ∆ηµοτικόν Συβούλιον. 'Ηµαστε 'σ το τραπέζι 
περίτου από εξήντα. Αφού φάγαµεν κι' αρχίσαµεν να σηκώσουµε τα γιοµάτα, 
"σηκώθηκα εγώ κ' είπα• ""Ζήτω του Βασιλέως µας και της Βασίλισσάς " 
µας και να τους δώση ο Θεός και βασιλόπαιδα, και να τους φωτίση να 
"µας κυβερνήσουνε µε συνταµατικούς νόµους κατά τις θυσίες της πατρίδος"". " 
'Επιαν όλοι το γιοµάτο. Την αυγή το 'µαθε ο Αρµασπέρης αυτό, τους πήρε 
όλους εις την οργή του κ' εµένα δια παλούκωµα. Τότε του στείλαµεν και το 
ψήφισµα, οπού φκειάσαµεν το ∆ηµοτικόν Συβούλιον• το βάλαµεν και εις 
τον τύπον. Τότε γύρεψε να µε κάµη εξορίαν. 'Ηρθε ο κοµαντάντης της πιάτζας 
στελµένος από τον φρούραρχον να γένω χαζίρι σε δυο ώρες να φύγωµεν 
-θα 'ρθουν να µε πάρουν• και να είµαι εις την θέλησίν τους, να µε ξορίσουνε 
"εις τα νησιά. Τους είπα• ""Είµαι αστενής εξ-αιτίας των πληγών και θα " 
κάτζω µε την φαµελιά µου να µε συγυρίση εις το σπίτι µου. κι' αν έφταιξα, 
ας µε κρίνη η Κυβέρνηση µε τους νόµους της πατρίδος µου• και να µε παιδέψη 
"κατά το έγκληµά µου"". Τότε στείλαν γιατρούς• κι' από το γινάτι µου" 
µ' έπιασε µια µεγάλη κάψη. Με γύµνωσαν, είδαν τις πληγές. Τότε λέγω 
"του κοµαντάντη και των γιατρών• ""Επειδήτις η Κυβέρνηση δεν έχει πίστη " 
'σ εµένα, ότι της λέγω είµαι αστενής και µε γυµνώσετε ως σουλντάτον, δεν 
µαταθέλω να είµαι εις την 'πηρεσίαν της• ως αξιωµατικόν δεν µε γνωρίζει, 
κ' εγώ δεν την γνωρίζω• κι' απαρατιώµαι• και είµαι εις-το-εξής απλός πολίτης. 
"Και να λάβη και την 'πηρεσίαν της τετραρχίας και το γραφείον"". " 
'Ηρθαν µου µίλησαν πολλοί να µην απαρατηθώ• δεν στρέχτηκα κι' απαρατήθηκα. 
Τότε στέλναν οληνύχτα πεζούρα και καβαλλαρία και µε φύλαγαν. 
'Ερχονταν και οι αγωνισταί κρυφίως και µε φύλαγαν 'σ το σπίτι µου κ' έξω εις 
τις ελιές. 'Οτι ήθελαν να µε πάρουν δια-νυχτός. 'Οτι ο Αρµασπέρης δεν 
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ξέχανε την αναφορά οπού 'γραψα εις τον Βασιλέα. Τότε διάλυσαν και το ∆ηµοτικόν 
Συνβούλιον, έπαψαν και τον ∆ήµαρχον και ξέκλησαν και το πρωτόκολλον 
να µην φαίνωνται αυτές οι πράξες, ούτε εκείνη δια την πολιτοφυλακή, 
ούτε η άλλη δια το σύνταµα. Μ' είχαν κλεισµένον εις το σπίτι µου όσο-οπού 
'ρθε ο Βασιλέας -κι' ως τώρα να µην έρχεταν, εγώ θα ήµουν ακόµα 
φυλακωµένος. 
Εις την Μπαυαρίαν του είπε ο πατέρας του του Βασιλέα κ' έφερε µαζί 
του τον Ρουντχάρτη να τον βάλη εις τον τόπον του Αρµασπέρη. Τα 1837 
Φλεβαρίου 3 ήρθε ο Βασιλέας και η αγαθή Βασίλισσα. Πήγαν οι πρέσβες εις 
την φεργάδα• τους είπε ότι ο Αρχικατζελάριος είναι παµένος κ' ευτύς ν' αναχωρήση 
από το κράτος. Τότε πέθανε κι' ο Κατζελάριος κι' ο φίλος του ο 
πρέσβυς της Αγγλίας. Πάσκισε να τον βαστήξη• του-κάκου. Πήγαµε και 
συνοδέψαµε τους Βασιλείς µε µεγάλη παράταξη κι' όλοι οι πολίτες. Σε δυο 
ηµέρες φκειάνω µιαν αναφορά της Μεγαλειότης του και του ξηγώµαι δια 
την αναφορά οπού 'στειλα εις την Μπαυαρίαν τι δοκίµασα και τι αντενέργειες 
του κάναν δια-να µην µαταγυρίση οπίσου εις την Ελλάδα• και η Αγγλία 
τι σκοπούς έχει και πως ρήµαξε το ταµείον ο Αρµασπέρης κι' ο 
υπουργός της µπιστοσύνης του, της Οικονοµίας τι πήραν µαζί• και τα καλύτερα 
υποστατικά, σταφίδες, µύλους κι' άλλα τα µέρασαν (τα όποια φαίνονται 
ως σήµερα)• και γύµνωσαν την δυστυχισµένη πατρίδα. Και εις το 
Κράτος του µένει η δυστυχία. Χάλευε ο Αρµασπέρης και η συντροφιά του 
να κάµουν τον Λασσάνη συνταµατάρχη, και διαµαρτυρήθηκα κ' έµεινε. Τους 
βαθµούς τους δώσαν των ληστών και οι αγωνισταί µείναν δυστυχείς. Παρουσιάστηκα 
και µίλησα αυτά του Βασιλέως και το' 'δωσα και την αναφορά µου 
και του έλεγα• 'σ-το-εξής δεν είµαι άξιος τοιούτως να δουλέψω, ότι δεν µου 
το συχωράει η υγεία µου και να µου δώση την άδεια να βάλω την κόπια 
της αναφοράς µου εις τον τύπον. Μου είπε να µην την βάλω. Τότε, αφού 
έµαθε αυτά ο Αρµασπέρης 'νέργησε να µε καταδικάσουνε. Του παραγγέλνω 
είµαι έτοιµος σε ό,τι αγαπάη, εις τους νόµους της πατρίδος µου να 
κριθώ, και δεν θέλω κι' αβοκάτους, ότι έχω την ίδια-µου αλήθεια αβοκάτο 
Τότε σιώπησε κ' έµεινε. Το' 'δωσε ο Βασιλέας εκατό-χιλιάδες δραχµές του 
Αρµασπέρη, πήρε και κάνα-µιλλιούνι τάλλαρα και πάγει 'σ την δουλειά του. 
'Ηταν ψειργιασµένος κόντης κ' έγινε πραµατικός. 'Σ το φευγάκι του έκαµεν 
ένα τραπέζι µεγάλο και κάλεσε τους συντρόφους του Κριτζώτη, Γριβαίγους, 
Μαµούρη, Ρούκη, Κολιόπουλον, Γενναίον, Τζόκρη κι' άλλους τοιούτους, οπού 
τους έκαµεν µε υποστατικά και µε χρήµατα -τους έδινε ένα αυτεινών κ' έπαιρνε 
αυτός εκατό. Τους πήρε και φάγαν ψωµί• σηκώθη κ' έπγε ένα γιοµάτο 
"και λέγει• ""Εις υγείαν εσάς των αγαθών Ελλήνων οπού συντρώµεν σήµερα" 
"κι' αποχαιρετιώµαστε"". 'Αρχισαν κ' έκλαιγαν όλοι. Τους είπε πολλά " 
τοιούτα παραπονευτικά λόγια. Τέτοιοι είµαστε εµείς. 'Οταν φεύγουν οι τύραννοι, 
οι κλέφτες, εκείνοι οπού θέλουν να βουλιάξουν την πατρίδα, κλαίµεν 
και λυπώµαστε• κι' όταν την γυµνώνουν, γελάµεν και χαιρόµαστε. 'Οταν 
ήµουν φυλακισµένος, όλοι αυτείνοι µε βρίζαν και µε κακοσύσταιναν• κι' αν 
κάθεταν ο Αρµασπέρης πίσου, ήµουν χαµένος. 'Οτ' η αλήθεια κατατρέχεται. 
Τότε έφυγε ο Αρµασπέρης και τον συντρόφεψαν όλοι οι φίλοι του κάτου 
εις το καράβι. 
Πήγα κι' αντάµωσα τον Ρουντχάρτη, οπού έµεινε εις το ποδάρι εκεινού. 
Του είπα όλα αυτά. Τον ζήτησα να 'ρθη εις το σπίτι µου να φάµεν. Μου 
"είπε• ""Σου µιλώ δι' αυτό"". Ρώτησε τον Βασιλέα, του είπε να 'ρθη• ""ότι πήγα" 
"κ' εγώ, του είπε, εις τον Μακρυγιάννη"". Μου είπε ότι έρχεται. Κάλεσα και" 
τον µαρσιάλη του παλατιού κι' όλους τους αυλικούς και Κουντουργιώτη, Κολοκοτρώνη 
κι' άλλους πολλούς πολιτικούς και στρατιωτικούς. Τους έκαµα 
ένα τραπέζι πολλά καλό. Τότε έπιαµεν υπέρ της Μεγαλειότης του και του 
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"Ρουντχάρτη ύστερα και είπα• ""Από δικαιοσύνη διψάγει η πατρίδα και 'λικρίνεια•" 
όποιοι την κυβερνούνε ο Θεός να τους φωτίση και να τους οδηγήση εις 
αυτό. 'Επγε κι' ο Ρουντχάρτης δια 'µένα. Είναι η αλήθεια του Θεού, όσον 
καιρόν κυβέρνησε αυτός µεγάλη δικαιοσύνη και 'λικρίνεια είδαµεν• και ξόδιαζε 
κ' εξ ιδίων του πολλά. Αλλά την αρετή εις την Ελλάδα η 'διοτέλεια 
την κάνει κακία. ∆εν τον θέλει τον καλόν άνθρωπον ο Λάγινης, δεν τον 
θέλουν οι άλλοι πρέσβες, δεν τον θέλουν οι εδικοί-µας οι απατεώνες. Καθώς 
το 'λεγαν αυτείνοι να κυβερνήση δεν τους έκανε το κέφι τους• έδωσε την 
απαραίτησίν του. Τον Βασιλέα τον απάτησαν οι άλλοι οι Μπαυαρέζοι οπού 
ήταν στρωµατίδες των ξένων• αντενεργούσαν όλοι κ' έφυγε από την πατρίδα 
µας ο καλός κι' αγαθός άνθρωπος• και εις τον δρόµον πέθανε από την πίκρα 
του. Ο Θεός να το' 'χη την ψυχή του αυτεινού του αγαθού ανθρώπου• και των 
αλλουνών όσοι ήρθανε εις την πατρίδα µας να την χάσουνε να την δώση την 
ψυχή τους του αναθεµατισµένου και να τους δικιώση• και να τους κάµη την 
ανταµοιβή της κακίας τους δια όσα έκαµαν γενικώς εις τους 'Ελληνες και 
- 
Κάµαµεν νέες εκλογές και βάλαµεν δήµαρχο τον Καλλεφουρνά και 
µπήκα κ' εγώ µ' άλλους σύνβουλος από το µέρος των τίµιων πολιτών. Τότε 
µπήκε και το χαρτόσηµον και 'πιτηδέµατα 'σ ενέργεια δια-να βασταχτούµεν. 
'Οτι τα δάνεια εµείς δώσαµεν υπόσκεση ότι τα δανειστήκαµεν και η 
Μπαυαρία τα ρούφηξε µε τον Αρµασπέρη και συντροφιά. Εις την Πάτρα 
τον ζωγράφισαν και τον έκαψαν σαν τον Γιούδα για την καλωσύνη οπού 'καµεν 
εις την Ελλάδα. Κι' ο Θεός ξέρει τα υστερνά µας. 'Οµως η καλή 'µέρα 
φαίνεται από την αυγή. Πατρίδα, πατρίδα, ήσουνε άτυχη από ανθρώπους να 
σε κυβερνήσουν! Μόνος ο Θεός, µόνος ο αληθινός αυτός κι' ο δίκιος κυβερνήτης 
σε κυβερνεί και σε διατηρεί ακόµα! 
Ο Αρµασµπέρης δια 'µένα άφησε κακές σύστασες εις τον Βασιλέα και 
τους οπαδούς του, οπού άφησε εδώ και εις το Παλάτι, πάντοτες να µε κατατρέχουν. 
Και την παραγγελίαν του την ξακολουθούν όλοι. 'Ανοιξαν οι 
πληγές του σώµατός µου• και είχα εννιά γιατρούς πέντε µήνους και µ' αποφάσισαν 
εις τον θάνατον. Γύρεψα απ' ό,τι µου χρωστάει η Κυβέρνησις να 
µου δώσουν να ξεκονοµηθώ• δεν στάθη τρόπος. Μόνον µιαν χάρη µο' 'καµαν• 
µάθαν ότι πέθανα και κάµαν τη µουσική έτοιµη να µε χώσουνε µε παράταξιν. 
'Οταν στείλαν και τους είπανε ότι ζω ακόµα, πικράθηκαν πολύ. Είδα 
αυτεινών την αρετή και των συνπολιτών µου την λύπη• και γιόµοζαν τα 
σουκάκια να µάθουν πως είµαι. 
Αφού µίλησα του Βασιλέα δια τον Λασσάνη, τις µεγάλες κατάχρησες 
οπού 'καµεν αυτός και οι συντρόφοι του, κι' αφάνισε την πατρίδα, και του Σπυροµήλιου 
το' 'δωσε την Λιβαδόστρατα εις την Φήβα κι' άλλα, τον έβγαλε τον 
Λασσάνη από την 'Κονοµίαν και τον έβαλε εις την Λογιστική 'πιτροπή µε 
βαρειόν µιστόν να διορθώση τις κατάχρησες, αυτός τις δικές-του και των 
φίλωνέ του• -και οι αγωνισταί και χήρες των σκοτωµένων κι' αρφανά 
παιδιά τους, κ' εκείνοι οπού θυσιάσαν το δικόν τους 'σ τα δεινά της πατρίδος 
ας γκεζερούν εις τους δρόµους ξυπόλυτοι και ταλαιπωρεµένοι κι ας λένε 
ψωµάκι. Οι ακαθαρσίες της Κωσταντινόπολης και της Ευρώπης καρότζες, 
µπάλους, πολυτέλειες, λούσια πλήθος. Αυτείνοι αφεντάδες µας κ' εµείς είλωτές 
τους. Πήραν τα καλύτερα υποστατικά, τις καλύτερες θέσες τους σπιτότοπους, 
'σ τα υπουργεία βαρειούς µιστούς• δανείζουν τα χρήµατά τους δυο 
και τρία τα εκατό τον µήνα, παίρνουν υποθήκες -'σ ένα χρόνο και λιγώτερον 
κάνει δέκα το παίρνει ένα• γίνηκαν όλοι 'διοχτήτες. Κριταί αυτείνοι, 
αφεντάδες αυτείνοι• όπου να πάνε οι 'Ελληνες όλο ξυλιές τρώνε. Η φτώχεια 
άξηνε• λίγον φταίξιµο να κάµη ο αγωνιστής, χάψη άλλος επί ζωγής, άλλος 
κόψιµον µε την τζελατίνα. 'Ολο τέτοιες καλωσύνες έχοµεν. Γιόµωσαν 
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οι χάψες του κράτους. Και θησαύρισαν οι κριταί µας και οι αβοκάτοι µας. 
Το κράτος έτσι πάγει πολλά οµπρός! 
Μιαν ηµέρα πέρναγε ο Υπουργός του Πολέµου ο Σµάλτζης• δεν είχα τη 
νιφόρµα µου -δεν τον χαιρέτησα. Ευτύς µε προσκαλεί και µου λέγει διατί 
"δεν έχω τη νιφόρµα µου και δεν τον χαιρέτησα. Του λέγω• ""Σκαλίζω τον " 
κήπο µου να γένουν λάχανα να φάγω µε τα παιδιά µου και µε τόσες φαµελιές 
των σκοτωµένων οπού 'ναι εις το σπίτι µου. Οι αγωνισταί, οπού αγωνίστηκαν, 
δεν τους δώσετε ούτε ένα αριστείον• ενταυτώ όσοι ήταν µακρυά-από τους 
κιντύνους όλους τους δικιώσετε -βαθµούς, µιστούς πλουσιοπάροχους! Κι' 
αυτείνοι οπού αγωνίστηκαν περπατούνε εις τον έναν και εις τον άλλον να 
φάνε κοµµάτι ψωµί. 'Εχω καµπόσους τοιούτους εις το σπίτι µου, κύριε Υπουργέ, 
οπού τους θρέφω να µην πάνε δια ψωµί σε κακές στράτες και τους 
βάλετε εις τους νόµους και τους κόψη η τζελατίνα -θα τους χρειαστούµεν 
καµµίαν βολά• δι' αυτό σκαλίζω και δεν βάνω νιφόρµα, ότι κορνιαχτίζεται 
από το σκαλιστήρι. Κι' όταν βγαίνω µε-χωρίς νιφόρµα, κι' ο Βασιλέας να 
"είναι δεν τον χαιρετώ -ούτε τον καταφρονώ"". Αφού του είπα πολλά, τον " 
έβαλα σε συµπάθειον και πήγε και µίλησε του Βασιλέως και µερεµέτησε 
καµπόσους αγωνιστάς -και πάλε περισσότερους βάλαν µην έχοντας δικαιώµατα• 
και πάλε άφησαν τόσα λιοντάρια• και σ' έπαιρνε η νίλα να τους βλέπης. 
Τότε σηκώθηκα πήγα εις τον Βασιλέα και του µίλησα. Μου λέγει• 
Τους δίκιωσα και τραβγέται. Τότε τον πιάνω πίσω. Αγανάχτησε αναντίον 
"µου. Ματά τον πιάνω, και δάκρυσαν τα µάτια µου, και του λέγω• ""Είµαι " 
"άτιµος στρατιωτικός αν σε απατώ• είναι καλύτεροι πολλοί από 'µένα, Βασιλέα!""" 
Τότε σαν µ' είδε οπού 'κλαψα, µπήκε σε συµπάθεια και ήρθε και 
"µου µίλησε. Μου είπε• ""Το-λοιπόν µ' απάτησαν! -'Ετζ' είναι, Βασιλέα " 
"µου, και θέλει τους ιδής"". Την άλλη ηµέρα τους είπα και πήγαν εις το Παλάτι" 
και τους είδε• τους εσπλαχνίστη και τους δίκιωσε. 'Οτι ξύσαν το µητρώον 
και βάναν ανθρώπους χωρίς δικιώµατα εις τους βαθµούς. 'Οποτε 
βρη την αλήθεια ο Βασιλέας, έχει δικαιοσύνη -που αφίνει η ακαθαρσία της 
"ανθρωπότης; " 
Αυτείνοι οπού καταφάνισαν την πατρίδα βάνουν τους δούλους τους και 
κόλακές τους, εκείνους οπού 'χουν ίσια την αρετή κι' αγώνες, και τους εγκωµιάζουν 
εις τις 'φηµερίδες κάθε ολίγον και φκειάνουν και 'στορίες. Φκειάνει 
µιαν ιστορία ο Αλέξανδρος Σούτζος εις το Γαλλικόν και λέγει σωτήρες 
της Ελλάδος τους φίλους του. Βάνει κι' ο Κωλέτης τον Σουρµελή, στενόν φίλον 
του Γκούρα και της φατρίας τους, και φκειάνει 'στορίαν και κατηγοράγει 
ασυστόλως τον ∆υσσέα, τον οχτρό του Κωλέτη, κ' εγκωµιάζει πολύ τον 
"Γκούρα και τους φίλους του. Με τέτοια αρετή γένεται 'στορία; Να µην του " 
"ειπής και τα καλά του και τα κακά του κάθε-ενού, αλλά παθητικώς; Ρωτάτε " 
πότε ήρθε αυτός από την Κωσταντινόπολη, ποιους είχε φατρία, τι διαγωγή 
έχει δείξη. Εις του κάστρου τις πολιορκίες, αν οι φίλοι του έκαµαν 
ένα, το κάνει πενήντα• ό,τι κάναν εκείνοι οπού δεν είναι της φατρίας του 
"και δεν µπορεί να το χωνέψη, ""το 'καµαν οι ηµέτεροι"" λέγει. Οι φίλοι του " 
'στοριογράφου έχουν όνοµα, εκείνοι οπού δεν είναι της φατρίας του δεν έχουν 
"όνοµα. Εις τους ""ηµέτερους"" βάνει τους συντρόφους του και τους δίνει µερίδιον," 
"ή το δίνει όλο εκεινών οπό' 'χουν το όνοµα -γένονται και ""ηµέτεροι""." 
Αφού λέγει δια τον ∆υσσέα πλήθος ψευτιές, τον κατηγορεί και δια το χτίσιµο 
του παππά. Πες και τα αίτια, 'στοριογράφο, και το κοινό είναι κριτής 
ή υπέρ είτε κατά. 'Ενας οπού γένεται προδότης εις τους Τούρκους κι' αφανίζει 
τόσα παληκάρια -και τον γενναίον αγωνιστή Σκουρτανιώτη τον Θανάση 
µε σαράντα ανθρώπους ποιος τον πρόδωσε εις τους Τούρκους και τους 
"κάψαν όλους σε µιαν εκκλησιά; Κι' άλλες πλήθος προδοσιές; Κατηγοράς τον " 
∆υσσέα ως άναντρον. ∆ώδεκα-χιλιάδες Τούρκους µε λίγη δύναµη τους πολέµησε 
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εις το ∆αδί και κιντύνεψε• και ύστερα µ' έναν τεσκερέ του τους έδιωξε 
και λευτέρωσε την πατρίδα, οπού κιντύνευε να χαθή. 
Βλέποντας αυτούς τους δυο µεγάλους πολιτικούς, Μαυροκορδάτο και 
Κωλέτη, ότι ο ένας ηύρε τον πατριώτη του Σούτζο κ' εγκωµιάζει αυτόν και 
την συντροφιά του, ο άλλος τον Σουρµελή, τότε ο τρίτος πολιτικός της Ελλάδος 
ο Μεταξάς ηύρε κι' αυτός τον δικόν-του, ηύρε τον Κάρπον οπού 'ρθε 
από την Ρουσσίαν την πρώτη χρονιά της απανάστασής µας, ήρθε εις τον ∆υσσέα 
και τον γύµναζε αρετή ρούσσικη, αγαθότη, σεµνότη, πατριωτισµόν 
τοιούτον. Από τότε οπού 'ρθε αυτός ο σεβάσµιος παππάς από την Ρουσσία κ' 
έµεινε πλησίον του ∆υσσέως, άρχισε αυτός να κατατρέχη τους συντρόφους του 
στρατιωτικούς και να µην έχη πίστη, αλλά µεγάλη υποψία, να µην έχη µάτια 
να τους ιδή, ούτε αυτοί τον ∆υσσέα. ∆ιαίρεση και εις τους προκρίτους 
της Λιβαδειάς και κατοίκους. 'Οταν ήθελε ο ∆υσσέας να βάλη 'σ ενέργεια 
την παιδεία δι' αυτούς κατά συνβουλή του Κάρπου, έτοιµος αυτός ο άγιος 
Καρπός της Ρουσσίας, πήγαινε ως λυσσιασµένο σκυλί κι' αφάνιζε τους 
κατοίκους κατά διαταγή του ∆υσσέως. 'Εναν προεστόν του Ταλαντιού 
Αλέξαντρον ο Κάρπος έσπειρε τον κακόν καρπόν εις το κεφάλι του ∆υσσέα 
αναντίον του Αλεξάντρου κ' έλαβε διαταγή και πήγε και σκότωσε µ' 
άλλους µαζί τον προεστό του Ταλαντιού. Και µ' αυτές τις µεγάλες δούλεψες 
ο άγιος Κάρπος έκοψε τα γένια του, αρνήθη τον όρκον του, έγινε λοχαγός 
του ταχτικού, έγινε και 'στοριογράφος του Μεταξά, του τρίτου πολιτικού 
της Ελλάδος, του Ρόδιου και συντροφιάς, κ' εγκωµιάζει τον ∆υσσέα µε 
τρόπον να κλέβη των αλλουνών αγώνες και θυσίες. 'Ωστε όποιος δεν είναι εις 
την σηµαία του Μαυροκορδάτου φατριαστής κι' Αγγλιστής, Κωλέτη και Γαλλιστής, 
Μεταξά και Ρουσσιστής και είναι 'Ελληνας δια την πατρίδα του και 
θρησκεία του, αυτά παθαίνει• όποιος έτρεξε και τρέχει εις το καλό, αυτείνες 
οι συντροφιές και οι 'στοριογράφοι τους τους πλακώνουν να µην φαίνωνται 
πουθενά• θέλουν τους αγώνες τους να τα παραστήνουν δικά-τους κατορθώµατα 
κι' αρετή δική-τους, και την δική-τους αρετή την δίνουν εκεινών, ότι την 
βλέπουν ότι δεν είναι καλή κι' ωφέλιµη -όταν την κάνουν την γκολπώνονται, 
κι' όταν βρωµάγη την σιχαίνονται, και την βρώµα την αποδίνουν αλλουνών. 
'Εβαλε κι' ο Κολοκοτρώνης τον Πρωτοσύγκελλο Αρκαδιάς και τον 
εγκωµιάζει πόσον ηρωγισµόν έδειξε εις την επανάστασή µας. Μιαν παρατήρηση 
κάνω του Πρωτοσύγκελλου 'στοριογράφου ονοµαζόµενου Φραντζή• λέγει 
δια τους Ρουµελιώτες πολλά αναντίον τους εις τον αγώνα και εις τον 
εφύλιον πόλεµον. Θα βρεθούν άλλοι προκοµµένοι 'στοριογράφοι ν' αποδείξουν 
αυτά και τον αίτιον της φατρίας, και τότε το κοινό πληροφοριέται την 
αλήθεια. Ως πατριώτης Ρουµελιώτης κι' αυτόφτης ξηγήθηκα τα αίτια, όταν 
διατάχτηκα αναντίον του εφύλιου πολέµου, και δεν τα 'παναλαβαίνω. 
'Εφκειασε µια ιστορία κι' ο Περραιβός κ' εγκωµιάζει τους Σουλιώτες, 
του-λόγου-του και τη συντροφιά του. Λέγει δια 'µένα, όταν ήρθαµεν εις τον 
Ανάλατον υπέρ των πολιορκηµένων των Αθηνών, ότι τους έσφαλα εγώ. 
'Εχει δίκιον ο Περραιβός• µ' εννιά-χιλιάδες ασκέρι αυτείνοι εις τον Φαληρέα, 
πεζούρα και καβαλλαρία, κι' άφησαν όλες τους τις θέσες και κανόνια και 
- 
Και δια τις εικονογραφίες οπού άρχισα από τα 1836 και εις τα 
"1839 τις τελείωσα -διατί τις έφκειασα; Ν' αποδείξω αυτεινών τις " 
ψευτιές και χαµέρπειές τους κατά δύναµιν• και του Κάρπου να τ' αποδείξω 
ψέµα εκείνο οπού λέγει εις το 'στορικόν του, ότι πήρα το πυρ και το σίδερον 
και πήγα αναντίον των Πελοποννησίων. 'Οταν έφυγα από τον ∆υσσέα 
-από την αρετή του ∆υσσέα και αυτεινού, οπού γύµναζε τον ∆υσσέα όταν ήρθε 
από την Ρουσσίαν -πήγα εις το Βουλευτικόν σώµα και στάθηκα µ' αυτό και 
γλυτώσαµεν εις τ' 'Αργος τ' αρχεία του Βουλευτικού και ύστερα έµεινα 
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σύνφωνος µε το Βουλευτικόν και τους πολεµήσαµεν εις Τροπολιτζά κι' ολούθεν 
όλους αυτής της συντροφιάς και δυνάµωσαν οι νόµοι. Κι' ο κουρεµένος 
Κάρπος λέγει ότι πήρα το πυρ και το σίδερον! Και εις τους Μύλους τ' Αναπλιού 
το-ίδιο, κρύβει την αλήθεια και λέγει ότ' ήµουν µε δεκαπέντε ανθρώπους. 
Εις τ' αποδειχτικόν του Μεταξά, οπού θα ιδήτε εδώ, φαίνεται δεκαπέντε 
ήταν ή τρακόσοι ή λιγώτεροι. Μ'-όλον-οπού λέγει κι' ο Μεταξάς 
ότι ως αρχηγός ήταν ο Υψηλάντης. 'Οταν ιδήτε εις τα πρωτόκολλα του 
Στρατιωτικού διαταγή να µε διατάττη να πάγω εις την οδηγίαν του Υψηλάντη 
εις τους Μύλους ή εκεινού ότ' έχει διαταγή να λάβη εµένα είµαι 
ψεύτης εγώ• ειδέ είναι αυτείνοι όλοι. Μου είπε ύστερα ο Μεταξάς να µ' αλλάξη 
τ' αποδειχτικόν, όµως να τον βγάλω ψεύτη δεν τ' άλλαξα. Να κυτάξη 
όποιος έχει περιέργεια κι' ανφιβολία τα πρωτόκολλα. Ως δια τ' αντραγαθήµατα 
του Κάρπου εις τους Μύλους, του κάνουν την απάντησιν εις 
την 'φηµερίδα άλλοι και φαίνεται πόσο συµµέθεξε. 
Τον Μάρτιον µήνα τα 1839 -η Κυβέρνηση αποφάσισε να γένεται µια 
εθνική γιορτή• και την αποφάσισε να γένεται κάθε χρόνο του Βαγγελισµού 
και να γιορτάζη εκείνη την ηµέρα γενικώς το κράτος -η Κυβέρνηση, κι ο 
γλάρος Γλαράκης εις τα πράµατα της Γραµµατείας τους Εσωτερκού ως 
κρεατούρα ρούσσικη, αυτές οι γιορτές δεν τους δίνουν χέρι ν' ακούγωνται 
και θέλησαν εκείνη την χρονιά και την έσβυσαν• δεν άφησαν να γένη τίποτας. 
Καµπόσοι άνθρωποι κι' όλα τα παιδιά του σκολειού, του Γυµνάσιου, 
θέλησαν να κάµουν ένα µνηµόσυνον όσων σκοτώθηκαν. Προσκάλεσαν πολλούς, 
προσκάλεσαν κ' εµένα. Η εξουσία βγάζει αναντίον µου ότι θα κάµω επανάσταση 
και θα σκοτώσω εκείνους οπού έγιναν αίτιγοι να χαλάση η γιορτή 
και µε χιλιάδες τρόπους σώθηκα. 
Είχα φκειάση και τις εικονογραφίες• θέλησα να δοθούν εις τον τύπον 
κ' έγειναν πλήθος συντροµηταί απόξω το Κράτος κι' από-µέσα κι' από τα 
Εφτάνησα.  

Τις 25 εικόνες 35 δραχµές η συντροµή.  

Είχα δυο ζωγράφους οπού δούλευαν από τα 1836 ως τα 1839• 
τους είχα µυστικώς και τους πλέρωνα και τους φαγοπότιζα κ' έφκειασαν 
125 εικονογραφίες. Και έκαµα ένα τραπέζι µεγάλο• και πήρα εις το τραπέζι 
τους πρέσβες των ευεργέτων µας ∆υνάµεων και τους φιλέλληνας τους 
αγωνιστάς και τους αυλικούς και υπουργούς και δικούς-µας σηµαντικούς, πολιτικούς 
και στρατιωτικούς, ως διακόσιους-πενήντα ανθρώπους• ήταν σε όλο 
το σπίτι οπού τρώγαν. Αφού αρχίσαµεν τα γιοµάτα, έπια υπέρ των ευεργέτων 
µας ∆υνάµεων, του Βασιλέα µας και Βασίλισσάς µας και της πατρίδος. 
Τελειώνοντας το τραπέζι, τότε έβγαλα τις εικονογραφίες και τις θεώρησαν. 
'Εστειλα είκοσι-πέντε εικονογραφίες του Βασιλέως κι' απ' άλλες τόσες 
του 'Αγγλου του Πρέσβυ, του Γάλλου και του Ρούσσου, αφού πρώτα τις 
θεώρησαν εις το σπίτι µου οι αγωνισταί κι' όσοι άλλοι ήταν εις το τραπέζι 
και παρατήρησαν τις θέσες όθεν έγινε ο κάθε πόλεµος και τους αρχηγούς 
'Ελληνες και Τούρκους. 
Αφού χτύπησα εις τον τύπον τις ιστορίες των ασυνείδητων, τότε πειράχτηκαν 
πολλοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί. Τότε βρίσκω κ' έναν, Ησαϊαν 
τον έλεγαν, ήταν στενός φίλος του Καποδίστρια• τον είχε δάσκαλον ο 
Κυβερνήτης εις τ' Αναπλιού το σκολείον. Αυτόν τον αγαθόν Ησαϊα εγώ 
δεν τον γνώριζα• µου τον σύστησαν φίλοι. 'Ερχεται ο Σαϊγιας εις το σπίτι 
µου και συνφωνούµεν να του δώσω τις εικονογραφίες να πάη εις Παρίσια να 
τις τυπώση. Αφού συνφωνήσαµεν, πήγα εις τον Βασιλέα και του είπα αυτό 
και τον περικάλεσα και µο' 'δωσε τις 25 εικονογραφίες οπού του είχα δώση 
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(αυτές κι' όσες έδωσα των Πρέσβεων τις είχα ζωγραφίση εις χαρτί µεγάλο 
στράτζο). Μου τα 'δωσε ο Βασιλέας, τα 'δωσα του Σαϊα. Πήγε εις την Πάτρα 
και µου στέλνει ένα κάδρο και ήταν ένα πουλί ζωγραφισµένο κ' έλεγε 'σ 
"το 'να ποδάρι ""Σύνταµα"" και εις τ' άλλο ""Κοστιτουτζιόν"". Το στέλνει " 
εδώ εις Αθήνα 'σ εµένα µε τρόπον να το πιάση η Κυβέρνηση κι' ο υπουργός 
του Στρατιωτικού Μπαυαρέζος Σµάλτζης κι' ο 'Ελληνας του Εσωτερκού 
υπουργός Γλαράκης. Τότε δυο υπουργοί, ένας Μπαυαρέζος κ' ένας 'Ελληνας 
µε ρούσσικον πατριωτισµόν, θέλουν να παλουκώσουνε τον Μακρυγιάννη 
ότι έχει το σύνταµα και θα µολύνη την Ελλάδα, οπού ο Καποδίστριας 
τράβησε τόσους κόπους και θυσιάστη να ξαλείψη το σύνταµα από την Ελλάδα 
και διάλυσε και το Βουλευτικόν σώµα, έγινε κ' επίορκος όσο-να κατορθώση 
τις υπόσκεσες οπού υποσκέθη εις τους ανθρωποφάγους της Ευρώπη δια-να 
µην είναι εις την πατρίδα του τέτοια λοιµική και κολλήση κι' αυτούς 
όλους. Ο Μπαυαρέζος ο υπουργός του Πολέµου είχε κι' όντως συνείθησιν και 
τον έτυπτε• πληροφόρεσε ύστερα τον Βασιλέα ότι τέτοια λοιµική δεν υπάρχει. 
Ο Γλαράκης φαρµακώθη τότε. Και γλύτωσε ο δυστυχισµένος Μακρυγιάννης 
από το παλούκι του γλάρου Γλαράκη. ∆ι' αυτό και δια την γιορτή, 
οπού τα παιδιά του σκολειού κι' άλλοι θέλησαν να κάµουν και προσκάλεσαν 
κ' εµένα, έκαµα µεγάλο έγκληµα. 
Τότε τα κάδρα ο Σαϊας τα πήρε κι' αντί-να πάγη εις Παρίσια κατά 
την συνφωνίαν µας, οπού έγραφα εις Παρίσια εις τον Φαβιέ κι' άλλους αγωνιστάς 
Φιλέλληνες και θα τα τύπωναν, πήγε εις Βενετιά• και πήρε ύλη από 
τα δικά-µου κάδρα κ' έβγαλε µιαν προκήρυξιν -έγινε πλαστογράφος κατά 
την θέλησιν και οδηγίαν των φίλωνέ του -και εις την προκήρυξή του έλεγε 
ότι η πρώτη προκήρυξη των είκοσι-πέντε εικονογραφιών του Μακρυγιάννη- 
αντάµωσε και µίλησε και µ' άλλους αγωνιστάς και θα τυπώση νέες εικονογραφίες 
µε τις ιδέες εκεινών, και προσκαλούσε να γένουν συντροµηταί δι' αυτές. 
Ο Θεός ο δίκιος το' 'κοψε την ζωή• και κατά την αρετή του ας του δώση ο 
- 
τους απατεώνες και παραλυµένους κ' εγωιστές οπού µ' έκαµαν κ' 
έχασα τριών χρονών έξοδα κι' αγώνα και πονοκέφαλον. 
Τον Λασσάνη από τον καιρόν οπού έφυγε ο φίλος του ο Αρµασπέρης 
τον έβγαλε η Μεγαλειότης του από την Οικονοµίαν, οπού ήταν Γραµµατέας, 
και τον έβαλε εις το Λογιστικόν µε βαρύν µιστόν• ότι θα κάµη κόπον να 
διορθώση τις δικές-του κατάχρησες και των φίλων του, οπού τους έδωσε µύλους, 
σταφιδότοπους, αργαστήρια κι' άλλα• του συντρόφου του Σπυροµήλιου 
και αδελφού του την Λιβαδόστρατα µε προσόδους χιλιάδες δραχµές, του 
Μαµούρη ελιές κι' άπειρους τόπους, του Τζαβέλα -αφού πήραν όλον τον 'Επαχτον, 
έλαβαν κ' εδώ εις το κέντρο του παζαριού το καλύτερον µέρος• και 
των Γριβαίων τους έδωσε ένα χωριό ο Αρµασπέρης εις την Βόνιτζα περίτου 
από είκοσι-πέντε-χιλιάδες στρέµµατα• κι' ο αρχηγός της συντροφιάς ο Αρµασµπέρης 
πάγει φορτωµένος εις την Μπαυαρία. 'Οσο-να ξετυλίξη όλα αυτά 
ο Λασσάνης εις το Λογιστικόν, κι' άλλο πλήθος έκαµεν από τότε οπού 'φυγε 
ο Αρµασπέρης. Και τον έπαψε ο Βασιλέας. Και είναι καταλυπηµένη όλη 
η συντροφιά του. 
Αυτά έλεγα της Μεγαλειότης του, ότι αφανίστη το κράτος του, οπού θα 
ζήση αυτός και τα παιδιά του. Και δια-να µιλώ την αλήθεια κατατρέχοµαι 
κι' από βασιλέα κι' από προκοµµένους. Θέλουν την αλήθεια, κι' όποιος την 
ειπή κιντυνεύεται. Αλήθεια, αλήθεια, πικριά οπού είσαι! Ούτε οι βασιλείς 
σε ζυγώνουν, ούτε οι προκοµµένοι• µόνον ρωτούν δια σένα και ύστερα σε 
κατατρέχουν! 
'Οποιος άνθρωπος µε ρωτάγει δι' αλήθεια του λέγω δεν ξέρω, ότι ηύρα 
τον µπελά µου κατατρέχοντας. Ο άγιος Πρωτοσύγκελλος ονοµαζόµενος Φραντζής, 

 165



ο 'στοριογράφος του Κολοκοτρώνη, µο' 'κανε τον φίλο και µου είπε να 
του δώσω ύλη δια-να φκειάση ιστορία, ότι συνάζει κι' από άλλους πολλούς. 
"Του είπα• ""Η ιστορία θέλει πατριωτισµό, να ειπής και των φίλωνέ σου " 
και τα καλά και τα κακά, και τοιούτως φωτίζονται οι µεταγενέστεροι οπού 
θα την διαβάσουν, να µην πέφτουν σε λάθη• και τότε σκηµατίζονται τα έθνη. 
Θα ειπής δια τον Κολοκοτρώνη, του λέγω, και τα καλά του και τα κακά 
"του. -Μπορώ να ειπώ; µου είπε. Αν εκεί ο Κολοκοτρώνης δεν τον απάταγαν, " 
"θα γένεταν εκείνο το καλό. -Του είπα, δεν έχω να σου ειπώ τίποτας""." 
Από τότε ούτε του µατάκρινα δι' αυτό και δια ένα φέρσιµον οπού έκαµεν 
σε αυτείνη την ηλικία µιας φτωχής και οι πράξες του κατάντησαν και είναι 
εις τον ∆εσπότη της Αττικής. Από τοιούτους ας λείπη κι' ο καρπός τους 
των παράσιτων, των ξένων τις παλιόψαθες, οπού αυτείνοι κατάντησαν την 
πατρίδα και την θρησκείαν και κλονίζεται από τους άθρησκους. Εις τον καιρόν 
της Τουρκιάς µιαν πέτρα δεν πείραζαν από τα παλιοκκλήσια κι' αυτείνοι 
οι απατεώνες σύνδεσαν τα συνφέροντά τους µε τους µολεµένους, Φαναργιώτες 
κι' άλλους τοιούτους, οπού ήταν εις την Ευρώπη µόλεµα, και µας 
χάλασαν τα µοναστήρια και τις εκκλησιές µας -µαγαρίζουν µέσα κι' άλλες 
έγιναν αχούρια. Από τους τοιούτους γερωµένους πολλούς πάθαµεν αυτά• κι' 
από τους τοιούτους λαϊκούς, στρατιωτικούς και πολιτικούς, αφού χύσαµεν 
ποταµούς αίµατα, κιντυνεύοµεν να χάσωµεν και την πατρίδα µας και την 
θρησκεία µας. Ο κύριος Πρωτοσύγκελλος εις το ιστορικόν του εκτάνθηκαν τα 
φώτα του και η αρετή του κ' έγραψε αντραγαθήµατα από την Βλαχίαν και 
"κάτου. Τον ρώτησαν• ""∆ιατί δεν έγραψες και των Ρουµελιώτων;"" Αποκρίθη• " 
Τους είχαµεν µιστωτούς. Που είχες αυτά τα πλούτη, παραλυµένε, 
"άσωτε, λοιµική της γερωσύνης; Πότε πολέµησες µόνος-σου; Πες µου έναν " 
πόλεµον και να µην ήταν Ρουµελιώτης µαγιά• και να βάστησες µιαν θέση 'σ 
"ένα µέρος και να µην ήταν Ρουµελιώτης, πονηρέ, κ' εσύ να κέρδεσες νίκη; " 
Κι' αν δεν ήταν Ρουµελιώτης, έσκουζες κ' έπαιρνες τα καταρράχια, τα 
"βουνά. Ποιοι βαστούσαν τις θέσες εις τα στενά; Με το ντουφέκι σου χαλάστη " 
"ο ∆ράµαλης ή από την πείνα και τόσοι άλλοι πασιάδες; Ποιοι κόβαν " 
τους ζαϊρέδες εις τα στενά των Θερµοπύλων και Πέτρα κι' αλλού και τους 
"αφάνιζε η πείνα και χάθηκαν; Από εφύλιους πολέµους και φατρίες και δέσιµον" 
τα συνφέροντά σας µε τους νεκροθάφτες της πατρίδος ήταν άλλη η 
"τέχνη σας; Ποιοι ανάστησαν την φατρίαν και διχόνοιαν; Η ιστορία τους " 
λέγει και Πελοποννήσιους και Ρουµελιώτες. ∆ιατί η κακία σου σε κάνει και 
"διαιρείς το έθνος και δεν ξηγέσαι την αλήθεια; Λες ότι οι Ρουµελιώτες έψησαν" 
"εις την Πελοπόννησο φακί εις το σουφλί. Ποιος έδωσε αιτία του κακού;" 
Είσαι κ' εσύ ένας ο αίτιος του κακού και φυλακώθης δι' αυτό. Ποιοι Πελοποννήσιοι 
και Σπαρτιάτες και νησιώτες και Ρουµελιώτες πολέµησαν τους 
ξέρει γενικώς η πατρίδα κι' ο έξω κόσµος. Και ποιοι την αφάνισαν την 
πατρίδα -είναι η ψυχή τους και η αρετή τους σαν την δική-σου -κι' αυτούς 
τους ξέρουν• και της φατρίας σου τ' αντραγαθήµατα και τα δικά-σου, κύριε 
Φραντζή, τα ξέρουν. 'Οσο το έθνος είχε εις τις αγκάλες του τον Κυβερνήτη, 
οι τίµιοι άνθρωποι τον έλεγαν Αγιάννη Χρυσόστοµον• όταν τον περίλαβες 
εσύ µε την φατρία σου, κ' εκείνον τον έχασες και την πατρίδα γενικώς• ότι 
τον συβούλευες ό,τι ήθελες εσύ και η φατρία σου. 'Ολο αδικηµένοι-ήστε κι' 
όλο εφύλιους πολέµους κάνετε. Οι Μαυροµιχάληδες σκοτώθηκαν όλοι εις τους 
πολέµους, κι' όσοι µείναν ζωντανοί σερνικοί όλους τους φυλακώσετε, και φυλακωµένοι 
νηστικοί ζούσαν µ' έλεος του ενού και του άλλου. Φαίνονται και 
οι αγώνες και οι θυσίες αυτεινών. Κι' απατήσετε τον Κυβερνήτη και τον χάσετε• 
κι' αφανίσετε και την πατρίδα. Και τώρα εγκωµιάζεστε όλοι ένας τον 
άλλον. Κι' από σας τους απατεώνες κι' όµοιούς σας αφάνισε και τώρα η 
τζελατίνα τα καλύτερα παληκάρια, οπού αδικηθήκανε και πάνε εις τις κακές 

 166



στράτες να φάνε κοµµάτι ψωµί• και τους κατασκοτώνουν• κι' όλες οι χάψες 
είναι γιοµάτες από αυτούς. 'Οτι εσείς οι ψωργιασµένοι εγίνετε κόντηδες, 
κ' εκείνοι οπο' 'χυσαν το αίµα τους ούτε ένα σίδερον σταυρόν δεν έχουν. 
Αναίρεσε µου ένα από αυτά, κύριε Φραντζή. Τι πλούτη είχε η φατρία σου 
πρώτα όλος ο κόσµος την ξέρουν• και τι έχουν τώρα φαίνεται. Κ' εκείνοι 
οπού 'χαν τα πλούτη πεθαίνουν νηστικοί• κι' όποιος έχει 'διοχτησίαν την βάνει 
αµανέτι εις τους τοκογλύφους και δανείζεται τρία τα εκατό τον µήνα 
και το διάφορον κεφάλι, και 'σ ένα χρόνο του τρώγει το υποστατικόν του και 
µένει ο νοικοκύρης κι' ο αγωνιστής διακονιάρης. Και οι φίλοι της φατρίας 
σας και των αλλουνών, ψεύτων συνταµατικών, πιάσαν όλες τις θέσες και 
µεράζουν ψέµατα εις τους ξένους κ' εγκώµια µε τις 'φηµερίδες τους 'σ τους 
τοκογλύφτες, τους νοµικούς σας, τους αβοκάτους σας. 'Ολοι µια µασιά, ποια 
φατρία Κυβερνητική και ποια Ψευτοσυνταµατική. Το 'Εθνος αφανίστη όλως-διόλου• 
και η θρησκεία -εκκλησία εις την πρωτεύουσα δεν είναι και µας 
γελάνε όλος ο κόσµος. Οι φατρίες σας, το 'να το µέρος και τ' άλλο, θέλετε 
θέατρο• το φκειάσετε κι' αυτό δια-να µας µάθη την παραλυσία. Και δι' αυτό 
"παίρνουν δυο αδέλφια δυο αδελφές. 'Ο,τι του λες -""η θρησκεία δεν είναι τίποτας!""" 
Και τα παιδιά οπού τα στέλνουν να φωτιστούν γράµµατα κι' αρετή, 
από-µέσα το κράτος κι' απόξω, φωτίζονται την τραγουδική και ηθική του 
θεάτρου• και πουλούνε τα βιβλία τους οι µαθηταί να πάνε ν' ακούσουνε την 
Ρίττα-Βάσσω την τραγουδίστρια του θεάτρου• ότι παλαβώσανε οι γέροντες 
όχι τα παιδάκια να µην πουλήσουνε τα βιβλία τους. Το γέρο Λόντο, 
οπού δεν έχει ούτε ένα δόντι, τον παλάβωσε η Ρίτα-Μπάσσω του θεάτρου 
και τον αφάνισε τόσα τάλλαρα δίνοντας κι' άλλα πισκέσια. ∆εν ρωτήσαµεν 
την Ευρώπη• όταν ήταν 'σ την δική-µας κατάστασιν ήθελε να φκειάση 
θέατρα, ή τήραγε τις άλλες τις ανάγκες κ' έφκειανε τους ναούς της, να δοξάζη 
τον Θεόν να τους φωτίζη εις το καλό, και σκολειά να γιοµίζη ο µαθητής 
προκοπή κι' αρετή, να γένη άξιος της κοινωνίας -και όχι άξιος της 
"απιστίας και παραλυσίας, να πουλή δι' αυτά τα βιβλία του; ∆ι' αυτείνη την " 
"προκοπή σου στέλνει κάθε γονέος το παιδί του εις την πρωτεύουσα; Αυτά τα " 
"φώτα να γυµναστή; Αλλοίµονο 'σ εκείνους οπού χύσανε το αίµα τους και " 
θυσιάσανε το δικόν-τους να ιδούνε την πατρίδα τους να είναι το γέλασµα 
όλου του κόσµου και να καταφρονιώνται τ' αθώα αίµατα οπού χύθηκαν! 
Εις τα 1839 µάθαµεν κι' ο περίφηµος δάσκαλος Καγίρης δεν πιστεύει 
την Αγίαν Τριάδα κι' άλλα τέτοια. 'Εστειλε η Σύνοδο του µίλησε. Αυτός 
δεν τραβάγει χέρι από την δοξασίαν του και κάθε άνθρωπος πρέπει να λυπάται 
και να κλαίγη, ότι τρελλαθήκαµεν και µικροί και µεγάλοι. Γέλασε 
τους γονέους και τους πήρε τα παιδιά τους και τα πρόκοψε. 'Εστειλε η Σύνοδο 
και ήρθε εδώ -δεν αλλάζει γνώµη• και του είπε ν' αναχωρήση, να πάγη 
εις την κατάρα του Θεού, έξω-από το Κράτος. Θε, τι λέποµεν εις την ηµέρα 
µας! Σηκώθηκε και πάγει εις την κατάρα του Θεού, έξω-από το κράτος. 
Τα 1839 ∆εκέµβριον µήνα ξεσκέπασαν µιαν εταιρίαν ολέθρια δια την 
πατρίδα και Βασιλέα. ∆ούλευε εδώ-µέσα εις το κράτος κ' έξω εις την Τουρκιά• 
κ' εδώ εις την πρωτεύουσα ήταν οι αρχηγοί της. 'Ενας από τους εταιρίστας 
έβαλε τον Τζάµη Καρατάσιο και πρόδωσε τα µυστήριά τους και τους 
πιάσαν τα ένγραφά τους και κατήχησές τους και βούλες τους. Η εταιρία 
αυτείνη ονοµάζεται Φιλορθόδοξος. Αρχηγός αυτεινής πιάστη ο αδελφός του 
Καποδίστρια ονοµαζόµενος Τζορτζέτος• εκεί 'σ το σπίτι του βρέθηκαν πολλά 
ένγραφα. 'Ηταν κι' ο Νικήτας, ο Κολαντρούζος κι' άλλοι αρχηγοί. Τους 
φυλάκωσαν, τον Τζορζέτο και Νικήτα κι' άλλους. 'Σ το µυστικόν ήταν κι' ο 
υπουργός Γλαράκης, ο Οικονόµος, Μιχάλβοντας, Μεταξάς και η συντροφιά, 
στρατιωτικοί και πολιτικοί. Αγροικιώνταν παντού και την πρωτοχρονιά τ' 
Αϊβασιλιού θα κάναν το κίνηµά τους εις την εκκλησίαν να βαρέσουν τον Βασιλέα 
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κι' άλλους πολλούς και ν' ακολουθήσουνε αυτό παντού. Τότε εγώ ήµουν 
αστενής• ήρθαν οι πολίτες µε πήραν άρρωστον. Κατέβηκα εις την χώρα• συναχτήκαµεν 
όλοι οι νοικοκυραίγοι και είπαµεν όλων των πολιτικών και ήµαστε 
έτοιµοι να προσέξωµεν δια την πατρίδα µας και Βασιλέα µας. 'Εβγαλαν 
τον Γλαράκη κι' οπαδούς τους από τις 'περεσίες. Και πήρε µέτρα η Κυβέρνηση 
κ' έσβυσε δια το παρόν. Και εις την εκκλησία µαζώξαµεν όλους τους 
"κατοίκους και κάµαµεν ένα ""ζήτω"" του Βασιλέως και τον θαρρύναµεν, οπού " 
τον κατατρόµαξαν. Αυτά κάνουν οι καλοί πατριώτες• θέλουν να δώσουν την 
πατρίδα τους σε ξένους αφεντάδες, δεν θέλουν να είµαστε µόνοι µας νοικοκυραίοι. 
Ο κύριος Ζωγράφος δια τις µεγάλες του δούλεψες προς την πατρίδα 
πήγε πρέσβυς εις την Κωσταντινόπολη, γιόµοσε πλήθος σταυρούς -τον 
ήφεραν εδώ-πίσου τον έβαλαν υπουργόν• αρρεβωνιάστη και µε το κορίτζι 
του Μιχάλβοντα, αυτός περίτου από πενήντα χρονών και το κορίτζι δεκαφτά. 
Ως ρωσσόφρονας ενέργησαν και τον ξανάστειλαν εις την Κωσταντινόπολη 
να δέση µε τους Τούρκους εµπορικές συνθήκες. Τον γέλασαν οι 
Τούρκοι και οι άλλοι ξένοι οπού θέλουν την λευτεριά µας κ' έκαµεν συνθήκη 
δια τους 'Ελληνες χερότερη από 'κείνες οπού 'χαµεν µε τους Τούρκους 
πριν σηκώσουµεν ντουφέκι. 'Οταν ήρθε εδώ, αυτό µαθαίνοντας οι 'Ελληνες 
κόντεψαν να τον ξεκλήσουνε. Και πάτησαν ποδάρι γενικώς οι 'Ελληνες και 
οι τύποι και την χάλασαν την συνθήκη. Κι' από αυτό το κασαβέτι πέθανε 
κι' ο καϊµένος ο Ζαϊµης και χάσαµεν έναν πατριώτη εξ-αιτίας αυτεινού του 
κακού• και τον έκλαψε όλη η πατρίδα. Αυτά κάνουν οι προκοµµένοι πατριώτες 
εις την πατρίδα τους. 
Αφού οι 'Ελληνες πήγαν να τον λιθοβολήσουνε τον Ζωγράφο και είδε ο 
Βασιλέας την γενική αγανάχτησιν των Ελλήνων -και τους 'Ελληνες εις 
την Κωσταντινόπολη οι Τούρκοι τους χάψωναν και τους κατάτρεχαν• και 
πολλοί 'Ελληνες εµπήκαν σε ξένες σηµαίες -τότε η Μεγαλειότης του είδε 
τι το' 'ταζαν και τι του ξηµέρωσε• έστειλε τον Χρηστίδη εις την Κωσταντινόπολη 
και µερεµέτησε τα πράµατα µε το µέσο των αλλουνών. 'Οτι όποιος 
µαγειρεύει ψέµατα αυτείνη την χόρτασιν τραβάγει. 
Τα 1840 τον Οκτώβριον µήνα ο Βελέτζας -είχαµεν µιλήση προ-καιρού 
δια τα έξω της Θεσσαλίας και Μακεδονίας µ' αυτόν και µε τον 
Τζάµη Καρατάσιον. Εγώ τους είπα να κινηθούµεν τον Μάρτιον µήνα και 
είχα αγροικηθή και µε πολλούς ντόπιους, στρατιωτικούς και πολιτικούς. Αυτός ο 
Βελέτζας χωρίς-να µου ειπή τίποτας κουβέντιασε µε τον Τζάµη κρυφίως 
από 'µένα και σηκώθη χωρίς εγώ να ξέρω και φεύγει κρυφίως και µ' ολίγους. 
Μαθαίνω ότι εβήκε έξω. Τότε ο Γρίβας κι' ο Χατζηπέτρος -ήµαστε 'γγισµένοι• 
είχαν πολλά αναντίον µου και µε κακοσύσταιναν εις την Κυβέρνησιν 
και εις τον Βασιλέα -σε καµπόσες ηµέρες λένε ότι εγώ θα πάρω το 
κάστρο των Αθηνών, και δια-νυχτός πηγαίνουν απάνου-εις το κάστρο κανόνια, 
ασκέρια, πλήθος ετοιµασίες• έρχονται και µε πολιορκούνε κ' εµένα δια-νυχτός 
πεζούρα και καβαλλαρία. Μου λένε φίλοι µου και πήγα εις τον 
υπουργόν του Στρατιωτικού και εις τον Βασιλέα και τρόµαξα να γλυτώσω. 
Είχαν µεγάλην υποψίαν από 'µένα και γύρευαν να µου ψάξουν 
το σπίτι µου να µου βρούνε γράµµατα. Κάστρο µε τις πέτρες εφοδιασµένο, 
τρελλάθηκα να πάγω να κλειστώ µέσα, να 'µπω την µιαν ώρα και 
"να µε βάλουν εις την τζελατίνα την άλλη; Σαν έµαθα ότι θα µου ψάξουν το " 
σπίτι µου, έδωσα αυτό ενού κουµπάρου µου -τον είχα εις το σπίτι µου δεκάξι 
µήνες -να το πάγη εις την Τήνο• τον λένε Νικόλα Σκαρµαγκά• τίµιος 
άνθρωπος κι' αγαθός. Κι' ας µε συχωρέσουνε οι αναγνώστες, οπού θα τους 
βαρύνη η αµάθειά µου• και να µε συχωρέσουνε κ' εκείνοι οπού τους λέγω τα 
κουσούρια τους. 'Εχουν το δικαίωµα να ειπούνε κι' αυτείνοι τα δικά-µου, 
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ό,τι έκαµα. Κι' όταν λέγωνται τα λάθη µας, τότε κάνουν λιγώτερα οι µεταγενέστεροι 
και γινόµαστε κ' εµείς έθνος.  

Παρακαλώ τους οµογενείς να γένουν συντροµηταί.    

 
Τα 1844 τον Σεπτέµβριον µήνα πήγα εις την Τήνο να προσκυνήσω. 
'Εκαµα εις την χάρη της εικοσιτρείς ηµέρες και πήρα και το ίδιον και το 
έφερα εδώ. Και θα σηµειώσω όσα έγιναν από τότε ως την σήµερον, 10 
Οκτωβρίου 1844. Αυτά οπού θα ιδήτε εδώ δεν µπορούσα να τα γράφω 
µε τ' άλλο, ότι κιντύνευα την ζωή µου. Και τα σηµείωνα και είχα έναν 
τενεκέ και τα 'βαινα µέσα και τα 'χωνα. Και τώρα οπού 'φερα το ίδιον θέλω τα 
γράψη εδώ καθώς έτρεξαν τα πράµατα. 
'Οταν ήµουν εις τη Νύδρα και τις δυο φορές, οπού την φοβέριζαν οι 
Τούρκοι, ήτανε κι' ο Καρατάσιος εκεί και ήµουνε φιλιωµένος µε τους αξιωµατικούς 
του και καταξοχή µε τον Βελέτζα και µ' ένα γενναίον παληκάρι 
-το είχε ο Καρατάσιος πολύ αγαπηµένον -τον έλεγαν Λαρίων Καράτζογλον, 
η πατρίδα του από την Καβάλλα, του Μεµεταλή την πατρίδα• φιλελεύτερος 
και πολύ γενναίος άντρας. Τον είχα φίλον στενώτερον από αδελφόν, 
και εις τη Νύδρα αυτεινού και του Βελέτζα τους ξήγαγα τα αιστήµατά µου 
και πάντοτε τους ηύρα πρόθυµους αυτούς τους αγαθούς ανθρώπους κι' όλους 
τους αξιωµατικούς του Καρατάσιου, καθώς και τον ίδιον αυτόν τον µακαρίτη 
και τον γενναίον Γάτζο. Κι' ως σύνφωνοι εις τα πατριωτικά αιστήµατα 
ορκιστήκαµεν να βαστάξωµεν τον δρόµον µας µε την Κυβέρνησιν να γένουν 
νόµοι, ν' αποκατασταθούµεν κ' εµείς έθνος. Και βαστήσαµεν τον όρκο 
µας όταν κιντύνευαν οι νόµοι από την µάχαιρα του Κολοκοτρώνη και ∆υσσέα 
κι' αλλουνών στρατιωτικών και πολιτικών οπού ξηγήθηκα. Κι' ως σύνφωνοι 
µε τον Καρατάσιον κι' άλλους του αξιωµατικούς, ήρθα τότε εδώ εις 
Αθήνα και τους έµπασα εις την Πελοπόννησο αυτούς όλους και τον Γκούρα 
και διαλύσαµεν τα δεινά της πατρίδος. 
'Οταν ήρθε ο Κυβερνήτης, οπού οργάνισε τα στρατέµατα, αδικήθηκαν 
πολλοί αγωνισταί, αδικήθη κι' ο Λαρίων. Γύρευε να πάγη κλέφτης• τον συβούλεψα 
να πάγη εις την πατρίδα του να µπορέση να 'χη ανθρώπους υπό την 
οδηγίαν του και να ιδούµεν, όποτε είναι αρµόδιος καιρός, να τηράξουµεν όλοι 
οι 'Ελληνες µυστικώς να λευτερώσουµεν και τ' άλλα µέρη της Τουρκιάς 
οπού 'ναι εις την τυραγνίαν του Σουλτάνου, και να 'νεργήσουµεν τον όρκον 
της Εταιρίας. Ορκιστήκαµεν εις αυτό να µην παραδοθούµεν και ν' αγροικιώµαστε 
και να ιδούµεν και την θέλησιν του Καποδίστρια τι λευτεριά θέλει 
των Ελλήνων. 'Οτ' είδαµεν οπού χάλασε το Βουλευτικόν και τους νόµους, 
οπού ηύρε κι' ορκίστη εις αυτούς -κ' έγινε επίορκος και τους χάλασε. Βάλαµεν 
"σινιάλο ""φουσέκι"" να µου λέγη όταν θα µου στέλνη άνθρωπον, δια-να" 
"τον γνωρίζω ότ' είναι δικός-του, κ' εγώ ""ντουφέκι"". Πήγε ο Λαρίων εις το " 
'Ορος και πάσκισε και µπήκε καπετάνος εις τα Μαντεµοχώρια• και ήταν 
αρκετόν καιρόν εκεί. Καθώς-οπού ήµαστε ορκισµένοι, άρχισε και κατηχούσε 
τους ανθρώπους µε µεγάλη µυστικότη• και πήγαινε προβοδεύοντας πολύ. 
'Ορκισα εγώ και τον Βασίλη Αθανασίου• ήταν αρχηγός της καβαλλαρίας 
εις την Κρήτη και ήρθε εις τ' 'Αργος και τον στεφάνωσα• ήταν κι' αυτός 
Μακεδόνας. Μίλησα ύστερα του Αγιντέκ και τον έκαµεν µοίραρχον. Πολλά 
τίµιος άνθρωπος και γενναίος• κι' αγροικιώταν κι' αυτός µε τον Λαρίων, ότι 
ήταν εις την Λαµίαν. 'Ηταν κι' ο Βελέτζας 'σ αυτά τα µέρη• κι' αγροικιώµουν 
και µ' αυτόν. Γενναίον παληκάρι ο Βελέτζας• τον κατάτρεξαν τόσες 
φορές και τον φυλάκωσαν εις τ' Ανάπλι και τράβησα κ' εγώ τόσα δεινά 
κ' έξοδα όσο-να σωθή. 'Οτι οι Μπαυαρέζοι και οι οπαδοί τους 'Ελληνες θέλαν 
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να µας φάνε κι' ο Θεός µας γλύτωσε από τους κακούς τους σκοπούς. 
Και πασκίζαµεν έξω και µέσα µε τρόπον και κατηχούσαµεν τους ανθρώπους 
ίσως και κινηθούµεν δια τα έξω και λευτερωθούµεν κ' εµείς εδώ-µέσα 
και κάµωµεν νόµους στέρεους και διοικηθούµεν ως άνθρωποι• ότι µας κυβερνούν 
"οι ανθρωποφάγοι µε το ""έτζι-θέλω""• και κρίµα 'σ τα αίµατα και θυσίες" 
οπού κάµαµεν. Ο κόσµος δυστύχησε. Κι' από την τυραγνίαν αυτεινών 
"απολπίστηκαν οι άνθρωποι 'σ τα 1836.  

Ξηγήθηκα πως έγινε η ανταρσία της Ακαρνανίας σε τούτο. Αφού πήγα κ' εγώ µε την
τετραρχίαν µου, παρατήρησα κι' όλες τις θέσες οπο' 'γιναν πολέµοι, και σηµάδεψα όλες
αυτές τις θέσες κι' όσες άλλες ήξερα• κ' έρχοντας εδώ εις Αθήνα πήρα ένα ζωγράφο 
Φράγκο και τον είχα να µου φκειάση σε εικονογραφίες αυτούς τους πολέµους. ∆εν 
γνώριζα την γλώσσα του. 'Εφκειασε δυο τρεις, δεν ήταν καλές• τον πλέρωσα κ' έφυγε. 
Αφού έδιωξα αυτόν τον ζωγράφο, έστειλα κ' έφεραν από την Σπάρτη έναν αγωνιστή, 
Παναγιώτη Ζωγράφον τον έλεγαν• έφερα αυτόν και µιλήσαµεν και συνφωνήσαµεν το
κάθε κάδρον την τιµήν του• κ' έστειλα κ' ήφερε και δυο του παιδιά• και τους είχα εις το
σπίτι µου όταν εργάζονταν. Κι' αυτό άρχισε από τα 1836 και τελείωσε τα 1839. 'Επαιρνα 
τον ζωγράφο και βγα ναµεν εις τους λόφους και το' 'λεγα• ""'Ετζι είναι εκείνη η θέση, 
έτζι εκείνη• αυτός ο πόλεµος έτζι έγινε• αρχηγός ήταν των Ελλήνων εκείνος, των
Τούρκων εκείνος"". Εις το πρώτο κάδρο είναι ζωγραφισµένος ο Παντοκράτορας και η 
Ελλάς αλυσωµένη• και την κυτάγει ο Παντοκράτορας και της λέγε • ""Ελλάς, Ελλάς! ∆ια
τα αίµατα και θυσίες των Ελλήνων και Φιλελλήνων σε εσπλαχνίζοµαι και φωτίζω τα 
τρία δυνατά 'Εθνη να σου τιναχτούν οι άλυσοι οπού 'χες τόσους αιώνες εις τα ποδάρια 
σου• και σε καταστήνω βασίλειον, να βασιλεύεσαι από τον 'Οθωνα κι' Αµαλία"". Και της 
τινάζει τους άλυσους από τα ποδάρια• και την παίρνει ο Παντοκράτορας και της βάνε
εις το δεξιόν κι' αριστερόν τον Βασιλέα και Βασίλισσα 'Οθωνα κι' Αµαλία• κι' ο
Παντοκράτορας επί-κεφαλής του κάδρου. Κι' ο άγγελός του τους στεφανώνει. 'Σ άλλο 
µέρος του κάδρου είναι οι τρε ς βασ λείς των ∆υνάµεων• κι' ο άγγελος στεφανώνει κι' 
αυτούς τους τρε ς• κι' όλος ο λαός και το γερατε ον γονατιστόν κάνουν µια δοξολογίαν
εις τον Θεόν και λένε• ""∆οξασµένος να είσαι, Κύριέ µου, δια την νεκρανάστασιν οπό' 
'καµες. Ζήτω τα τρία δυνατά έθνη και οι βασιλείς αυτε νών! Ζήτω η πατρίδα µας, ο
Βασιλέας µας και η Βασίλισσά µας !"" Εις τ' άλλο κάδρο είναι η Κωσταντινόπολη
ζωγραφισµένη και η θέση της. Είναι ο πρώτος Σουλτάνος, οπού την κυρίεψε, 
ζωγραφισµένος κι' ο θρόνος του, οπού κάθεται και πίνε το ναργιλέ του• και οι
σωµατοφύλακές του και 'πασπισταί του γύρα• και οι πρόκριτοι και το γερατείον, οπού 
του προσφέρνουν τα δώρα και τα κλειδιά, του Σουλτάνου. Αυτός τους λέγει δια-µέσον 
ενού 'πασπιστού• ""∆εν έχω ανάγκη να µου προσφέρουν δώρα κα  κλειδιά• τους
κυρίεψα µε το σπαθί µου (και τους δείχνει το σπαθί κα τους λέγει)• Με το σπαθί µου 
κυρίεψα αυτούς• και τα δώρα τους και κλε διά δεν έχω ανάγκη να µου τα προσφέρουν 
αυτείνοι"". Και προστάζει και τους βάνουν εις τον ζυγόν, εις την τυραγνίαν. Τότε αφού 
είδαν αυτούς εις τον ζυγόν ένα µέρος πήρε τα βουνά. Λέγει ο 'πασπιστής εις τον
Σουλτάνο• ""Καλά, έβαλες αυτούς εις τον ζυγόν• οι άλλοι πήραν τα βουνά"". Τότε
αφού τους είδε ο Σουλτάνος, διατάττει πεζούρα και καβαλλαρία και πολεµούν µε την
µαγιά της λευτεριάς (οπού την βάστηξαν ξυπόλυτοι και γυµνο τόσους αιώνες εις τα
βουνά κ' ερηµιές να µην χαθή, και σκότωναν οι τύραγνοι και οι τουρκοκοτζαµπασήδες
έναν από αυτούς και γένονταν δέκα. Κα  είχαν συντρόφους όλο  αυτείνοι τ' άγρια θερ ά 
και φείδια, οπού συνκατοικούσανε µαζί, και προστάτη µόνον τον Θεόν. Και τροφή είχαν
το κρέας των τύραγνων Ρωµαίγων, όσοι ήταν σύνφωνοι µε τους Τούρκους, και 
Τούρκων και το αίµα τους κρασί). Τότε εις ένα µέρος είναι η Ελλάς αλυσωµένη και 
κατεβαίνουν από τα βουνά τρεις µε τα όπλα τους και γκεζερούν τις πολιτείες και λένε 
των ανθρώπων• ""Εµάς µας τρώγει η γύµνια και η ταλαιπωρία τόσους αιώνες δι' 
αυτείνη την πατρίδα -δεν την βλέπετε οπού είναι αλυσωµένη και καταφρονεµένη• τα 
παράσηµά της πεταµένα• και σεις ακόµα σίγρι κάνετε; Ως πότε, τουρκοραγιάδες, ως

    
      

     
    
 -    

    
    

       

ί      
       

        
       ι  

   
     

        
         ι 
     

    
   ι ι

  ι  ί     
  

    ι  
   

   
   ι    

      
     

ι  
   ι  

    ι  
   

         
   

       
     ί  

     
ι   ι ι

    

    
        

     
      

  

 170



πότε να σας βυζαίνουν οι Τούρκοι και οι οπαδοί τους κοτζαµπασήδες και 
τουρκοκαπεταναίγοι "" Αφού αυτείνοι οι τρεις 'θουσιάσαν τους πολίτες, φαίνεται ο 
Ρήγας Βελεστίνος, το αγαθό παιδί της πατρίδας, και βαστάγει ένα σακκουλάκι µε τον 
σπόρο της λευτεριάς και σπέρνει αυτόν τον σπόρον. Το τρίτο κάδρο είναι ο πόλεµος του 
∆ιάκου εις το γιοφύρι της Αλαµάνας κι' αυτός παλουκωµένος κι' ο ∆εσπότης Σαλώνων
και οι άλλοι. Το τέταρτο είναι το χάνι της Γραβιάς, η 'Αµπλανη και του Σαλώνου τα µέρη. 
Το πέφτο είνα τα Βασιλικά, ο χαλασµός του Μπαγιράνπασια. Το έκτον είναι η Λαγκάδα. 
Το εφτά είναι η Τροπολιτζά και όλοι εκείνοι οι πολέµοι. Το οχτώ είναι η 'Αρτα, το Σούλι 
και η Σπλάντζα. Το εννιά είναι το κάστρο της Αθήνας, οπού το πήραν οι Αθηναίγοι µε 
ρισάλτο. Το δέκα είναι τα Ντερβένια, Κόρθο, Ντερβενάκι, 'Αργος, Παλαµήδι και Ανάπλι. 
Το έντεκα Νύδρα, Σπέτζες, Ψαρά, Γαλαξείδι• γράφονται ναυάρχοι, µπουρλοτιέροι, 
νοικοκυραίγοι• τι καράβια τούρκικα έκαψαν ο καθείς. Το δώδεκα οι Παλιοβαρίνοι, 
Σφαχτηρία, Νιόκαστρον. Το δεκατρία η ∆υτική Ελλάς, κέντρο Βόνιτζα, Πούντα, 
Πρέβεζα, πολέµοι 'σ εκε νο το µέρος από Γιάννενα και κάτου. Το δεκατέσσερο η 
Ανατολική Ελλάς, κέντρο η Φήβα• όλοι οι σηµαντικοί αυτεινού του µέρους
στρατιωτικοί και πολιτικοί από 'κοσιτέσσερα χωριά γραµµένοι• ύστερα ο Υψηλάντης µε
τις χιλιαρχίες και Τούρκους οπού πολέµησε. Το δεκαπέντε οι Μύλοι του Αναπλιού καθώς
έγινε ο πόλεµος. Το δεκάξι Μισολόγγι, Κλείσοβα, Βασιλάδι, οπού κάηκαν οι άνθρωποι, 
και τ' άλλα µέρη. Το δεκαφτά Αράχωβα, µοναστήρι, οι δυο πύργοι µε τα κεφάλια των 
Τούρκων. ∆εκοχτώ Περαίας, ∆ράκος, Μουνιχία, Πασσαλιµάνι, Μετόχ , Μποστάν α κι' όλα 
τα ταµπούρια. ∆εκαεννιά Τρεις-Πύργοι, τα έντεκα ταµπούρια, τα τρία τα µπροστινά, το
τυφλό, οπού χαλάστηκαν οι Σουλιώτες κι' άλλοι• 'σ το ρέµα ζωγραφισµένος εγώ, οπού 
τους δείχνω να γένη εκεί το ταµπούρ , να µην πιάσουνε το ρέµα οι Τούρκο  (και δεν
θέλησαν). Είκοσι το κάστρο της Αθήνας, όλες οι θέσες απόξω, οπού µας πολιορκούσε ο
Κιτάγιας, Χρυσοσπηλιώτισσα, η θέση οπού σκοτώθη ο Γκούρας κι' όλες οι θέσες µε τους 
ανθρώπους κι' ο Φαβιές και ταχτ κό. Εικοσιένα η Κρήτη και η Σάµο, οπού χύθη τόσο 
αίµα (κα  η ασπλαχν α των δυνατών τους άφησε πίσου εις την τυραγνίαν του
Σουλτάνου). Εικοσιδύο η Καλιακούδα, Καρπενήσι, οπού σκοτώθη ο Μάρκος. Εικοσιτρία 
είναι η ναµαχία των τρ ών στόλων, το Νιόκαστρον, οι Αβαρίνοι, το νησί, λιµάνι, τα 
τούρκ κα καράβια και των ∆υνάµεων. Εικοσιτέσσερα η Ελλάς κρατεί στέφανο εις το χέρι 
της και στεφανώνει όλους τους Φιλέλληνας• και είναι γραµµένα όλα τους τα ονόµατα
ζωντανών και σκοτωµένων, όσοι ήρθαν εις την πατρίδα κι' αγωνίστηκαν. Εικοσιπέντε η
Ελλάς ξαπλωµένη και ξεπλέγει τα µαλλιά της κι' ο Αρµασπέρης της βγάνει µε το χέρι του 
µατωµένο την καρδιά της. (Αυτό το κάδρο το 'µαθε αυτός και µε κατάτρεχε• και δια-να
µην ακολουθήση τίποτας ήρθαν φίλοι εις το σπίτι µου -και σύνφωνος κι' ο Ζωγράφος, 
ότι θα τον παίδευαν κα  χωρίς-να ήµουν εκεί το 'καψαν να µην φανή εις το φως• κ' 
υποσκέθη να µου το µαταφκειάση και δεν το 'φκειασε). Εικοσιέξι κάδρο δικό-µου. Σε
όλα τα κάδρα αυτά, οπού 'δωσα των πρέσβεων και του Βασιλέως, οπού χάθηκαν από
εκείνον τον µπερµπάντη τον Ησαϊα, ήταν ζωγραφισµένες οι θέσες και τα ονόµατα των
αρχηγών Τούρκων και Ρωµαίγων γραµµένα από-κάτου και η κάθε θέση σηµειωµένη µε
νούµερο και ύστερα γραµµένο από-κάτου-εις το κάδρο τ' όνοµά της µε το νούµερον. Κ' 
έλεγαν όλα• ""Στοχασµός του Μακρυγιάννη. 'Εγιναν 25 εικόνες µε ίδια-του έξοδα και 
κόπους προς ευκαρίστησιν των πατριωτών και των ευεργέτων µας Φιλελλήνων. 
Μακρυγιάννης"". Αφού τελείωσε ο ζωγράφος από τα κάδρα, τότε έστρωσα ένα µέρος 
του περιβολιού µου µε πετραδάκια της θάλασσας άσπρα και µαύρα. Ζωγράφισα πρώτα
έναν κύκλο και γύρα ήταν λόνχες. Αυτός ο κύκλος ήταν η πατρίδα, οπού 'ταν
τρογυρισµένη µε τις λόνχες της τυραγνίας τόσους αιώνες. Παρακάτου είναι ένα σκυλ  
ζωγραφισµένο• είναι ο πιστός ο 'Ελληνας, οπού φύλαγε την λευτεριά της πατρίδας του 
τόσους αιώνες νηστικός και γυµνός εις τα χιόνια, σαν εκείνο το καλό σκυλί οπού 
φυλάγει τα πρόβατα από το λύκο. Παρακάτου είναι δυο τραγόπουλα και πολεµούν• έτζι 
µάθαν την πολεµική κα οι 'Ελληνες να λευτερώσουν την πατρίδα τους. Παρακάτου 
είναι µια αλαφ να, βυζαίνει τ' αλαφάκι της• όταν έχωµεν οµόνοια, έτζι µας βυζαίνει κ' 
εµάς η πατρίδα µας. Παρακάτου είναι ένα τρανό λιοντάρι και το τρώγει ένα λυκόπουλο• 
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µε την δύναµιν του Θεού έτζι φάγαµεν τον Τούρκο. Παρακάτου είναι ένα δέντρο
φορτωµένο καρπόν κ' έχει ένα σακκουλάκι ένας δυστυχής 'Ελληνας οπού πολεµάγει να 
µαζώξη τον καρπόν των αγώνων του και τον χτυπούνε οι κακές αβδέλλες. Τους λέγει ο 
'Ελληνας• ""Φευγάτε από τον καρπόν του δέντρου µου• µου το τρογυρίσατε -θα σας 
τζακίσω τα πόδια"". Παρακάτου είναι ένας άλλος 'Ελληνας γενναίος, καλά
αρµατωµένος• φυλάγει βάρδια δια την λευτεριά της πατρίδας του, οπού λευτέρωσε µε 
το αίµα του, να µην τολµήση να την πειράξη κανένας. Παρακάτου είναι ένα τρανό 
λιοντάρι κ' έχει τα νύχια του ρίξη εις τον δυστυχή απάνου-'σ έναν 'Ελληνα και θα τον
ξεκλούσε. Προσκαλέστη τον Θεόν και µε την λόνχη του ο 'Ελληνας το σκότωσε. 
Παρακάτου είναι οι κολώνες του Ολυµπίου ∆ιός και η Πόρτα κα το σύβολο η 
κουκουβάγια. Παρακάτου είναι ένας χορός οπού γένεται• ένας µε σκουτιά φράγκικα 
χορεύει µ' έναν 'Ελληνα... Ο φραγκοφορεµένος θέλε  τον δικό-του χορό, ο 'Ελληνας τον 
δικό-του και θα µαλλώσουνε ογλήγορα, ότι δεν µπορε  να µάθη ένας του άλλου το
χορό. Παρακάτου είναι ο Ελληνικός και των Τούρκων ο πόλεµος και βλέπεις πεζούρα και 
καβαλλαρία και πλήθος σκοτωµένους. Παρακάτου είναι οι 'Ελληνες οι αγωνιστα , οπού
πολεµούσαν δια την λευτεριά της πατρίδας, καταπληγωµένοι• είναι και βόδια
ζωγραφισµένα, κάρρα, οπού κουβαλούν πέτρες, φουσκιές• και φκειάνουν οι αγωνισταί
των νέων αφεντάδων τα σπίτια και τα υποστατικά. 

    
   

          
   

    
    

   
  

    
      ι  

    
  ι

 ί   
 

     ί  
     

 
 

" 
Αφού είδαµεν την διάθεσιν των πολιτικών µας εις την προκήρυξη του 
Ζωγράφου -και η Αντιβασιλεία την έβαλε 'σ ενέργεια κι' όλους τους αγωνιστάς 
τους έστειλε ξυπόλυτους και γυµνούς εις τους Τούρκους και βάλαν τον 
Ταφίλη-Μπούζη αρχηγόν, καθώς δι' αυτό ξηγήθηκα, τότε αγροικήθηκα µε 
τον Λαρίων. Μο' 'στειλε έναν καλόγερον, µου είπε ότι αυτός έχει µιαν δύναµη 
εκεί, όµως χρειάζεται κι' από-'δώ δύναµη κι' οµόνοια και καλή κυβέρνεια 
δια τα έξω, να µην πάρωµεν τους ανθρώπους εις το λαιµό µας. Του παράγγειλα 
να κατηχή ανθρώπους εκεί µε φρόνησιν κι' ακολουθώ κ' εγώ εδώ 
το-ίδιον. 'Ερχονταν άνθρωποι εδώ, τους έπαιρνα εις το σπίτι µου, µιλούσαµεν 
την δυστυχίαν της πατρίδος και τους ετοίµαζα δια τα έξω. Και κατηχούσα 
όλο το κράτος, όποτε είναι καιρός να κινηθούµεν. Μιαν φορά τα έξω τα 'νεργούσαν 
οι Κατακουζηναίγοι µε τον συµπέθερό τους τον Αρµασπέρη όχι 
προς όφελον της πατρίδος. 'Νεργήσαµεν και χάλασε αυτό, έφυγε κι' ο Αρµασπέρης 
από-'δω και οι Κατακουζηναίγοι και νέκρωσε όλως-διόλου. Ορκιστήκαµεν 
ύστερα µε τον Τζάµη Καρατάσιον, ως απόξω αυτός, να γένη το 
κίνηµα 'ληνικόν κι' όχι δια ξένους -όσο µπορούµεν να τους πάψωµεν τους 
ξένους και να τηράµεν την δουλειά µας. Σηκώθη ο Τζάµης πήγε ως το Σαλωνίκι, 
µίλησε εκεί, στάθη καµπόσον καιρόν, γύρισε µου είπε τα τρέχοντα. 
Εδώ εις Αθήνα ήρθε ένας πρωτοεταιρίστας Λουκάς Λιονταρίδης, προκοµµένος 
άνθρωπος. Πιαστήκαµεν φίλοι. Τον ρώτησα δια τον πατέρα της 
λευτεριάς µας, τον µακαρίτη Ρήγα Βελεστίνο, πως προδόθη. Μου είπε πολλά. 
Αφού τον πρόδωσαν και σκοτώθη, τότε ο Σουλτάνος πρόσταξε τον µακαρίτη 
Πατριάρχη και το' 'δωσε ό,τι κατήχησες το' 'χαν δώση, οπού ήταν του 
Ρήγα, και του είπε ν' αφορίση αυτόν και τους οπαδούς του. Τότε ο αγαθός 
Πατριάρχης περίλαβεν αυτός την Εταιρία δια-να µην σβέση και την ξακολούθησε 
και κατηχούσε• κ' έστειλε και πιστόν άνθρωπον εις την Ρουσσία• 
κ' εκεί ήταν κι' ο Λιονταρίδης, πιστός του φίλος, του Πατριάρχη• και ήταν 
αξιωµατικός της Ρουσσίας. Και του παράγγειλε να πάγη εις το 'Ορος ο 
Λιονταρίδης, οπού ήταν κι' ο Πατριάρχης εκεί σιργούνι, ν' ανταµωθούν. 
'Ετζι πήρε την άδεια και πήγε εις 'Ορος. Αφού ανταµώθηκαν µε τον Πατριάρχη, 
τον κατήχησε και τον χεροτόνησε και καλόγερο• και του είπε να πάγει 
εις την Ρουσσίαν ν' απαρατηθή από την δούλεψη και να µιλήση µε τον Καποδίστρια 
και να περάση εις Βλαχιά να πάρη µοναστήρια µε νοίκι και να 
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κατηχήση κι' όσους µπορέση• και να συνάξη κι' ό,τι χρήµατα µπορέση δια-να 
χρησιµέψουν δια την πατρίδα. Πήγε εις την Ρουσσία απαρατήθη, µίλησε 
και µε τον Καποδίστρια και εις την Βλαχιά κατήχησε πολλούς και τον 
Μιχάλβοντα και πήρε και µοναστήρια και σύναξε κι' ως τρία-µιλλιούνια 
γρόσια. Του αποκρίθη ο Πατριάρχης να τα 'χη εκεί όσο-να χρειαστούνε. Ο 
µακαρίτης ο Ναπολέων ο αυτοκράτορας της Γαλλίας, το καύκηµα του κόσµου, 
δια-µέσον του πρέσβυ του τότε Σεµπαστιάνη γράφει του Πατριάρχη 
εις Κωσταντινόπολη και του λέγει να στείλη να κατηχήση παντού τους χριστιανούς, 
να είναι ετοιµασµένοι, κι' όταν να είναι καιρός οπού θα κινηθή, 
να χτυπήσουν κι' αυτείνοι• και είναι δικό-τους από Κωσταντινόπολη και 
κάτου, Γουργαριά, Σερβία, Θεσσαλοµακεδονία, Ντουράτζο, Αυλώνα και ολόγυρα 
αυτά τα µέρη, Ρούµελη, Πελοπόννησο και τα νησιά. Του αποκρίθη ο 
Πατριάρχης ότι ξακολουθεί από καιρό ό,τι του γράφει. Κι' έστειλε και κατηχούσαν. 
Η κακή τύχη, απότυχε ο µακαρίτης ο Ναπολέων και νεκρώσανε 
κι' αυτά. Αυτό το σκέδιον το ήξερε κι' ο Καποδίστριας από τον Πατριάρχη. 
'Οταν λευτερώθη τούτο το ολίγον µέρος της Ελλάδος, ο Αυτοκράτορας της 
Ρουσσίας ήξερε το σκέδιον κ' έβαλε τον Καποδίστρια να 'νεργήση εις τους 
'Ελληνες να τον κάµουν κυβερνήτη τους -και τότε τρώνε και το ολίγον το 
δικό-µας και το πολύ. 'Εγραψε εδώ εις τους 'Ελληνες ο Καποδίστριας και 
τελείωσε ο σκοπός του. Τότε γράφει από τα Παρίσια του Λιονταρίδη ότι 
πάγει κυβερνήτης και 'σ το γράµµα του είχε κ' ένα γράµµα του µινίστρου 
του Εξωτερκού της Ρουσσίας και του 'λεγε να του το δώση κι' ό,τι του ειπή 
"ν' ακολουθήση. Τότε λέγει ο µινίστρος του Λιονταρίδη ότι• ""Η θέληση του " 
Βασιλέως µας είναι όσα χρήµατα έχεις συνασµένα να τα πάρης και να πας 
σε όλα τα µέρη της Τουρκιάς και να κατηχήσης τους χριστιανούς υπέρ της 
"Ρουσσίας"" και να ξοδιάση κι' αυτά τα χρήµατα δι' αυτό το έργον -και τότε" 
κι' αυτούς να λευτερώση η Ρουσσία κ' εµάς. Ακούγοντας αυτά ο αγαθός 
"Λιονταρίδης αποκρίνεται του υπουργού• ""∆εν είµαι ορκισµένος δι' αυτό, " 
"είµαι να λευτερωθή και να γένη δικόν-της βασίλειον η Ελλάδα"". Τότε τον " 
κρατούνε εκεί πολιτικόν ρέστο• του πήραν και τα χρήµατα. Και στάθη ρέστο 
όσο-οπού σκοτώθη ο Καποδίστριας. Τότε απολπίστη από την Ελλάδα 
η Ρουσσία. 
Τότε ο Λιονταρίδης έβαλε σηµαντικούς ανθρώπους και µίλησαν ότι µετανόησε 
κι' εκτελεί ό,τι θέλουν. Και τον έστειλαν να 'ρθη εδώ να δουλέψη δια 
την λευτεριά µας. Αφού ήρθε εδώ, τους παράγγειλε ότι δεν µπορεί να τους 
δουλέψη και στείλαν τον άγιον Οικονόµον, παιδί της Ρουσσίας, κι' ένα Ανατόλιον 
αρχιµαντρίτη• κι' ο Οικονόµος εργάζεται εις τα πολιτικά υπέρ της 
Ρουσσίας κι' ο Ανατόλιος εις τα στρατιωτικά. Και ηύραν και τους οπαδούς 
του Κυβερνήτη µας ονοµαζόµενους Κυβερνητικούς. Κι' ο αδελφός του Καποδίστρια 
Τζορτζέτος κι' όλοι αυτείνοι φκειάναν προ-καιρού την Φιλορθόδοξο 
Εταιρία µέσα κι' έξω εις την Τουρκιά κ' είχαν και χρήµατα και ξόδιαζαν 
και κατηχούσαν. Και προδόθηκαν. Ο Ανατόλιος έφκειασε ένα σπίτι και 
περιβόλι πλησίον-εις τις κολώνες του Ολυµπίου-∆ιός κ' έχει και χρήµατα 
ρούσσικα και είναι κι' αυτός παιδί της Ρουσσίας• και ηύρε τους συντρόφους 
του κι' εργάζονται όλοι µαζί πως να λευτερώσουνε την Ελλάδα. Κι' ο 
Μιχάλβοντας είναι βαλµένος από την Ρουσσία να 'νεργάη ό,τι µπορή δια-να 
γένη αφέντης της Θεσσαλοµακεδονίας. Και εις το σπίτι του Ανατόλιου µαζώνονται 
πολιτικοί και στρατιωτικοί κ' εργάζονται δι' αυτά. 'Εχει κ' έναν 
σεκρετάριον ο Βόντας, τον λένε Φορµάνο, και τον έδωσε του Ανατόλιου και 
κατηχούν τους στρατιωτικούς να κάµουν µιαν δύναµη δια την Θεσσαλοµακεδονίαν• 
κι' όποτε κάµουν αυτήν την δύναµη να κινηθούν. Και λευτερώνοντας 
αυτά τα µέρη να γένη ηγεµόνας ο Βόντας όσο η Ρουσσία να στείλει 
τον βασιλέα τον καθαυτό. 
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Θέλαν κ' έναν στρατιωτικόν αρχηγόν δια το κίνηµα. Οι στρατιώτες οπού 
κατηχούσαν ήταν φίλοι µου και πρόβαλαν εµένα• και µου είπαν αυτό οι 
στρατιώτες. Εγώ τους είπα, όταν θέλη η Κυβέρνηση να γένη αυτό το κίνηµα, 
ας διορίση κι' όποιον αρχηγόν θέλη. 'Ελεγα ότ' είναι της πατρίδας 
κινήµατα. Τότε ο Λιονταρίδης ηύρε την αλήθεια, πως είναι από τον Φορµάνο• 
ότι του βάφτισε ένα παιδί και το' 'δειξε και πολλή φιλία• και του τα 
είπε όλα. Τότε φώτισα τους στρατιωτικούς. Και χαλάσαµεν όλα αυτά τα 
σκέδια. Τότε σηκώνεται ο Ανατόλιος, σαν χάλασε το σκέδιόν τους εδώ, πηγαίνει 
εις το 'Ορος, παίρνει και χρήµατα µαζί του και πηγαίνει κι' ανταµώνει 
τον Λαρίων, οπού 'χε καπετανλίκι εις το 'Ορος και Μαντεµοχώρια, 
και τον ορκίζει. Πριν πάγη µάθαµεν τον σκοπόν του• ότι ήταν άνθρωπος 
πατριώτης και µας το είπε. Αφού όρκισε τον Λαρίων, τότε βγάζει και του 
δίνει κι' ένα δίπλωµα ρούσσικον -όποιος θα είναι αρχηγός έχει γκενεράλη 
βαθµόν. Του τάζει συνχρόνως και µια ποσότη χρήµατα και να κατηχήση 
τους ανθρώπους• και να συνάζη και υπογραφές από τους κατοίκους υπέρ της 
Ρουσσίας. Τότε στείλαµεν άνθρωπο εις τον Λαρίων να 'χη τον νου του. Του 
µίλησαν και πιστοί καλογέροι και τράβησε χέρι ο Λαρίων. 
Τότε ο Ανατόλιος γράφει εις τον πρέσβυ της Ρουσσίας εις την Κωσταντινόπολη 
αναντίον του Λαρίων. Τον κατατρέχει τον Λαρίων ο πρέσβυς και 
φεύγει και πηγαίνει εις τον Μεµεταλή εις το Μισίρι• τον είχε πατριώτη. 
Του λέγει όλ' αυτά, κι' ο Μεµεταλής θέλει να γένη αλλού το κίνηµα δια λογαριασµό 
του. Το' 'δωσε γράµµατα σε Τούρκους και Ρωµαίγους Κρητικούς 
και τον έστειλε εις Κρήτη -κ' εκεί να στείλη στρατέµατα ο Μεµεταλής κι' 
οδηγός ο Λαρίων, να γένη το κίνηµα. Πέθανε ο Σουλτάνος• πήρε τον στόλο 
του ο Μεµεταλής, περηφανεύτηκε, αστόχησε τον Λαρίων. Τότε ήρθε εδώ και 
- 
Αφού φυλάκωσαν τον αδελφόν του Καποδίστρια  

'Υστερα τον έκαµαν εξορία εις το Μισίρι κ' εκεί απέθανε.      

κι' άλλους δια την Φιλορθόδοξον 
Εταιρίαν, µέσα-εις την χάψη οπού ήταν αυτός ήταν κι' ο Καµπούρογλος 
ονοµαζόµενος και τον κατήχησε ο αδελφός του Καποδίστρια και 
τον µπιστεύτηκε• και το' 'δωσε την κατήχησιν κι' ένγραφα. Τότε αυτά τα 
ένγραφα ο Καµπούρογλος µου παράγγειλε να πάγω εις την χάψη να µου τα 
δώση να τα δώσω του Βασιλέα. Του παράγγειλα ότι 'σ τα τοιούτα δεν ανακατεύοµαι• 
και τα 'δωσε του Φαρµακίδη και τα 'δωσε. Και τότε από αυτά κι' 
απ' άλλους από-µέσα το κράτος κι' απόξω την Τουρκιά εµαθεύτη η Φιλορθόδοξο 
Εταιρία πόσο προβοδεύει και τι αρετή έχει. Οι ασυνείθητοι δια-να 
κάµη ο καθείς τους σκοπούς του άλλος βγάνει την θρησκεία οµπρός, άλλος 
την πατρίδα -κι' όσο θέλουν και σέβονται οι τοιούτοι αυτά τα γερά, τόσο 
καλό να 'χουν. 
"Βγαίνουν οι άλλοι πάλι• ""Νόµους συνταµατικούς πρέπει να 'χωµεν να " 
"πάµε 'µπρός"". Φτάνει πλέον ο δόλος και η απάτη! Κ' εσείς οι άλλοι µας " 
καταντήσετε µ' αυτά σαν την καλαµιά εις τον κάµπο. Θυµηθήτε ότι υπάρχει 
Θεός κι' όσα φαντάζεστε κι' οργανίζετε δια-να υποστηρίζετε την κακία 
κι' ασωτεία των συντρόφω σας και 'νεργάτε την αδικία και βοηθόν έχετε 
εις αυτά τον διάβολον, ο δίκιος Θεός όλες αυτές τις προσπάθειες θα σας 
τις χαλάση 'σ ένα µινούτο. Αλλά ο Θεός δεν είναι εσείς, είναι Θεός και σας 
βαστάγει ίσως και πλησιάσετε ολίγον να ιδήτε σήµερα είσαστε εδώ τιµηµένοι 
και τρογυρισµένοι µ' αγαθά και πολλούς κόλακες κι' αύριον τους αφίνετε 
όλους αυτούς πίσου και παίρνετε εννιά πήχες πανί, καθώς το παίρνει 
κι' ο µικρότερος φτωχός, και πηγαίνετε εκεί οπού δεν µαταφαίνεστε• κ' εκεί 
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θ' ακούτε ό,τι εδώ κάµετε. Χορτάσαµεν πλέον λευτερία συνταµατική από 
τους 'Αγγλους και Γάλλους κι' ορθοδοξία ρούσσικη µε την Φιλορθόδοξο Εταιρία 
αυτεινών των οµοθρήσκων µας Ρούσσων. Πόσοι 'Ελληνες θυσιάστηκαν 
δι' αυτούς ως χριστιανοί κι' ως οµόθρησκοι και τι ανταµοιβή κάνουν 
"τώρα αυτείνοι 'σ εµάς; Εµείς κάµαµεν κι' όντως κατά δύναµη το χρέος µας " 
'σ αυτούς ως 'Ελληνες και χριστιανοί• αυτείνοι κάνουν 'σ εµάς την ανταµοιβή 
ως Ρούσσοι. Τέλος-πάντων και 'σ τα τρία µιλέτια µένοµε πολύ ευκαριστηµένοι, 
ότ' είδαµεν απότ' εσάς την λευτεριά µας, την τιµή µας, την 
θρησκεία µας. 'Ολα αυτά τα σέβεστε κ' επιθυµήσατε να µας βάλετε κ' εµάς 
εις την κοινωνία του κόσµου, οπού ήµαστε χαµένοι τόσον καιρόν και σβυσµένοι 
από τον κατάλογον των εθνών. Και παραδοθήκαµεν εις την τιµή 
εσάς των οµοθρήσκων µας Ρούσσων και 'Αγγλων και Γάλλων να µας σώσετε -κ' 
εσείς οι φιλάνθρωποι τις πρώτες χρονιές πιάνατε ένα αθώον παιδί, ένα 
αρφανό, οπού γύρευε η τυραγνία να του πάρη την ζωή του και την τιµή του 
και θρησκεία του και µε την βοήθεια του Θεού εσώθη• και οι τρεις εσείς το κιντυνεύετε 
να το πάτε πάλε εις την δικαιοσύνη του τύραγνου• και δίνεταν δύναµη 
αυτεινού του τύραγνου, οπού τον τρέµετε εσείς, κι' αυτό το παιδάκι σας 
έδωσε να καταλάβετε ότι κατά τ' όνοµα του Γκρανσινιόρη δεν είναι και η 
δύναµή του. ∆εν στοχαστήκετε όταν 'φοδιάζετε τα κάστρα του Γκρανσινιόρη 
"τις πρώτες χρονιές, ότ' ήταν δύναµη Θεού να λευτερωθή; Τι φαντάζεστε, ότι " 
"µας βοηθήσετε, ή µας µολύνετε και µας αφανίσετε; Ξίκι να γίνεταν από 'µάς " 
ήταν καλύτερα και το καλό σας και το κακό σας! Ευγνωµονούµεν οι 'Ελληνες 
γενικώς τους φιλανθρώπους υποκόγους σας, έχοµεν χάριτες εις αυτούς 
τους ευεργέτες µας -καµµιά χάρη 'σ εσάς τις ανεµοδούρες, τις διαφταρµένες 
µηχανές δεν έχοµεν! Οι τίµιοι άνθρωποι να µην σας ακούσουνε! Ούτε το 
καλό σας θέλουν να τους κάµετε. Ας σας ευγνωµονήσουνε εκείνοι οπού τους 
δώσετε τα δάνεια και τα 'φκειασαν λούσια και πολυτέλειες κι' άλλα τοιούτα. 
Εκεινών εκάµετε καλό µε τα δάνειά σας, τ' Αρµασπέρη, του Κωλέτη, του 
Μαυροκορδάτου, του Μεταξά και συντροφιές τους. Και πάλε όσα σας λέγω 
δεν ελπίζω να τα κατορθώσετε, ότι αν είσαστε εσείς άδικοι κι' ανθρωποφάγοι 
και 'περασπισταί της κακίας, είναι Θεός δίκιος, αληθινός, δυνατός. Θυµηθήτε 
ότι αυτά σας γράφει ένας µικρός 'Ελληνας• ότι λίγον µε µέλει εµένα 
απότ' εσάς ή δυνατοί είσαστε ή αδύνατοι. Αγαθοί όταν είσαστε και δίκιοι, 
είσαστε και δυνατοί• τότε εγώ σας σέβοµαι και σας προσκυνώ, αλλοιώς 
δεν θέλω σας ξέρη, ούτε να σας ακούσω! Από αυτά όλα η πατρίδα κλονίζεται, 
από τις οδηγίες τις πατρικές των Πρέσβεων και δικώ-µας ξενολάτρων. 
Τότε συνοµιλήσαµεν καµπόσοι να καταβάλωµεν χρήµατα, κόπους, ζωή 
να γένη κάνα κίνηµα εις την Θεσσαλίαν και Μακεδονίαν. Κάµαµεν πλήθος 
ετοιµασίες κι' αγροικηθήκαµεν µε τους έξω• και κατηχούσαµεν παντού. Και 
συνάζαµεν ανθρώπους -πουλούσαν τα γραµµάτιά τους, ό,τι κι' αν είχαν. 
Τους στέλναµεν εις Ταλάντι, Λαµίαν, Ξεροχώρι κι' αλλού να είναι έτοιµοι 
να βγούνε έξω µιαν ηµέρα. Και το πράµα πήγαινε µυστικόν και 'νεργέταν 
µε φόβον του Θεού και καταφανιστήκαµεν εις τα έξοδα. Είχαµεν και τον 
Τζάµη Καρατάσιον εις το µυστικόν. Τότε ο Τζάµης το πρόδωσε του Σούτζου 
αυλάρχη κ' εκείνος το είπε του Βασιλέα. Εµείς δεν ηξέραµεν αυτό. 
Στέλναµεν τους ανθρώπους ντυµένους -πρόσµεναν τον Τζάµη, εκείνος µας 
γέλαγε• δεν έβγαινε έξω. 'Οτι µ' εκείνους οπού µίληγε µυστικώς έτζι τον 
οδηγούσαν. Γύριζαν πίσου οι άνθρωποι ξυπόλυτοι και γυµνοί -τους ξεκονοµούσαµεν 
πάλε εµείς. Αυτό το 'καµεν αρκετές φορές. Τον βιάσαµεν χωρίς 
άλλο να βγη, ειδέ να τραβήση χέρι. Υποσκέθηκε ότι βγαίνει. Τότε µιλεί 
και τον διατάζουν και πήγε εις Ανάπλι. Τότε είπαµεν να πάψωµεν από 
αυτό το κίνηµα, να µην προδοθούµεν και πάρωµεν τους αδελφούς µας εις 
τον λαιµό µας. Οι άνθρωποι είχαν διάθεσιν να κινηθούν. Εγώ τραβήχτηκα. 
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'Ηρθε ο ∆όσιος κι' ο ∆αµιανός, οπού ήταν µε τον Τζάµη, κι' άλλοι και µε 
περικάλεσαν να µην τραβήσω χέρι, όµως να µπω κ' επιτροπή. Εµπήκα εγώ, 
ο ∆όσιος, ο ∆αµιανός, ο Ναούµης. Τότε στείλαµεν µιαν ποσότη πολεµοφόδια 
µε δυο γολέττες δια το 'Ορος. Οι κεφαλές εκεινών που πήγαν µαζί άταχτοι 
κι' ακατάστατοι. Πήγε κι' ο καϊµένος ο Λαρίων τους αντάµωσε -τον 
πρόδωσαν εις τους Τούρκους κάποιοι από τους ίδιους (ότ' ήταν του Τζάµη 
άνθρωποι κι' ο Λαρίων ήταν 'γγισµένος µε τον Τζάµη). Τον έπιασαν, τον πήγαν 
εις το Μπάνιον εις Κωσταντινόπολη. Μίλησα µε τους πρέσβες της Γαλλίας 
"κι' Αγγλίας -ότι τους γέλαγα και τους έλεγα του κάθε-ενού• ""∆ουλεύοµεν" 
"και κινιώµαστε δια σας"", κ' εµείς τηράγαµεν τον σκοπόν της " 
πατρίδος µας• -και µ' αυτόν τον τρόπον έγραψαν οι Πρέσβες εις Κωσταντινόπολη 
κ' έβγαλαν τον Λαρίων. 'Υστερα οι Ρούσσοι δια την απάτη οπού 
έκαµεν του Ανατόλιου, οπού τον όρκισε εις το 'Ορος, 'νέργησαν και τον σκότωσαν 
οι Τούρκοι ύστερα-οπού 'φυε από το Μπάνιο. Και χάσαµεν έναν γενναίον 
άντρα. 
Τότε κινήθη και η Κρήτη. Είχα αγροικηθή µε τον Πατερόπουλο κι' άλλους 
Κρητικούς -είχαν κ' επιτροπή κάµη εδώ• κ' εκεί στείλαν διευτυντάς 
τους αδελφούς Χαιρέτηδες. Μου είπε η 'πιτροπή να πάγω κ' εγώ εις Κρήτη. 
Εγώ τους είπα ότι 'νεργούµεν δι' απάνου και είναι το-ίδιον. Και τους ανθρώπους 
οπού κατηχούµεν τους λέµεν ποιος θέλει δια την Θεσσαλοµακεδονία, 
να τον στέλνωµεν εκεί, και ποιος δια Κρήτη. 'Επιασα τον Αντώνη Κριεζή, 
τον καλόν πατριώτη, οπού ήταν υπουργός του Ναυτικού, τον όρκισα 
και του είπα αυτό• και διάταξε τους δικούς-µας θαλασσινούς να µην πειράξουν 
όσα πλοία βρίσκουν µ' ανθρώπους οπού θα πηγαίνουν ή δια 'Ορος ή δια 
Κρήτη• και δεν τους πείραζε κανένας. Κι' όλο στέλναµεν παντού. Τότε κι' 
ο Τζάµης από την εντροπή έφυγε από τ' Ανάπλι, ήρθε 'σ ένα µέρος, ναυλώσαµεν 
πλοίον, του δώσαµεν κι' ανθρώπους και τ' αναγκαία, πήγε καµπόσο 
διάστηµα, είδε ένα πλοίον βασιλικόν δικό-µας, πήρε καµµιά δεκαπενταργιά 
ανθρώπους σε µιαν φελούκα κ' έφυγε και βήκε εις την Ζαγορά. Τότε οι άλλοι 
µείναν µόνοι τους -γύρισαν οπίσου. Τους στείλαµεν εις την Κρήτη. Ακέφαλοι 
οι άνθρωποι -οι αρχηγοί τους ακατάστατοι και διχόνοια γιοµάτοι. 
(Πήγαν και εις 'Ορος ολίγοι κι' αµόνοιαστοι. Τους διώξαν οι καλογέροι. Και 
πήγανε και Τούρκοι εις το 'Ορος). Τότε όλους αυτούς τους στείλαµεν εις 
Κρήτη• και γράψαµεν του Τζάµη, Βελέτζα κι' αλλουνών να περάσουνε όλοι 
εις Κρήτη. Και µίλησα και µε πολλούς να πάγω κ' εγώ ύστερα κι' άλλοι 
πολλοί αξιωµατικοί µε δύναµη. 'Ηµαστε σύνφωνοι µε την 'πιτροπή της 
Κρήτης, όταν πάρη τέλος αυτό να µας δώσουνε τρεις-χιλιάδες Κρητικούς 
και µ' όσα πλοία θα είναι έτοιµα κι' όλους τους ξένους οπού θα είµαστε εκεί, 
εις Κρήτη, να µεραστούµεν να έβγωµεν έξω εις Θεσσαλοµακεδονία. Μιλήσαµε 
και µε τους Σαµίους να βαρέσουνε συνχρόνως κ' εκεί. Τότε τα µέλη 
της επιτροπής της Κρήτης, οπού ήταν εδώ, µυστικώς έγιναν 'Αγγλοι. Τους 
λέγαµεν να δώσουνε τα µέσα να στείλωµεν περίτου από χίλιους ανθρώπους 
από την Ρούµελη, οπού βαστούσα τους αξιωµατικούς εδώ δι' αυτό, δεν θέλαν. 
Μο' 'λεγαν είναι Κρητικοί κι' όσοι ξένοι πήγαν αρκετοί. 'Οταν τους 
χάλασαν οι Τούρκοι και γράφαν αυτό εδώ, τότε γύρευαν δύναµη• τότε συνάξαµεν 
καµµιά πεντακοσιαριά ανθρώπους µε τον Γιάννη-Κώστα -να τον 
στείλωµεν εις Κρήτη. Κοµπρεµεταρίστη εις αυτό κι' ο Βασιλέας και η Κυβέρνηση. 
'Ηθελαν και καράβια• αγόρασαν πεντέξι εφτά• ηύραν κι' έναν 
ναύαρχον Νυδραίον, Μπούτη τον λένε. Αυτός είχε την φαµελιά του εις την 
Σάµο, και το ήφερνε γύρα• και πρόδινε όλα αυτά εις τον πρέσβυ της Τουρκιάς 
-και το 'φερνε γύρα. Τότε ετοίµασαν τους Τούρκους οι 'Αγγλοι• γύρευαν 
ν' αγοράσουνε και τους Χαιρέτηδες. Αυτείνοι στάθηκαν τίµιοι πατριώτες 
και δεν θέλησαν. Οι άλλοι, το µέρος τούτης της επιτροπής, οπού 
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'ταν εις Κρήτη, ο Χάλης κι' άλλοι, γύρισαν µε τους 'Αγγλους. Τότε έπεσαν 
εις διχόνοια το 'να το µέρος και τ' άλλο. Οι Τούρκοι δυνάµωναν µε την συντροµή 
των 'Αγγλων. Αυτείνοι όταν είδαν ότι δεν πιτυχαίνουν τον σκοπόν 
τους, να κάµουν την Κρήτη σαν τα Εφτάνησα, -η φατρία τους ήταν αδύνατη 
και µπορούσαν να κερδέσουνε οι 'Ελληνες -έβαλαν την συνειθισµένη 
τους αρετή άλλα έλεγαν των Ελλήνων και τους Τούρκους τους βιάζαν• και 
πήγε ο στόλος τους εις Κρήτη. Τέλος την ξεψύχησαν την δυστυχισµένη 
Κρήτη -δεν είχαν ούτε ψωµί, ούτε άλλα αναγκαία. Τότε ο Μπούτης κόπιασε 
και µπαρκάρησε τον Γιάννη-Κώστα µε τους ανθρώπους του. Το 'φερνε 
και µ' αυτούς γύρα τις Σπέτζες. Πήραν τους Χαιρέτηδες κι' όλους τους 
στρατιωτικούς, ξένους και ντόπιους, οι φιλάνθρωποι 'Αγγλοι και τους έβγαλαν 
µε τα καράβια τους εις την Αίγινα. Κι' όταν ήρθαν εις την Αίγινα, 
τότε κίνησε το Μπούτη να πάγη οµπρός η αδελφή των 'Αγγλων επιτροπή, 
οπού ήταν εδώ, Αντωνιάδηδες, Μισαήλης κι' άλλοι. Πήγαν ως τα Βάτικα. 
'Σ τον ίδιον καιρόν ήρθε κι' ο Μαυροκορδάτος, οπού ήταν πρέσβυς εις 
"την Αγγλία. Πήγα ως φίλος του τον αντάµωσα, του είπα• ""Και τα καλά " 
οπό' 'καµες εις την Ελλάδα τα ξέροµεν και τα κακά. Τώρα έχοµεν ανάγκη 
να ειπής του Βασιλέα την αλήθεια και την άχλια κατάστασιν της πατρίδος 
και να τον συβουλέψης πατρικώς να σωθούνε τα δεινά µας• και να µην τηράξης 
Συνταµατικούς και Κυβερνητικούς• να µας ενώσης όλους να πάµεν οµπρός• 
και να πάρης απ' όλα τα κόµµατα να κυβερνήσης• κι' αν δεν ακουστής 
"εις το δίκιον, να παρατηθής και σε διατηρούµεν εµείς"". Μίλησε µε τον Βασιλέα" 
και πήρε υπουργούς τον Μεταξά, τον Βαλέττα, τον Μελά. Πρόσταξαν 
"εµένα και µο' 'δωσαν την ""Αµαλία"" και πήγα εις τα Βάτικα, οπού ήταν" 
ο ναύαρχος της Κρήτης, ο Γιάννη-Κώστας µε το στράτεµα κι' ο Τζάµης 
(ότι του παραγγείλαµεν να 'ρθη δια την Κρήτη και ήρθε). Τους είπα ότι το 
κίνηµα της Κρήτης εχάθη και τους πήρα και τους ήφερα εις την Αίγινα κι' 
από-'κεί διάλυσα αυτούς και τους Κρήτες τον καθέναν όθεν ήθελε µε τ' άρµατά 
του. Εις την Αίγινα έµαθα ότι απαρατήθη ο Μαυροκορδάτος και οι 
συντρόφοι του. Μπήκε ο Χρηστίδης, ο Γιακωβάκης, ο Κριεζής, ο Βλαχόπουλος. 
Τότε να φυλάξω την υπόσκεσή µου εγώ κι' άλλοι πατριώτες κάνοµεν 
συνεισφορά και γένονται περίτου από σαράντα-χιλιάδες δραχµές. 
Το ∆ηµοτικόν Συβούλιον ήταν σε διχόνοια• έστειλαν επίτηδες εις την Αίγινα 
να 'ρθω γλήγορα, ότ' ήµουν κ' εγώ µέλος. Μιλώ αυτό του υπουργού Χρηστίδη 
και µε παρακαλεί να τους ενώσω. Ξοδιάζω, κάνω ένα τραπέζι, παίρνω 
όλους τους συβούλους, παρέδρους και παλιόν δήµαρχον και καινούριον, τους 
µόνοιασα -φιλήθηκαν. Γύρευαν να µε κάµουν πρόεδρον του Συβουλίου. Κάτζαµεν 
να φάµεν ψωµί, αφού ενωθήκαµεν. Πηγαίνουν και λένε ότι όλοι οι 
σύβουλοι είναι 'σ τον Μακρυγιάννη και θα κάµουν απανάστασιν. Κι' ανακατώνονται 
πεζούρα, καβαλλαρία. Κι' ο υπουργός Χρηστίδης δεν τον άφινε 
ο φόβος να ειπή ότι τα ήξερε αυτά. Τότε σηκώνοµαι και πήγα εις τον Βασιλέα. 
Αφού του ξηήθηκα δια το τραπέζι, του µίλησα και δια τους ανθρώπους 
που γύρισαν από την Κρήτη• του σύστησα την καλή τους διαγωή και 
υποταγή όσ' ήταν εις την Αίγινα. Μίλησα και την δυστυχία του Νικήτα, 
οπού ήταν εις την Αίγινα ρέστο και χωρίς µιστόν• και να τον λευτερώσει, ότι 
εγώ τον γνωρίζω πολύ καλά και δεν ενέχεται σε ό,τι του είπαν. 'Οτι πάντοτε 
ήταν εις το σπίτι µου νύχτα και ηµέρα κ' ένα παρόµοιον δεν µου είπε. 
Κι' αφού το' 'καµα πολύ ριτζά, µου υποσκέθη και τον έβγαλε ευτύς και το' 
"'δωσε κι' όλους του τους µιστούς. Τότε του είπα• ""∆εν φοβήθης να µη σου " 
κάµω απιστιά όταν ήταν περίτου από χίλιους-τρακόσους ανθρώπους, στεργιανοί 
και θαλασσινοί, και καράβια κι' όλα τ' αναγκαία του πολέµου και θα 
"σου κάµω µε το δηµοτικόν συνβούλιον; ∆εν µ' αφίνουν κ' εµένα να ζήσω " 
"ήσυχος; Με τα παιδιά των σκολειών θα κάµω απανάστασιν; Με τα κάδρα " 
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"θα φέρω σύνταµα; Το κάστρο των Αθηνών θα πάρω; Με το συνβούλιον " 
"απανάσταση; Τον µιστόν µου αφίνω δια τους φτωχούς αγωνιστάς, µ'-όλον-οπού " 
κ' εγώ είµαι φτωχός, όµως αυτείνοι πεθαίνουν της πείνας. Και δι' 
αυτό πάλε µε υποπτεύτηκαν. ∆ια την ησυχίαν της πατρίδος, οπού 'ναι θρόνος 
σου, κάνω όλα αυτά. (Κι' άλλα τοιούτα πλήθος. Αυτείνοι γύρευαν να µε φυλακώσουνε 
εις το Παλαµήδι). Εγώ, Βασιλέα µου, έχω ορκιστή δια την λευτεριά 
της πατρίδος µου και τράβησα τόσα δεινά• και εις το κάστρο της 'Αρτας 
παιδεµούς και σίδερα εις τα ποδάρια. Πήγαν να µας κρεµάσουν και 
γλύτωσα µόνον εγώ. Και τράβησα όλα αυτά δια-να µαρτυρήσω το µυστικόν 
της Εταιρίας, οπού ήµουν µέσα. 'Εχασα τα ολίγα µου υποστατικά και 
σπίτι µου εκεί και µικρή µου κατάσταση. Πέντε πληγές πήρα εις το σώµα 
µου• την κατάστασή µου και υγείαν µου τα 'χασα. Αναντίον µου κατηγορία 
δι' όσους διοίκησα δεν φαίνεται. Τότε ήµουν γνωστικός και καλός εγώ κι' 
αυτείνοι οπού υποµείναµεν δια την αγάπη της πατρίδος τόσα δεινά• τώρα 
κάθε ολίγον µας κατηγορούν και µας υποπτεύονται. Αυτείνη τη λευτεριά 
από εκείνους οπού µπιστεύεσαι την κυβέρνησίν σου εγώ δεν την υποφέρνω 
και να µου δώσης την άδεια να πουλήσω ό,τι έχω και να πάγω όθεν µπορέσω 
"µε την φαµελιά µου να ζήσω"". Η Μεγαλειότης του µε παρηγόρησε• όµως " 
τον Τζήνο κι' άλλους τους πίστευε και σε κακή εύνοια πάντοτες ήµουν. 
- 
Φκειάνοντας τα κάδρα του πολέµου έρχονταν αγωνισταί και µο' 'λεγαν• 
"Τ' είναι αυτά τα κάδρα; Τους έλεγα• ""Ο τάδες ο πόλεµος, ο τάδες, " 
οπού αγωνιζόσασταν εσείς και πληγωνόσαστε δια-να ιδήτε την πατρίδα σας 
"ελεύτερη"". Κατεβαίναµεν κάτου, βλέπαν και τις πέτρες• και ύστερα άλλος " 
κουβάλαγε χώµατα, άλλος πέτρες, άλλος έκανε χωράφι. 'Αλλος αναστέναζε 
"κι' άλλος έκλαιγε. Του έλεγα του κάθε-ενού• ""Μην κλαις και είναι τρόπος " 
"να γελάσης εσύ και γενικώς η πατρίδα"". Τον έπαιρνα εις το σπίτι τρώγαµεν." 
"Τότε του έλεγα• ""Να σου µιλήσω φοβώµαι από την τζελατίνα των " 
"Μπαυαρέζων, µε κόβουν"". Τον όρκιζα, του έλεγα πως να ενωθούµεν• να µιλή " 
ένας µε τον άλλον και να ορκίζωνται κι' αυτείνοι. Και µ' αυτόν τον τρόπον 
ώρκισα 'σ ούλο το κράτος• κι' όλο ποτίζονταν αυτό. Κι' ο Θεός το ευδοκιµούσε 
χωρίς-να βγη κάνας προδότης, αλλά η εξουσία είχε ξερές υποψίες. 
Κι' αλλουνού του έλεγα πως φροντίζοµεν δια τα έξω, κι' αλλουνού δια τα 
µέσα, να γένουν νόµοι κ' Εθνική Συνέλεψη. Κι' όποιος ήθελε τα έξω αυτόν 
τον ψύχωνα δια εκείνο. Τοιούτως ακολούθησα ως τα 1840. 
Τότε συλλογίστηκα να φκειάσω έναν όρκον να τον υπογράφωµεν, επειδήτις 
και είδα άλλος ήταν Κυβερνητικός, άλλος Συνταµατικός, άλλος 'Αγγλος, 
άλλος Γάλλος, άλλος Ρούσσος και-τα-εξής. 'Επαιρνα από κάθε πολιτεία εναδυό-τρείς 
Συνταµατικούς κι' άλλους τόσους Κυβερνητικούς και τους ένωνα• 
"κ' εκείνοι ένωναν τους συµπολίτες τους. Ο όρκος ήταν• ""Να µην είµαστε " 
ούτε Συνταµατικοί, ούτε Κυβερνητικοί, ούτε σε ξένη δοξασία 'Αγγλοι, Γάλλοι, 
Ρούσσοι. Να τους σεβώµαστε αυτούς όλους δια την ευεργεσίαν τους -και 
"να µας αφήσουν ήσυχους εµάς και τον Βασιλέα µας"".  

Αυτόν τον όρκον θέλετε τον ιδήτε εδώ και τις υπογραφές των ανθρώπων• και φαίνεται 
η βαρύτητα του κάθε-ενού οπού 'χει εις την πατρίδα του. 

      
    

Με τις υπογραφές" 
επήρα ανθρώπους απ' ούλο το κράτος κι' ο καθείς από εκείνους κατήχαγε 
κι' αυτός. 'Επαιρνα από την δευτέρα τάξη, πολιτικούς και στρατιωτικούς. 
Την πρώτη τάξη οπού φοβώµουν, ότι ήταν µπερδεµένοι µε τους ξένους, 
τους όρκιζα τον ίδιον όρκον, όµως χωρίς υπογραφή• και ήµασταν οι δυο, όχι 
άλλος παρών. Οι οπλαρχηγοί, οι πρώτοι, πήγαινε ο καθείς εις την πατρίδα 
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του και κατήχαγε τους συνπολίτες του, οπού 'χε 'µπιστοσύνη. Και τοιούτως 
οργανίστη όλο το κράτος. Αφού ο Μαυροκορδάτος απαρατήθη κ' έδειξε φιλελεύτερα 
αιστήµατα, τον µπιστεύτηκα και το' 'δειξα το σκέδιον, χωρίς υπογραφή, 
και τον όρκισα να µην µε προδώση• τον ρώτησα αν είναι καλό, να 
βαίνω ανθρώπους και να τους υπογράφω. Του είπα ότι δεν αρχίνησα ακόµα. 
Ορκίστη να φάγη τα παιδιά του αν το προδώση κι' αν δεν είναι 'Ελληνας 
κι' όχι 'σ άλλη δοξασία ξένη. Τότε διατάχτη ο Μαυροκορδάτος να πάγη 
Βασιλέα πριν φύγη και να του ειπή την άχλια κατάστασιν της πατρίδος- 
κι' αυτός πηγαίνει µε ευκαρίστησίν του εκεί όπου διατάχτη. Μου το υποσκέθη 
"και ύστερα µετάνοιωσε. Του είπα• ""Οι πατριώτες σου µένουν πολλοί " 
νηστικοί κ' εσένα σο' 'καµαν συνεισφορά τόσες χιλιάδες δραχµές• και πάλε 
πλερώνεσαι καλά εκεί οπού πας -και η πατρίδα δυστυχεί• και δεν πηγαίνεις 
"να µιλήσης; Πήγα µίλησα εγώ• να πας και του-λόγου-σου, ύστερα να πάγη " 
"κι' ο Μεταξάς κι' άλλοι πατριώτες να σώσουµεν την πατρίδα"". Πήγε και " 
µίλησε πολλά. Και πήγαν κι' άλλοι πολλοί. Πηγαίνοντας πάλε κ' εγώ εις 
τον Βασιλέα του µίλησα την άχλια κατάστασιν και τις µεγάλες κατάχρησες 
των υπαλλήλων -κι' όλο το κράτος το ρήµαξαν. Αυτό µαθαίνοντας οι 
υπουργοί και καταξοχή ο Χρηστίδης άρχισε να µε πειράζη. Μου βάνει κατασκόπους 
εις το σπίτι µου να µαθαίνη τι κάνω και ποιος µπαίνει. Αυτό βλέποντας 
εγώ, έφκειασα µίαν έκθεσιν και την έβαλα εις τον τύπον. Τότε ο 
υπουργός του Στρατιωτικού µε φωνάζει και µου λέγει ν' αναιρέσω όσα 
έγραψα. Του είπα ότι θα προσθέσω ακόµα κι' όχι ν' αναιρέσω• ότι η πατρίδα 
θέλει αρετή κι' όχι κατασκόπους. Με φοβέρισε πολύ. Γύρεψαν να µε κρίνουν 
"εις το Στρατιωτικόν ∆ικαστήριον. Τους είπα• ""Την έκθεσιν την έκαµα όταν " 
"σκάλιζα τον κήπο µου ως γιωργός, δεν την έκαµα ως στρατιωτικός"". Ζήτησα " 
και κρίθηκα εις το πολιτικόν δικαστήριον. 'Ηταν µαζί µου δεκαπέντε συνηγόροι 
κι' ο ίδιος ο 'σαγγελέας. Και το δικαστήριον γιοµάτο έξω και 
µέσα. Και οι περισσότεροι ακροαταί κλαίγαν, όταν µε 'περασπίζονταν οι 
συνηγόροι. Μίλησα και µόνος-µου. Τότε αυτείνοι όλοι φαρµακώθηκαν διατί 
δεν µε καταδίκασαν. Σε ολίγον καιρόν 'νεργούνε και φέρνουν κλέφτες απόξω 
το σπίτι µου εις τις Κολώνες του Ολυµπίου-∆ιός, κι' αρχίνησαν τους ντουφεκισµούς. 
Και είπαν ότι τους ήφερα εγώ. Κ' εγώ αν ήξερα από αυτό 
τίποτας, να 'χω την κατάρα της πατρίδος. Χάρη-εις τον Βασιλέα -έµαθε 
το δίκιον και την αλήθεια, και γλύτωσα. 
Είδα ότι η Κυβέρνησή µας έφυγε όλως-διόλου από την δικαιοσύνη. Τότε 
έπρεπε ο κάθε αγωνιστής να προσέχη δια την πατρίδα του και του-λόγου-του 
"να µην κυβερνιέται µε το ""έτζι-θέλω"". Αφού κατήχησα όλο το κράτος " 
µε τις υπογραφές, έκρινα εύλογον να βάλω και πολιτικούς εις την πρωτεύουσα. 
Κανένας άλλος δεν ήταν να είχα 'µπιστοσύνη -ο Μεταξάς, ότι έδειξε 
και χαραχτήρα εις την προεδρία του Μαυροκορδάτου. Τότε ορκιζόµαστε ότι 
να κάµωµεν Εθνική Συνέλεψη και Σύνταµα, να διοικιώµαστε τοιούτως. Κι' 
αν ο Βασιλέας υπογράψη, να ήµαστε υπέρ του, αν δεν υπογράψη, να του είµαστε 
αναντίοι, ότι τότε θα µας σκοτώση. Σε αυτά όλα µείναµεν σύνφωνοι 
µε τον Μεταξά κ' έδειξε µεγάλον πατριωτισµόν και πολλή εµπιστοσύνη 'σ 
εµένα -χωρίς εγώ να του ειπώ ότι 'νεργούσα και πρωτύτερα κι' ότι γράφω 
κι' ανθρώπους, ότι έχει ξένες σκέσες και δεν ξέρω τι µπορεί να γένη. Του 
είπα να µιλή, να συνδένεται και µε τους πολιτικούς τους τίµιους, οπού 'ναι 
εδώ εις πρωτεύουσα, και µιλώ κ' εγώ µ' όσους γνωρίζω. Και τους όρκιζα 
και τους έστελνα του Μεταξά. Τα πράµατα της πατρίδος πήγαιναν εις γκάγκραινα. 
Τηράτε όλες τις 'φηµερίδες -µ'-όλον-οπού 'ναι και καµπόσες παθητικές 
και φατριαστικές, αλλά είναι και τίµιες -κι' αρχή ως τέλος βλέπετε 
την άχλιαν µας κατάστασιν. 'Οτι η δυστυχής πατρίδα ποτέ δεν είδε πατρική 
Κυβέρνησιν δια-να σωθούνε τα δεινά µας και δια-να µην χάσουνε κι' 
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αυτόν τον Βασιλέα οι ξένες κρεατούρες. Κάθε ευαίστητος πατριώτης έπρεπε να 
προσέχη, ότι ο χαµός αυτεινού θα ήταν και χαµός της πατρίδος. 
Εις τα 1842 οι Τούρκοι οδηγηµένοι από τους δυνατούς ήθελαν να κινηθούν 
αναντίον µας µε µεγάλες ετοιµασίες, ότι δεν εκλίναµεν εις την συνθήκη 
του Ζωγράφου κι' άλλες τοιούτες πρόφασες. Οι πρέσβες φέρναν τον 
κατακλυσµόν δια τον χαµό µας• κι' αυτείνοι οπού µας κυβερνούσαν ξεψυχησµένοι, 
Μπαυαρέζοι Γκράφης, Ες, Σπις κι' άλλοι τοιούτοι, κι' ο υπουργός 
του Στρατιωτικού Βλαχόπουλος υποστράτηγος µε την ίδια γενναιότητα, 
'Ολοι αυτείνοι, Αντιβασιλείς και υπουργοί ξεψύχησαν. Αφού είδα αυτό, 
πήγα εις τον Βασιλέα και εις τους Αντιβασιλείς και υπουργούς και τους µίλησα. 
Και στείλαν κανόνια, ασκέρι, κι' άλλες πολλές ετοιµασίες εις τα σύνορα. 
'Οταν είδαν αυτά οι Πρέσβες είπαν των Τούρκων να γυρίσουν οπίσου, 
το ίδιον κ' εµάς, να µην ανοίξη δυστύχηµα. 
Εις τον Αντιβασιλέα τον Γκράφη πήγε µια ηµέρα ενού πρωταγωνιστή 
η γυναίκα κ' έκλαιγε την γύµνεια της, την πείνα της, την δική-της και των 
"αρφανών της. Ο Αντιβασιλέας ο Γκράφης όταν άκουγε δικαιώµατα, ""δεν " 
"είχε το ταµείον"". Πήγε η γυναίκα χίλιες φορές και την περίπαιζε. 'Υστερα " 
σε πεθαµένον άνθρωπον έκαµε την επιθυµίαν του και της έδωσε την ανταµοιβή- 
από τα αίµατα του αντρός της και συγγενών της -κι' αγόρασε παπούτζια• 
και πήρε και τον ναύλον της και πήρε τ' αρφανά της και πάει εις 
την δυστυχίαν της. ∆υστυχισµένη Ελλάς, δυστυχισµένοι 'Ελληνες! Αναθεµατισµένοι 
κυβερνήτες, οπού µας κυβέρνησαν αρχή ως τέλος! Αν πίστευε 
"Θεόν αυτός, έφτανε η ηθική του αυτού; Αυτό µαθαίνοντας εγώ -πήγαινε ο " 
Αντιβασιλέας ο Γκράφης µ' ένα άτι να κάµη το µπάνιο του. Είδα τον Γκράφη 
οπού ήταν εις την θάλασσα. Εγώ εκεί σκάλιζα• και ήξερα την ηθική του, 
οπο' 'καµεν την επιθυµίαν του -χαζιρεύτηκα να τον πιάσω να του κόψω το 
κεφάλι του να το βάλω µέσα-εις τον κώλο του. Συλλογίστηκα ότι θα δικιωθούν 
οι άλλοι όµοιοί του και θα µας κακοσυστήσουν. Περικαλέστηκα τον 
Θεόν να τον διώξω µε σάπια λεµόνια αυτόν και τον Ες και Σπι κι' άλλους. 
(Κι' όντως ο Θεός ο δίκιος -τους µπαρκαρίσαµεν όλους και χωρίς-να 
µολύνη τα χέρια του κανένας 'Ελληνας, δια-να τους αποδείξωµεν ότι όχι 
εµείς, αλλά αυτείνοι και οι συντρόφοι τους, οπού τους 'περασπίζονται, είναι 
κι' όντως θερία, άνθρωποι χωρίς ηθική και πίστη, και κρίµα 'σ τα φώτα 
τους• ότι ο άνθρωπος κάνει τα φώτα κι' όχι τα φώτα τον άνθρωπον• και 
δια-να τους δείξωµεν ποιων απογόνοι είµαστε, τι µοννέδα χρυσή έλαβαν αυτείνοι 
από 'κείνους τους προγόνους µας και την έχουν ως την σήµερον και 
µ' αυτείνη ζουν, και τι κάλπικον δάνειον δώσαν εµάς των απογόνων τους, 
οπού κατατρέχουν οχτακόσιες-χιλιάδες 'Ελληνες και δεν τους αφίνουν να 
ζήσουν κι' αυτείνοι ήσυχοι εις την κοινωνίαν των άλλων κρατών. 
Εις τα 1843 ο Κωλέτης από τα Παρίσια µου συσταίνει έναν σηµαντικόν 
Γάλλον περιηγητή, µο' 'γραφε προκοµµένον πολύ, 'στορικόν, θέλει να µαθαίνη 
τους αγώνες µας και να γνωρίζεται µε τους αγωνιστές• κι' άλλα πλήθος 
προτερήµατα µο' 'γραφε. 'Ηταν δύο αυτείνοι συντροφεµένοι κ' ένας διερµηνέας 
τους. Τον µεγάλον άντρα αυτόν τον έλεγαν Μαλέρµπη. 'Ηρθαν εις 
το σπίτι µου, δεν µ' ηύρανε• και κατέβηκαν εις τον κήπο µου οπού εργαζόµουν• 
και ήµουν αποσταµένος και καθόµουν να ξεκουραστώ. 'Ερχονται µε 
"ρωτάνε δια τον Μακρυγιάννη. Τους λέγω• ""Εγώ είµαι"". Μου λέγει ο διερµηνέας" 
"τους• ""Με γελάς. -Του λέγω, σα σε γελάγω, σύρτε να τον βρήτε""." 
"Τότε αφού τους είπα ""είµαι εγώ"" -ήταν κι' άλλοι άνθρωποι και τους είπανε" 
και τους βεβαίωσαν -τότε µου δίνουν το γράµµα. Αφού το διάβασα 
"το γράµµα, µου λέγει αυτός ο σοφός άντρας ότι• ""∆εν έλπιζα να βρω σε " 
τοιούτη κατάστασιν έναν αγωνιστή της Ελλάδος. -Του λέγω• καλά τον ηύρες 
"ή αχαµνά; -'Οχι να είναι 'σ αυτείνη την αχλιότη. -Του λέγω• οι " 
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ευεργέτες µας οι Ευρωπαίγοι έτζι θέλησαν να µας κάµουν εµάς τους αγωνιστάς• 
όµως τους φίλους τους και κόλακές τους τους ευτύχησαν πολλά καλά. 
Οι τίµιοι θέλουν να ζήσουν κι' αυτείνοι εις την µατοκυλισµένη τους γης• κι' 
αγωνίζονται και κοπιάζουν να υπάρξουν κι' αυτείνοι εις την κοινωνία όσο 
έχουν τ' αµανέτι του Θεού εις το σώµα τους και είναι ζωντανοί. 'Οταν πεθάνη 
ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από τίποτας. Μ'-όλον-τούτο τώρα, οπού 
ζούµεν, όλοι οι τίµιοι 'Ελληνες ευκαριστούµεν τους Φιλέλληνας εις τον κόπον 
οπού έλαβαν δια-να µας σκηµατίσουν κ' εµάς έθνος, οπού ήµαστε τόσους 
αιώνες 'σ ενού λιονταργιού τα νύχια. -Μου λέγει, ένα θα σας βλάψη εσάς, το 
κεφάλαιον της θρησκείας, οπού είναι αυτείνη η ιδέα 'σ εσάς πολύ τυπωµένη. 
-∆ια τούτο είπα κ' εγώ ότι ευκαριστούµεν τους ξένους προστάτες µας, ότι 
είδαµεν την διάθεσίν τους εις αυτό το κεφάλαιον• ότι δεν τους δίνοµεν χέρι 
οι 'Ελληνες, ότι δεν κάνοµεν την όρεξή τους, και µας κατατρέχουν και αυτείνοι 
και οι εδικοί µας οπού µας κυβερνούν τοιούτως κατά τις συνβουλές 
των πρέσβεων κι' αδικούνε όλους εµάς τους αγωνιστάς• και σκάβοµεν και 
ταλαιπωριώµαστε• 
κι' άλλοι δεν υποφέρνουν την καταφρόνεση και πάνε σε κακές 
στράτες. Και τους πιάνουν αυτείνοι οπού 'χουν την εξουσία και τους 
κρένουν µε τον νόµο τον δικόν-τους• και βάνουν το κοπίδι, οπού µας έστειλαν 
οι φωτισµένοι και ήµεροι άνθρωποι της Ευρώπης, και κόβουν εµάς τους 
άγριους 'Ελληνας. Και είναι τόσοι κοµµένοι, κι' όλα τα µπουντρούµια τω 
Βενετζάνων και οι χάψες γιοµάτες. Και ποιοι είναι αυτείνοι οπού σκοτώνονται 
"και είναι χαψωµένοι; 'Ολο οι αγωνισταί• όλο από 'κείνους οπού βάστηξαν" 
την θρησκεία τους τόσους αιώνες µε τους Τούρκους -και τους κάναν 
τόσα µαρτύρια και την βάστηξαν• και λευτέρωσαν και την πατρίδα τους 
αυτείνοι µε την θρησκεία τους, οπού ήταν πεντακόσιοι Τούρκοι εις τον αριθµόν 
κι' αυτείνοι ένας και χωρίς τ' αναγκαία του πολέµου και την µάθησιν 
οι περισσότεροι και τ' άρµατά τους δεµένα µε σκοινιά. Και η πίστη εις 
τον Θεόν -λευτέρωσαν την πατρίδα τους. Και οι φίλοι εσάς των ξένων δικοί-µας 
κυβερνήται, οπού µας κυβερνούν, θέλουν να την ξανασκλαβώσουν. 'Οµως 
από τούτο οπού ακούγω κι' από την ευγενείαν σας, του-κάκου κοπιάζει η Ευρώπη, 
οπού επιστηρίζει τους τοιούτους ανθρώπους. 'Οσο-να καταστρέψη την 
αρετή, δεν σώνεται• ότι χωρίς αρετή και θρησκεία δεν σκηµατίζεται κοινωνία, 
ούτε βασίλειον. Και πράµα τζιβαϊρικόν πολυτίµητο, οπού το βαστήξαµεν 
εις την τυραγνία του Τούρκου, δεν το δίνοµεν τώρα, ούτε το καταφρονούµεν 
"οι 'Ελληνες. Η ευγενεία σου απαρατιέσαι από την θρησκείαν σου;" 
Κι' αν γυρίσω εγώ και οι άλλοι, πώς θα µας θεωρήσης τίµιους ανθρώπους 
"εσύ ο τίµιος; Και τι έχεις εσύ δια 'µένα τι δοξάζω εγώ; Και διατί να " 
"φροντίζω εγώ δια σένα τι δοξάζεις; Ο Θεός ας θεωρήση του κάθε-ενού την " 
γνώµη, είναι φροντίδα αυτεινού. Σε παρακαλώ, ένα παρόµοιον να µην το 
ειπής αλλουνού 'Ελληνα, ότι θα βλαφτής. Εµένα οπού µου το είπες σου 'δωσα 
την απάντηση• κι' όχι του-λόγου-σου να µου το ειπής δεν σ' ακούγω, αλλά 
κι' ο Θεός ο δικός-σου να µου το ειπή, δεν σαλεύει το µάτι µου! Να µην το 
"ειπής αλλουνού κι' αντέσης!"" 'Αρχισε να κατηγοράγη τον βασιλέα του Φίλιππα." 
Εγώ, του είπα, 'σ αυτό δεν επεβαίνω, δια βασιλείς. Τον δικό-µου 
"τον Βασιλέα τον σέβοµαι και υποτάζοµαι, ότ' είναι βασιλέας µου"". Τους" 
είπα να 'ρθούνε να φάµε ψωµί. Πήρα τον Μεταξά κι' άλλους πολιτικούς 
κι' αγωνιστάς και φάγαµεν. Μου γύρεψε να του φκειάσω και µια έκθεσιν 
του αγώνος µου. Είχα κάµη µίαν έκθεσιν δια τον Βασιλέα τότε και 
είχα την κόπια και την έδωσα. 'Ηθελε κ' Ελληνικά τραγούδια. Του έφκειασα 
πεντέξι. Αφού φάγαµεν ψωµί, το' 'δωσα συστατικά εις τους φίλους 
µου σε όλο το κράτος να τον δεχτούνε φιλικώς. Του είπα και πάλε να µη µαταειπή 
σε κανέναν περί θρησκείας. Αυτός ήρθε ως κατηχητής. Πήγε εις τις 
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επαρχίες κι' άρχισε πάλε την κατήχησίν του και τον έβαλαν εις τις 'φηµερίδες. 
Κι' αν δεν σωφρονίζεταν και ξαναµιλούσε δια θρησκεία, θα 'µεναν τα 
κόκκαλά του εις την Ελλάδα και τότε θα 'λεγαν θερία τους 'Ελληνες -διατί 
δεν θέλουν ν' αλλάξουν την θρησκείαν τους. 
'Εστειλα επίτηδες ανθρώπους πιστούς εις την Ρούµελη και Πελοπόννησο 
και νησιά και αλλού σε όσους είχα ορκισµένους και τους είπα να ενώνωνται 
όσον ηµπορούνε• και να πάψουνε οι διχόνοιες αναµεταξύ τους (και εις 
τον όρκον οπού τους έδινα ο πρώτος λόγος ήταν η ένωση)• και να περικαλούνε 
τον Θεόν δια-να κάµη το έλεός του να µας ενώση και να σώση την 
πατρίδα µας και θρησκεία µας, ότι η λευτεριά µας απόδιωξε από αυτά και 
εγίναµεν Σόδοµα και Γόµαρα. Είχα κι' ανθρώπους ορκισµένους και ήξερα τι 
γένεταν εις τον ίδιον Βασιλέα, όσα σκέδια τον οδηγούσαν οι απατεώνες και 
κάθε κρυµµένον δόλον τους. Τότε µαθαίνοντας αυτά από τους αγαθούς ανθρώπους 
µε µυστικόν τρόπον τα διαδίναµεν εις τους τύπους και τα 'βρισκαν 
οµπροστά τους εκείνοι οπού τα σκεδιάζαν• και δεν ήξεραν πούθε βγαίνουν. 
Λέγω εις τους αναγνώστες την µεγάλη χάρη του Θεού• τόσα χρόνια κατηχούσα 
το κράτος όλο και προδότης δεν εφάνη ούτε πλούσιος, ούτε φτωχός. 
Συγγενείς ήταν αυτεινών µέσα, οπού έπαιρναν τα µυστικά τους και µου τα 
'λεγαν και τότε έστελνα επίτηδες ανθρώπους εις Ρούµελη και Πελοπόννησο 
και νησιά. Είχαν να κάµουν και κινήµατα δια το έξω -ξένες οδηγίες και 
κακοί σκοποί -να µας γελάσουνε µε τέτοιες πρόφασες• και ξέροντας αυτά 
τα µυστήρια τους πήρα τους τουρκοκαπεταναίους οπού κάθονταν εις το κράτος 
-οπού θέλαν µ' αυτούς κι' άλλους τοιούτους να κάµουν τους κακούς τους 
σκοπούς δια τα έξω -τους πήρα και τους όρκισα• και τους πήρα και τις υπογραφές 
τους• και τους ξηγήθηκα τους κακούς σκοπούς εκεινών. Και τοιούτως 
τους αντικόβαµεν. Κι' άλλα έλεγα της φατρίας της Ρούσσικης (ότ' είµαι 
µ' αυτούς), άλλα της Αγγλικής κι' άλλα της Γαλλικής. 
Τα κακά άξαιναν εις το κράτος. Πολλές κατάχρησες γένονταν. Τότε 
γύρεψαν και οι δανεισταί µας το χρεώλυτρο• και οι Πρέσβες µας βιάσαν πολύ. 
Κι' έγινε 'κονοµία εις το πολιτικό µας και στρατιωτικό και εις τ' άλλα 
της παλαβοµάρας µας. Το µυστήριον ύστερα έπεσε 'σ ανθρώπους κακούς, 
αλλά η σωτηρία ήταν οπού δεν ξέραν τον οργανισµόν και τις υπογραφές και 
τους συντρόφους µας. 'Οτι πάντοτες είχα υποψίαν από τους ανθρώπους οπού 
κάνουν την τύχη τους µε τους ξένους και κάθε-έναν τον κουβέντιαζα κατά 
την φατρίαν του κ' επιθυµιά του. 'Αλλος ήθελε να διώξωµεν τον Βασιλέα, 
άλλος να τον σκοτώσωµεν• εγώ κι' όσοι ήταν τίµιοι κι' αγαθοί πατριώτες 
ορκισµένοι µιλούσαµεν µε φρονιµάδα και θέλαµεν µε γνώση κ' ένωση να 
κάµωµεν Εθνική Συνέλεψη και να γένουν νόµοι εθνικοί• κι' ο 'Οθωνας βασιλέας 
να είναι, αν τους υπογράψη, κ' έτσι να σωθούνε τα δεινά οπού έπαθε 
η πατρίδα µας κι' από 'µάς τους αγωνιστάς σκοτώθηκαν περισσότεροι από 
τους Τούρκους, σκοτώθηκαν κι' αφάνισαν την πατρίδα τους δια τα θελήµατα 
του Μαυροκορδάτου, του Κωλέτη, του Μεταξά και συντροφιές τους. Αυτείνοι 
όλοι πάντοτες και τώρα ήξεραν τα συνφέροντά τους και δι' αυτά κουβέντιαζε 
καθείς από αυτούς εις τους ξένους τους συντρόφους του. Οι νοικοκυραίοι 
ήξεραν την πατρίδα τους µοναχά πως να υπάρξη. ∆ι' αυτό οι Πρέσβες 
και οι άλλοι οι φίλοι τους δεν ήξεραν τίποτας, αυτείνοι οπού ψάχουν 
- 
µε την θέλησιν του Θεού και την φώτισίν του• κ' εγκολπώθη γενικώς η 
πατρίδα αυτό το θείον έργον την τρίτη-Σεπτεβρίου, οπού θέλω την 
ξεστορήση. 
Την είχα την ιδέα αυτείνη εις το νου µου και µο' 'γινε µια υποκοντρία• κι' 
όλο η ψυχή µου ήταν εις αυτό νύχτα και ηµέρα, αφού έβλεπα την κακή κυβέρνησιν 
και τον κίντυνον της πατρίδας. Μίαν βραδειά -ότι έχω ένα σύστηµα• 
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θέλω έναν φίλο εις το σπίτι µου να τρώµε ψωµί µαζί -είχα ειπή 
ενού αγωνιστή να 'ρθη να φάµεν• οπού τρώγοντας κάναµεν πολλές οµιλίες. 
Στοχαζόµουν να τον βάλω και εις τον όρκον, ότ' ήταν άξιος και είχε κ' 
επιρρογή, κι' όλο αποκοβόµουν χωρίς-να του ειπώ το µυστήριον. Εκεί-οπού 
"κουβεντιάζαµεν µου λέγει ότι• ""Είχα υποψίαν από 'ναν άνθρωπον ότι θα µε " 
σκοτώση και πήρα κ' έναν άλλον και τον σκοτώσαµεν• και δια-να µη µε 
"προδώση αυτός οπού µε βόηθησε, φαρµάκωσα κ' εκείνον"". Τότε του µίλησα " 
καµπόσα, όµως τον σιχάθηκα, κι' αποφάσισα να µην του ειπώ τίποτας δια 
το µυστικόν. Φέραµεν τον λόγον δια τον Καϊρη ότι αθέισε (και τοιούτος 
είναι ως την σήµερον). Εγώ µιλούσα απελπισµένα πως ένας σοφός, γερωµένος 
άνθρωπος είπε αυτό• και πικραινόµουν εις αυτό πολύ. Εις την φιλονικία 
βλέπω τον φίλον να µου 'περασπίζεται τον Καϊρη και να είναι µε το 
"φρόνηµά του. Μου λέγει• ""'Ολα µπόσικα• και πως ο Θεός θα πήγαινε σε " 
"µίαν γυναίκα και να µείνη εννιά µήνες εις την κοιλιά της;"" 'Ηταν κι' άλλοι" 
"πολλοί οπού µας άκουγαν. Του λέγω• ""Τούτα του Θεού τα ποιήµατα και " 
"την τάξη την βλέπεις• είναι δια-να θαµαίνεται ο καθείς; -Μου λέγει, ναι. " 
-'Μπρος 'σ αυτά είναι το µικρότερον αυτό, οπού σκοτώνεις το νου σου δια-να 
πιστέψης εσύ ο µωρός άνθρωπος. Θέλησε ο Θεός να γένη δια-να δοξάζωµεν 
οι άνθρωποι τα µεγάλα του κατορθώµατα και την παντοδυναµία του• και 
"δια-να γένη αυτό ""είπε"" κ' έγινε, λόγον είπε κι' όχι ανθρώπινον έργον. Τέτοια" 
µυαλά, του είπα, σαν τα δικά-σου έχει κι' ο Καϊρης. Και δια-να φρονής 
"τοιούτως δια 'κείνο τρως τους ανθρώπους δια µικρή υποψίαν"". ∆εν " 
µατάρθε εις το σπίτι µου. 'Εκοψα την σκέση του και δεν τον πλησίαζα. 
Μίαν βραδειά έκανα την προσευκή µου, λυπηµένος πολύ δια την κατάστασιν 
της πατρίδος, κ' έπεσα και κοιµήθηκα. Βλέπω εις τον ύπνο µου ότι 
από-πάνου το σπίτι µου ήταν ένα πλήθος περιστέρια κ' ένα όρνιον τα κυνηγούσε 
και τα 'τρωγε• κι' άλλα τα ξεκλούσε και τα πέταγε κάτου. Αυτό βλέποντας 
"συνάχτηκαν πλήθος άνθρωποι και µου φώναζαν• ""Μακρυγιάννη, βάρε " 
"αυτό το όρνιον οπού καταφάνισε τα περιστέρια!"" Τους έλεγα• ""Είναι πολύ " 
"ψηλά, τι να του κάµω;"" Αλλού-ύστερα παίρνει το όρνιον ένα περιστέρι εις " 
τα νύχια του και κατεβαίνει κάτου• και ήταν ένας γκρεµνός και εις τα χείλια 
του γκρεµνού κάθεταν και το 'τρωγε. Τότε όλος αυτός ο κόσµος µε φωνάζουν 
"να πάγω να το πιάσω. Τους λέγω• ""Να πάγω να το πιάσω µου " 
"βγάζει τα µάτια µε τα νύχια του"". Τους είπα κ' έφκειασαν ένα µεγάλο παλούκι" 
και το 'µπηξαν εις την γη• και τους είπα και µο' 'φεραν και µίαν χοντρή 
τριχιά και την έβαλα και την πέρασα εις το παλούκι και την έδεσα καλά• 
και τότε έδωσα τη µια άκρη ενού από τον λαόν και την άλλη την άκρη 
"την πήρα εγώ και τους είπα• ""Τώρα οπού τρώγει το περιστέρι, έχει το νου " 
του εκεί να πάµεν να του δέσουµεν τα ποδάρια του µε την τριχιά• το παλούκι 
"θα το βαστήση"". Του περάσαµεν τις άκρες του σκοινιού, το δέσαµεν " 
χωρίς-να µας νοιώση. Αφού τελείωσε αυτό το περιστέρι, κάνει να πάρη 
φτερόν κρεµάστη κάτου µε το κεφάλι και βαρούσε τα φτερά του. Τότε ξύπνησα• 
και είπα θα δέσουµεν τον Βασιλέα µε νόµους. Αυτό το όνειρον 
το είδα πριν την τρίτη-Σεπτεβρίου ως πέντε µήνες. 
Βλέπω µίαν άλλη νύχτα, ως τέσσερες µήνες πρωτύτερα από την τρίτη-Σεπτεβρίου, 
ότι ο ∆εσπότης Αττικής µ' όλον τον λαόν θα 'κανε µίαν δοξολογίαν 
εις τον Θεόν και συνάζονταν πλήθος λαγός από παντού. Αφού συνάχτη 
όλος ο λαός µε τον ∆εσπότη εκεί, παρουσιάζεται ένα χαντάκι µπροστά 
τους. Κάνει να περάσει πρώτος ο ∆εσπότης, του πέφτει το ρωλόγι του 
και γένεται κοµµάτια• και χάλασαν όλες οι όπερες. Το πήρε ο αδελφός του 
"∆εσπότη, πολεµούσε να το φκειάση, δεν µπορούσε. Του λέγω• ""∆ο' µου το, " 
"κυρ Γιώργη, να το φκειάσω εγώ. -Μου λέγει, που ξέρεις εσύ; -Μ' έµαθε ο " 
"µάστορας, του λέγω, τώρα"". Το πήρα και το 'φκειασα καθώς ήταν. Και ξύπνησα." 
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Την αυγή πήρα το σκαλιστήρι µου, πήγα εις το περιβόλι µου και 
δούλευα• κι' απόστασα και καθόµουνε και συλλογώµουν όλα αυτά. 'Ερχεται 
ο σεβάσµιος αγαθός δεσπότης Μπουντουνίτζας -έρχεται πάντοτες• µε ξεµολογάει 
εµένα και την οικογένειάν µου -εγώ ήµουν συλλογισµένος. Μου λέγει• 
"Τι είσαι έτζι, τέκνο µου; -Απόστασα, του λέγω. Και του ξηγώµαι " 
"το όνειρον. Μου λέγει• ""Κάτι εργάζεσαι να κάµης και θα το ευλογήση" 
ο Θεός• και 'σ αυτό µέσα συµµετέχεται και η θρησκεία• και θα στερεωθή• 
"και θα γένης ο αίτιος εσύ. -Του λέγω, τι άξιος είµ' εγώ δια την θρησκεία;" 
"'Εργον δικό-σας είναι αυτό. -Μου λέγει, το όνειρον αυτό δείχνει"". Κι' όντως," 
δοξασµένο το όνοµα του Θεού! Είχα κατηχήση κι' από το γερατείον 
διαλεµένους, από µοναστήρια κι' αλλού, να µην είναι διαφερµένοι µε τους 
- 
Το µυστικόν πάγαινε πολύ κακά και θα προδόνεταν εξ-αιτίας -αφού µιλήσαµε 
µε τον Μεταξά να κατηχούµεν τίµιους πολιτικούς κι' άλλους, αυτός 
έβαλε και τον Αντρέα Λόντο εις αυτό• κι' αυτός έχει αδυναµία πολλή εις 
τους νέους• και τους νέους δεν τους αδικώ ότι είναι κακοί, αλλά είναι πολύ 
'θουσιασµένοι, και το µυστικόν γένεται κοινόν, και τότε αν θα... τα φρύδια, 
βγαίνουν τα µάτια. Κι' αλήθεια κοντέψαµεν να τα βγάλωµεν. Αυτείνοι 
συνάζονται, ο Μεταξάς, ο Λόντος, ο Ζωγράφος και οι άλλοι και σκεδιάζουν 
και βρίσκουν κ' έναν ανθυπολοχαγόν να βαρέσουµεν ντουφέκι εις την Αθήνα 
-µ' ενού ανθυπολοχαγού δύναµη κ' επιρρογή! Και µέσα-εις την Αθήνα ήταν 
πλήθος στρατέµατα ταχτικά κι' άταχτα και το ιππικό και πολλοί χωροφύλακες. 
Και οι αρχηγοί του ταχτικού κι' άταχτου και οι άλλοι σηµαντικοί 
στρατιωτικοί δεν ξέραν τίποτας. Τότε η Κυβέρνηση µ' αυτεινούς όλους θ' 
αφάνιζαν κ' εµάς τους 'νεργητάς κι' όλη η πολιτεία θα γένεταν γης Μαδιάµ. 
Την άλλη 'µέρα στείλαν και πήγα κι' ανταµωθήκαµε• και µου λένε 
"αυτό. Τους λέγω όλα αυτά• ""κ' εγώ δεν µπαίνω εις αυτό, ότ' είµαστε χαµένοι•" 
και θα µας αναθεµατούν ο κόσµος. Και η πατρίδα χάνεται δια πολύν 
"καιρό"". Αφού τους πολέµησα την ιδέα τους, δεν στάθη τρόπος να 'περισκύσω," 
αλλά µε πείραξαν εις την φιλοτιµία µου, µε είπαν και δειλό. Τότε 
"τους λέγω• ""∆ι' αυτόν τον λόγον κλίνω• και να έχετε εις τον λαιµό σας " 
πρώτα του-λόγου-σας και την πολιτεία κι' όλους τους αθώους, οπού θα χαθούν 
εξ-αιτίας της στραβής σας ιδέας, και ύστερα εµένα. Στρέγω, τους είπα 
στανικώς µε µίαν παρατήρησιν, να βαστήξετε να στείλω του Κριτζώτη, οπού 
τον έχω ορκισµένον, να µπορέση να 'ρθη µε καµµιά τρακοσιαριά ανθρώπους 
"ν' ανθέξωµεν"". Μείναµεν σύνφωνοι εις αυτό. Στέλνω επίτηδες άνθρωπον δια " 
νυχτός εις την Χαλκίδα και του µίλησε και ήταν έτοιµος να 'ρθη. Ο υπολοχαγός 
ο φίλος τους το λέγει αλλουνού φίλου του κ' εκείνος το είπε αλλουνού. 
Και η σωτηρία µας ήταν ότι αυτός το είπε του Γενναίου Κολοκοτρώνη 'πασπιστή 
του Βασιλέως, κι' αυτός, φίλος του Μεταξά, πήγε και του το είπε. 
Και µε πολλούς τρόπους ο Μεταξάς έκαµεν ότι δεν ενέχεται 'σ αυτά και 
είπε του Γενναίου να µείνη µυστικό όσο-να µάθωµεν τι τρέχει. Κ' έτζι 
έµεινε. Πάγω την άλλη 'µέρα και τους βρίσκω όλους πεθαµένους. Και µου 
"λεν αυτό• και χάλευαν που να σωθούνε. Τότε τους λέγω• ""Πήρα και τον " 
"Κριτζώτη εις τον λαιµό µου"". Και του στέλνω επίτηδες πάλε άνθρωπον και " 
του λέγει αυτά• και δια τους ανθρώπους οπού σύναζε να ειπή ότι λησταί βήκαν 
να συνάξουν κι' άλλους από-'δώ και να βγούνε να ταράξουν την Τουρκιά. 
Ακολούθησε... και το βάλαµεν εις τον τύπο και σιωπήθη. Τότε 
οι φίλοι όλοι πάγωσαν και γύρευαν τόπο να τρυπώσουν. Κι' άφησαν παγωµένα 
τα σκέδιά τους. 
Βλέπω πάλε εις τον ύπνο µου ένα βράδυ ότι ήρθε ο Κριτζώτης εις την 
Αθήνα και γυρεύει εµένα να πάγω ν' ανταµωθούµεν, ότ' ήταν µια µεγάλη 
στέρνα, να βγάλωµεν νερό οι δυο µας να ποτίσουµεν έναν µεγάλον τόπο. 
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Αφού πήγα εκεί, άφησε την στέρνα κ' έφυγε κατά τον τόπο του καβάλλα. 
Εγώ 'σ τ' άλογο πήγαινα τρέχοντας να τον σώσω. Μην ξέροντας τον δρόµον 
µου παρουσιάζεται ένας βαθύς γκρεµνός και εις τον πάτο ήταν πλήθος 
νερό µαύρο. Εγώ καθώς πήγαινα µ' ορµή, πάνε και τα τέσσερα ποδάρια 
του αλόγου 'σ τα χείλια του γκρεµνού κ' ευτύς-οπού είδα αυτό τράβησα τον 
χαλινόν και στέκεται σούζα το άλογον και µε το 'να µου το ποδάρι έφκειασα 
ένα χαράκωµα εις τον γκρεµνόν και ύστερα µε τ' άλλο µου ποδάρι έφκειασα 
κι' άλλο και στάθηκα• κ' έβαλα τις πλάτες µου κι' από το στήθος του αλόγου, 
του έδωσα µια και το κόλλησα απάνου. Και το καβαλλίκεψα τρέχοντας 
να σώσω τον Κριτζώτη να τον γυρίσω οπίσου. Εκεί-οπού πάγαινα 
τρέχοντας µου παρουσιάζεται ένας πολύ µεγάλος πλάτανος και είχε έναν 
κλώνο πολύ µεγάλον κι' απάνου ήταν ένα χρυσό πουλί. Τόσο το ζήλεψα! 
Στάθηκα να το κάµω σίγρι• και στάθηκα αρκετά. Θα πέρναγα από-κάτου 
τον κλώνο οπού 'ταν το πουλί. Ζύγωσα κοντά του• αυτό είχε το κεφάλι του 
εις τα φτερά του και κοιµάταν. 'Ερριξα το χέρι µου και το 'πιασα. Του 
"έλεγα• ""Τέτοιο όµορφο πουλί και ήσουν νυστασµένο και σ' έπιασα!"" Και " 
το λιµπίζοµουν και το λυπώµουν. Το βαστούσα εις το χέρι µου κ' έτρεχα 
δια τον Κριτζώτη. Εκεί µου παρουσιάζεται ένας µ' ένα κάρρο και είχε και 
"τα παιδιά του µέσα. Σαν είδα τα παιδιά• ""θα µου γυρέψουν το πουλί"" είπα " 
και το 'κρυψα εις την τζέπη µου. Και µ' αυτό ξύπνησα. Το πρωϊ πήγα εις 
τους φίλους µου Μεταξά κι' άλλους και τους ηύρα πεθαµένους κι' άλυωτους. 
"Τους λέγω• ""Κάµετε κουράγιο και 'νεργάτε µε τον φόβον του Θεού και" 
θα κερδέσουµε. Τους λέγω το όνειρο κι' ότι ο Βασιλέας και οι συντρόφοι 
του τους τυφλώνει ο Θεός και κοιµώνται• και τον Βασιλέα τον έπιασα και 
τον έχω εις την τζέπη. Αυτείνοι είναι άπιστοι και δεν πιστεύουν. 
Είχα και τον Θοδωράκη Γρίβα εις τον όρκον, τον όρκισα µαζί-µε τον 
Κριτζώτη, και πήγε εις την πατρίδα του, εις το Ξερόµερο, πήγε φαντασµένα, 
ανόγητα και µαθεύτηκε εις τις αρχές. Ο Μήτρο  

Ντεληγιώργης 

ήταν σε όλη 
την Ακαρνανία αρχηγός του µεταβατικού µε µίαν µεγάλη δύναµιν• έµαθε 
όλα τα σκέδια του Γρίβα και των φίλωνέ του και τις ετοιµασίες κι' από-δώ 
όσοι 'νεργούσαν και τον Κώστα Μπότζαρη εις το Μισολόγγι κι' άλλους και 
ζήτησε άδεια από την Κυβέρνησιν και ήρθε µόνος-του να τα ειπή όλα αυτά 
να πάρουν µέτρα. Τότε αυτό µαθαίνοντας εµείς νεκρώσαµεν όλοι, ότι χαθήκαµεν. 
Η Θεία Πρόνοια τι κάνει! Τον ανταµώνω εις το παζάρι• του είπα• 
Πήγα χαλεύοντάς σε εις το κονάκι σου να σε ιδώ• δεν σ' ηύρα. Ψέµατα 
του είπα δια το κονάκι του• είχε λίγη ώρα οπού 'ρθε. 'Ηταν κάνα-δυο ώρες να 
"νυχτώση• του είπα να πάµεν εις το σπίτι µου να φάµεν. Μου λέγει• ""∆εν " 
"έρχοµαι, ότι θα πάγω να παρουσιαστώ πρώτα"". Εγώ αυτό δεν ήθελα• " 
τον χρειαζόµουν εγώ πρώτα. Τέλος τον έβιασα και τον πήρα και ήρθε και 
φάγαµεν. Σηκωθήκαµεν από το τραπέζι, κάτζαµεν σε µίαν κάµαρη• αρχίσαµεν 
οι δυο µας µε τα φρούτα το κρασί. Εγώ το 'πινα νερωµένο, ότ' είµ' 
αστενής. Το βάλαµεν καλά εις το κέφι. Ως τα µεσάνυχτα κοντά άρχισα 
να τον ρωτάγω δια χαµπέρια από-εκεί οπού 'ταν. Μου λέγει αυτά 
"οπού σηµείωσα• ""και θα τα ειπή όπου ανήκει• ότι κιντυνεύοµεν"". Τότε " 
αφού έµαθα όλα αυτά λύθηκαν τα κόκκαλά µου όλα. Γιοµίζω δυο κούπες 
"κρασί, του λέγω• ""Να το πιούµεν εις συχώριον εκεινών οπού σκοτώθηκαν " 
δια την πατρίδα παράγωρα κι' άφησαν χήρες γυναίκες κι' αρφανά παιδιά• 
οι γριές των σκοτωµένων διακονεύουν, οι νιες -στανικώς τους πατούνε την 
τιµή τους• όσοι αγωνισταί µείναν, οι περισσότεροι νηστικοί και δυστυχισµένοι, 
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µην υποφέρνοντας την δυστυχίαν πάνε λησταί και τους πιάνει η δικαιοσύνη 
µε την δύναµή της, βάνει την τζελατίνα και τους κόβει. Και γιοµάτες 
οι φυλακές του Κράτους. Πιε, του λέγω, είναι δια την τζελατίνα και παλούκι 
των αγωνιστών, εκεινών οπού τους αδικούνε και χάθηκαν, το άνθος 
της πατρίδος! Και θα τους χρειαστή µια ηµέρα και η πατρίδα κι' ο Βασιλέας. 
Θυµήσου τι τραβήσαµεν κ' εµείς οι δυο. ∆εν αδίκησαν εσένα, όταν γύρευαν 
να σε βάλουν υποταµατάρχη εις την οδηγίαν του Κουτζονίκα και µάλλωσα 
δι' αυτό και δια άλλους µε τον Αγιντέκ και µε τ' άλλα τα µέλη της 
"Αντιβασιλείας; Και µας έστειλαν 'πιτροπή εσένα κ' εµένα να οργανίσουµε " 
"τους αγωνιστάς -και να τους δώσουµε µιστόν δώδεκα γρόσια; Τι θα το 'κανε " 
αυτό το µισό τάλλαρο εκείνος ο καταπληγωµένος αγωνιστής αυτός να 
"ντυθή, η γυναίκα ή τα παιδιά του ή οι γέροι οι γονέοι του; ∆ια τους αγωνιστάς" 
και χήρες κι' αρφανά και δια 'κείνους οπού θυσιάσαν το εδικό-τους 
εις τον αγώνα της πατρίδος, και ήτον νοικοκυραίοι και τώρα είναι διακονιαραίοι, 
δεν έχει ψωµί η πατρίδα δι' αυτούς όλους, είναι φτωχή, και δια 
τον Αρµασπέρη έχει, οπού 'ρθε ψωργιασµένος κόντης κ' έφυγε µ' ένα-µιλλιούνι 
τάλλαρα κι' αγόρασε εις την πατρίδα του έναν τόπον και τον έβγαλε 
Ελλάς και µουτζώνει εµάς τους ανόητους 'Ελληνες αυτός και οι άλλοι 
"οι Μπαυαρέζοι και οι φίλοι τους οι εδικοί µας; Που 'ναι τόσα µιλλιούνια δάνεια," 
που είναι οι πρόσοδοι, που 'ναι οι καλύτερες γες, που 'ναι οι µύλοι, που 
'ναι τ' αργαστήρια των Τούρκων και σπίτια, που είναι τα περιβόλια και 
"οι σταφιδότοποι; Ποιος τα 'χει παρµένα; Ο Αρµασπέρης µε τους άλλους " 
Μπαυαρέζους έδιναν των δικών µας των χαραµοταϊσµένων αυτά όλα και 
τους στράβωναν, κι' αυτείνοι πήραν τα χρήµατα και τα παίρνουν ολοένα. 
"Ποιους θα επιστηρίξης εδώ οπού 'ρθες και ποιους θα προδώσης; Που το τζάκισες" 
"αυτό το χέρι; -'Σ το Μισολόγγι, µου λέγει. -Που το τζάκισα εγώ " 
"αυτό; -'Σ τους Μύλους του Αναπλιού. -∆ιατί τα τζακίσαµεν; -∆ια την " 
"λευτεριά της πατρίδος. -Που 'ναι η λευτεριά και η δικαιοσύνη; Σήκου απάνου!""" 
Τον παίρνω και πάµεν και τον ορκίζω. Του παρουσιάζω και τον όρκον 
και τον διάβασε• και τον υπόγραψε ο αγαθός και γενναίος πατριώτης. 
Τότε του είπα να κάµη τον άρρωστον και να µην πάγη πουθενά να παρουσιαστή. 
Κι' αν παρουσιαστή, να ειπή άλλα. Και του ξηγήθηκα όλα τα 
τρέχοντα. Είχαµεν κι' άλλη φορά αγροικηθή και δι' άλλα της πατρίδας και 
δεν προδοθήκαµεν, καθώς και δια του Παλαµηδιού οπού σηµειώνω. 'Υστερα 
τον κακοµεταχειρίστη ο Αρµασπέρης και τον είχε ρέστο• και µάλλωσα δι' 
αυτόν µε τον Αρµασπέρη και τον απόλυσε. Και στάθη ως τίµιος κι' αγαθός 
πατριώτης σε όσα ορκιστήκαµεν και µιλήσαµεν. Και του είπα κ' έφυγε• και 
το' 'δωσα γράµµα κι' αγροικήθη µ' όλους αυτούς. Κι' από τότε µας βόηθησε 
περισσότερο από κάθε άλλον• ότ' είµαστε και στενοί φίλοι εξ-αρχής. 
Μαθαίνοντας αυτό ο Μεταξάς και η συντροφιά έλαβαν ψυχή. 'Οµως εδώ 
ήταν ο Καλλέργης αρχηγός του ιππικού και είχε κ' επιρρογή εις το ταχτικόν 
πεζικόν• ήταν και εις το ταχτικόν αρχηγός ο γενναίος κι' αγαθός Σκαρβέλης- 
γνωρισµένοι από τον καιρόν του Φαβγέ, οπού ήµουν κ' εγώ εις το 
ταχτικόν. Πάντοτες ήµαστε φίλοι και ξηγώµαστε τα αιστήµατά µας. Πάντοτες 
τον ηύρα τίµιον στρατιωτικόν κι' αγαθόν πατριώτη. Μίαν ηµέρα τον 
'Αγουστον µήνα τα 1843 ανταµώνω τον Καλλέργη εις το παζάρι, του λέγω• 
Καϊµένε Καλλέργη, σε τόσους αγώνες της πατρίδας κιντυνέψαµεν και ήµαστε 
ως αδελφοί• τώρα ούτε µε γνωρίζεις, ούτε σε γνωρίζω. Επιθυµούσα 
ν' ανταµωθούµεν µίαν ηµέρα. -Μου λέγει, το δείλι έρχοµαι εις το σπίτι 
"σου κι' ανταµωνόµαστε"". Σηκώθη και ήρθε. Μπήκαµεν εις οµιλία δια τα " 
δεινά της πατρίδας. Τότε αγροικηθήκαµεν σε όλα• µείναµεν σύνφωνοι και 
τον όρκισα. 'Οµως δεν το' 'δειξα τον όρκο µε τις υπογραφές, ότι έχει σκέσες 
ξένες. Μείναµεν σύνφωνοι να µιλήση και τους Σπυροµήλιου ν' ανταµωθούµεν. 
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'Ηρθε την άλλη ηµέρα, µιλήσαµεν και µ' αυτόν τον καλόν πατριώτη• ήταν 
δοικητής εις το Σκολείον των Ευελπίδων. Μείναµεν σύνφωνοι ν' ανταµωθούµεν 
και οι τρεις εις το Σκολείον. Μίλησα µε τον Καλλέργη, πήγαµεν 
εις το Σκολείον και ξηηθήκαµεν οι τρεις. Τους πήρα και πήγαµεν εις την 
εκκλησιά και την άλλη ηµέρα µείναµεν σύνφωνοι ν' ανταµωθούµε εις του 
Μεταξά και µ' όλους τους άλλους. 
Αφού ανταµωθήκαµεν όλοι, εκρίθη εύλογον να µη µαζωνώµαστε πολλοί 
να µιλούµεν, να µην προδοθούµεν• να είναι ο Μεταξάς, ο Καλλέργης κ' 
εγώ να σκεδιάσωµεν πότε θα γένη το κίνηµα• κ' εκρίναµεν εύλογον και οι 
τρεις να κινηθούµεν τις δυο Σεπτεβρίου. Να συνάξω εγώ ανθρώπους εις το 
σπίτι µου το βράδυ και ν' αρχίσω τον ντουφεκισµόν• τότε να βγη ο Καλλέργης 
µε το ιππικό κι' ο Σκαρβέλης µε το πεζικό προς καταδίωξιν 
εµένα και να µπλοκάρωµεν συνχρόνως το Παλάτι. Μείναµεν σύνφωνοι εις 
αυτό και να 'νεργήση καθένας τα χρέη του. Εγώ πήγα εις το σπίτι µου, 
σύναξα πολλούς ανθρώπους και τους όρκιζα, καθώς και τους 'πιτρόπους της 
εκκλησίας -την ώρα εκείνη την νύχτα, οπού θ' ακούσουνε τον ντουφεκισµόν, 
να βαρέσουν τις καµπάνες να πάρουν χαµπέρι οι πολίτες, να ξυπνήσουνε. 
Είχα βάλη εις τον όρκον τον Καλλεφουρνά, ότι τον είχα στενόν φίλον, κι' 
αυτός επήγε εις τον Μεταξά κι' άλλους και είπε ότι τον όρκισα• και πρόδωσε 
και τις υπογραφές. Εγώ όσους ήξερα οπού δένουν συνφέροντα µε τους 
ξένους και µε τους διαφταρµένους τους εδικούς-µας, ή πολιτικοί ή στρατιωτικοί, 
δεν τους έλεγα τον όρκον, µήτε τις υπογραφές• κάθε-ενού το 'λεγα το 
κέφι του και συνφέροντα της µερίδας του και ντόπιων και ξένων. Χάρις-εις 
την γνώση του Μεταξά µίλησε µε τον Καλλεφουρνά και µ' όσους άλλους 
είχε µιλήση ο Καλλεφουρνάς και πρόφτασε αυτό το κακόν. 'Ηρθαν και 'σ εµένα 
άλλοι και µου είπαν αυτό του Καλλεφουρνά• τους είπα κι' αυτεινών άλλα και 
τους ησύχασα να µην µαθευτή το µυστικόν και διακοπούµεν. Αφού µε πρόδωσε 
ο Καλλεφουρνάς, πρώτος µου φίλος, οπού τον ανάστησα εις την Αθήνα 
κ' εξ-αιτίας του διχονοιεύτηκα µε τους σηµαντικούς Αθηναίους διατί να τον 
'περασπίζωµαι, τότε φοβώµουν να βάλω κι' άλλους σηµαντικούς Αθηναίους. 
Τότε µιλώ του Καλλεφουρνά -έκανα ότι δεν γνωρίζω τίποτας• του λέγω• 
Καµµιά ηµέρα, αν µάθης και κλειστώ εγώ µέσα, εσύ να 'θουσιάζης τους 
"κατοίκους""• και µείναµεν σύνφωνοι εις αυτό. 'Εστειλα κι' ανθρώπους ν' ανάβουν" 
φωτιές µεγάλες εις τα ψηλά µέρη, καθώς και εις το κάστρο, να ελπίζη 
η εξουσία ότ' είναι µεγάλες δύναµες. 
'Εγιναν όλα αυτά• τα 'βαλα σε τάξη. Γιόµωσα το περιβόλι µου ανθρώπους. 
Μετανογάει ο Καλλέργης κι' όλο το ταχτικό, οι αξιωµατικοί, και δεν 
βαρούνε. Τότε προδοθήκαµεν, αλλά δεν ήξεραν ακόµα τι τρέχει η εξουσία. 
Τότε οι συντρόφοι µου όλοι αυτείνοι και οι πολιτικοί άλλος ή θα κρυφτή εις 
πρεσβεία κι' άλλος θα φύγη µε καϊκι να γλυτώση κι' ο Μακρυγιάννης κι' 
όλη του η οικογένεια ήταν εις τον χαµόν. ∆ιάλυσα τους ανθρώπους, τους περικάλεσα 
να µη µε προδώσουν. Την αυγή µε πλάκωσε ο Τζήνος µε πολλούς 
χωροφύλακες κι' άλλους από τα τάµατα των Σπαρτιάτων• µο' 'ζωσαν το 
σπίτι µου... Είχα ορκισµένον τον αρχηγόν των Σπαρτιάτων τον Πιερράκο, 
κι' αυτός την αρετή την είχε εις τα παπούτζα του -τύχη θέλουν αυτείνοι 
κι' όχι πατρίδα! Το πρωϊ έρχεται ο Ζυγοµαλάς εις το σπίτι µου, εις τις 
δύο του µηνός, κι' ο Αλέξαντρος Μετζέλος ως γιατροί, ότι έκαµα τον άρρωστον- 
ο Μιχαήλ Τζήνος κ' οι άλλοι µου κρατούσαν τον µπλόκο -και 
µ' αυτούς παράγγειλα του Μεταξά και Καλλέργη κι' αλλουνών και τους 
έλεγα την απιστιά οπού µο' 'καµαν και χάνοµαι µ' όλο µου το σπίτι. Αφού 
πήγαν τόσοι άνθρωποι, αποφάσισαν να βαρέσουµεν το βράδυ ξηµερώνοντας 
τρεις του µηνός. 
Αυτό το κίνηµα το ήξεραν και οι πρέσβες της Αγγλίας και Γαλλίας 
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και Ρουσσίας• όµως τους έλεγα αυτεινών και τις µερίδες των δικώνε µας 
οπού ήταν µ' αυτούς, ότι δι' αυτούς δουλεύοµεν. Ο Μεταξάς έδειξε χαραχτήρα, 
ήταν ξεµακρυσµένος από τους ξένους• στάθη καθώς µιλήσαµεν, κατά 
τον όρκον µας. Το βράδυ πάλε συνάζω ανθρώπους και βάνω το σκέδιον εις 
την ενέργειαν. Ο Θεός στράβωσε την εξουσίαν και την ενέκρωσε, από την 
δικαιοσύνη οπού είχε• κι' ο Βασιλέας κι' όλοι αυτείνοι κοιµάτον. Συνάζονταν 
άνθρωποι µε τ' άρµατά τους κι' έρχονταν εις το περιβόλι µου και εις το 
σπίτι µου και οι δραγάτες. Τότε πλάκωσε ο Τζήνος µε πλήθος χωροφύλακες 
πεζούς και καβαλλαραίους κι' άλλοι πολλοί, ο Σταύρο Γρίβας και δυο τάµατα 
της Σπάρτης, και πιάνουν το νοσοκοµείον και µε κλείνουν εµένα µέσα• 
και πιάνουν γύρα το σπίτι µου και περιβόλι µου• και µπήκαν µέσα-εις το 
περιβόλι πεζούρα και καβαλλαρία. Από τους δικούς-µου άλλοι έφυγαν, ότ' 
ήταν ολίγοι, κι' άλλους τους έπιασαν. Και µένω µ' εφτά ανθρώπους και τέσσερα 
παιδιά -όλοι αυτείνοι ήµαστε. Και κυρίεψαν οι αναντίοι παντού• κι' 
άνοιξαν και µασγάλια εις τον τοίχο του περιβολιού ως την πόρτα του σπιτιού 
µου. Τότε απολπίστηκα• και ήµουν χαµένος µ' όλο µου το σπίτι. 'Ηθελαν 
η εξουσία να µας έχουν κλεισµένους και να µη ρίξουν αναντίον µας 
όσο-να φέξη να 'ρθή ο 'σαγγελέας. Κ' ετοίµασαν και το στρατοδικείον να 
µας καταδικάσουνε µε τον νόµο. Και είχαν ενενήντα δια την τζελατίνα 
και 'σ την κορφή εµένα. 
Τώρα, αναγνώστες, να σας δείξω τι κάνει ο πανάγαθος Θεός• κι' αν 
σας ειπώ το παραµικρό ψέµα, αυτός, ο δίκιος Θεός, να µη µου πάρη την 
ψυχή. Αφού ήµαστε κλεισµένοι, τα παιδιά µου και η φαµελιά µου είδαν το 
τέλος της ζωής τους κι' άρχισαν και κλαίγαν πικρά και φώναζαν• κι' ακόµα 
ένα µωρό εις το βυζί κ' εκείνο κρέµασε το κεφάλι του και το κυρίεψε µια 
µεγάλη λύπη. Βλέποντας αυτό µο' 'δωσε µεγάλη λύπη και χαµόν του µυαλού 
µου. Πρωτύτερα ο στοχασµός µου ήταν αυτός• να βάλω φωτιά εις τον 
τζεµπιχανέ να χαθούµεν, όταν ιδώ και δεν µπορώ ν' αντισταθώ, και να 
καγούµεν όλοι να µην µείνη σπορά από την οικογένειάν µου, ότι θα τους 
θεωρούνε οι άλλοι ως είλωτες κι' Οβραίους. Και ήµουν εις αυτό το σκέδιον. 
Τ' ασκέρια της εξουσίας µε βρισές άσκηµες µο' 'λεγαν σε ολίγον µε τελειώνουν 
εµένα και τους οπαδούς µου. Τότε θύµωσα από τις άτιµες βρισές οπού 
µου κάναν κι' άνοιξα την πόρτα και βήκα εις το φώρο και τους είπα• 
Γκιντί πουληµένα κριγιάτα της τυραγνίας, οπαδοί της αδικίας κι' ατιµίας! 
Τότε αυτείνοι µε διατίµησαν περισσότερον. Θύµωσα εις αυτό κι' 
ανοίγω την αυλόπορτα και σηκώνω το ντουφέκι να ρίξω εις το σωρό• το 'χα 
µε κοµµάτια γιοµίση κι' αν έπαιρνε φωτιά, εκείνο ήταν ο θάνατός µας κι' 
ο χαµός ολουνώνε µας µέσα-εις το σπίτι• ότ' ήταν οδηγηµένοι να πρωτορρίξωµεν 
εµείς, και τότε ως αδύνατους µας κυριεύαν και χανόµαστε. Τραβώντας 
το σκάνταλο του ντουφεκιού εις το σωρό, ένα χέρι πιάνει την ταµπάτζα. 
Τότε έκλεισα την πόρτα και µπήκα µέσα. Μου λέγει η φαµελιά 
"µου• ""Τι να σου ειπώ, αδελφέ, ό,τι να µιλήση κανένας, παίρνεις τα χέρια " 
σου σαν τη γάτα µε τα νύχια και του ρίχνεσαι απάνου και του βγάζεις 
τα µάτια• και δεν ακούς κανέναν. Το έκαµες αυτό εις τ' 'Αργος µε 
τον Αγουστίνο, όµως είχες το σπίτι σου γιοµάτο ανθρώπους κι' όλον το 
µαχαλά. Το-ίδιον κ' εδώ µε τον Αρµασπέρη, οπού σε είχε τόσες ηµέρες 
κλεισµένον όσο-οπού 'ρθε ο Βασιλέας. Τώρα, χωρίς ανθρώπους, τι 'ναι αυτό 
"οπού έκαµες; Κ' εσύ τώρα χάνεσαι κ' εµείς όλοι• να σε αναθεµατίσουµεν " 
"δεν βγαίνει τίποτας. Ο Θεός σχωρέση εσέναν κ' εµάς"". Τότε βλέποντας " 
αυτείνη την δυστυχία του σπιτιού µου και µε τα λόγια αυτά και τις φωνές 
και δαρµούς τους, µου 'ρθε από αυτά όλα µια πικρή λύπη και µου είπε ο 
λογισµός µου πήρα αθώους ανθρώπους εις το λαιµό µου κ' έγινα εις την φαµελιά 
µου Κάις. Τότε χάνεται όλως-διόλου ο λογισµός µου• και 'σ το µυαλό 
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"µου τι στοχάστηκα; Μόνον παρηγοριά 'σ αυτείνη την κατάστασιν οπού " 
έγινα. Σηκώθηκα και πήγα εις τις εικόνες και κάνω την προσευκή µου και 
"λέγω• ""Κύριε, βλέπεις σε τι κατάστασιν έφτασα. Ο µόνος σωτήρας είναι " 
η παντοδυναµία σου και η εσπλαχνία σου 'σ εµάς οπού κιντυνεύοµεν και 
"εις την µατοκυλισµένη µας πατρίδα"". Τότε η άπειρη εσπλαχνία του Θεού " 
και η αγαθότης του µου 'δωσε φώτισιν και θάρρος. Πιάνω και φκειάνω µίαν 
"σηµαία και γράφω• ""Εθνική Συνέλεψη, Σύνταµα"". Λέγω• ""Εις το όνοµα " 
"του Θεού και της βασιλείας του σηκώνεται η σηµαία της πατρίδος!"" Και " 
την είχα έτοιµη. Τελειώνοντας αυτό, έφκειασα την διαθήκη µου (ότι άλλαξα 
ιδέα το να καγούµεν όλοι• είπα µπορώ να βγω έξω να σκοτωθώ. 
Το-λοιπόν σκοτώνοµαι εγώ και µένουν αυτείνοι οι αδύνατοι. 'Ολοι οι 'Ελληνες 
δεν θα είναι θερία). Φκειάνω την διαθήκη µου κ' έβαλα και κηδεµόνας 
τίµιους ανθρώπους. Τότε την διαθήκη την δίνω της γυναικός µου και της 
"λέγω• ""Πάρ' το αυτό το χαρτί και βάλ' το σε µίαν πέτρα από-κάτου να " 
είναι σίγουρο, να-µην κάψουν το σπίτι και καγή• κι' αν πάθω εγώ, να το 
"'χετε εσείς και ν' ακολουθήσετε καθώς γράφω"". Με φωνές και δαρµούς το " 
πήρε η φαµελιά µου όλη και το έκρυψαν. Τότε ησύχασε η ψυχή µου και το 
σώµα µου έλαβε άλλη ψύχωσιν. 'Οτι µ' έτυπτε η συνείθησή µου δι' αυτούς 
τους αδύνατους και µ' αυτό µου φάνηκε ότι τους δίκιωσα. Τότε συγύρισα 
όλα µου τα όπλα, τα 'βαλα εις την θέσιν τους. Κατέβηκα µε την σηµαία κάτου-εις 
το σπίτι και είδα τι άνθρωποι µείναν• και µέτρησα όλους εφτά και 
"τέσσερα παιδιά. Τότε τους λέγω• ""Αδελφοί, έκαµα αυτό το κίνηµα ότι " 
αδικέσασταν εσείς οι αγωνισταί κι' όλο το έθνος από τις Κυβέρνησές µας 
και είπα ίσως και µ' αυτό σώνονταν τα δεινά µας ολουνών των Ελλήνων. ∆εν 
ήταν τυχερόν. 'Εχοµεν ακόµα αµαρτίες να µας παιδέψουν. Εµείς, όσ' είµαστε 
εδώ, είµαστε τώρα αδύνατοι και οι άλλοι οπού µας έχουν κλεισµένους 
πολλοί• να µην χαθήτε κ' εσείς αδίκως ελάτε να σας ανοίξω την πόρτα να 
φύγετε. ∆εν θέλω να σας έχω εις το λαιµό µου να χαθήτε κ' εσείς. Κ' εγώ 
µένω εις την βοήθεια του Θεού. Και σάβανον έχω την σηµαία οπού 'φκειασα• 
και 'σ αυτείνη απάνου θέλω να πεθάνω υπέρ της πατρίδος µου και θρησκείας 
"µου"". Τότε, µά τ' όνοµα του Θεού και της πατρίδας, µε δάκρυα καυτερά" 
θυµώµαι εκείνη την βραδειά και την απάντησιν αυτεινών των γενναίων 
"αντρών και των αθώων παιδιών• ""∆εν ήρθαµεν εις τον γάµο σου να χαρούµεν, " 
ήρθαµεν να πεθάνωµεν εκεί οπού θα πεθάνης εσύ µε την σηµαίαν της 
πατρίδος µας και θρησκείας µας. Εσύ την θέλεις σάβανο και δεν την θέλοµεν 
"εµείς; Θέλοµεν να ζούµεν είλωτες των Μπαυαρέζων κι' αλλουνών όµοιών" 
"τους, οπού µας καταδικούνε; ∆εν µετρηθήκαµεν να φύγωµεν όσοι µείναµεν, " 
µετρηθήκαµεν να πεθάνωµεν• και είµαστε έτοιµοι ό,τι οδηγίες θα µας πης 
"ν' ακολουθήσωµεν"". Τους αγκάλιασα και τους φίλησα, τους έδωσα κι' από 'να" 
κρασί. ∆οξάσαµεν τον Θεό και την βασιλεία του και τους οδήγησα εις τις 
πόρτες κι' άλλες θέσες, όποτε µας ριχτούνε να πεθάνοµεν. 
'Ισως µου τους έστειλες εσύ, Λεωνίδα, ότι µείναν όταν σκοτώθης• ότι οι 
γενναίοι αυτοί καθαροί απογόνοι σου -κ' εσύ και οι συντρόφοι σου υπέρ της 
"πατρίδος σας σκοτωθήκετε και της θρησκείας σας -κ' εµείς 'σ αυτό ετοιµαζόµαστε""." 
Η αγαθότη του Θεού είναι άβυσσος της θαλάσσης, τους µωρούς 
κάνει σοφούς, τους σοφούς µωρούς, τους αντρείους δειλούς, τους δειλούς 
αντρείους, δια-να δοξάζεται ο πλάστης του παντός. Εκεί-οπού τελειώσαµεν 
αυτά κι' ετοιµαζόµαστε να πεθάνωµεν έντεκα, ο Θεός στέλνει και τον 
αγαθόν και γενναίον πατριώτη τον Γιάννη-Κώστα µ' άλλους πέντε• κι' από 
µέσα-από αυτούς -ο Θεός τους στραβώνει και δεν τους βλέπουν. Και τους 
ανοίγω και µπαίνουν αυτά τα έξι λιοντάρια. Σε ολίγον µο' 'ρχεται κι' ο 
γενναίος Κυργιάκος Αργυροκαστρίτης µ' άλλους οχτώ πατριώτες του από 
τον Περαία• ότι τον είχα εις τον όρκον και του παράγγειλα• και το-ίδιον 
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στράβωσε τους απατεώνες ο Θεός -µπήκαν κ' αυτείνοι οι γενναίοι άντρες 
άβλαβοι, οι απόγονοι του Πύρρου. Σε κάνα δυο ώρες έρχονται και οι γενναίοι 
κι' αγαθοί πατριώτες ο Γιαννάκη Σούλιος µε τον αδελφόν του ∆ηµητράκη 
και γαµπρό του Γκίτζα κι' ο Μελέτης-Παπαδάµη Κουντουργιώτης µε εικοσιπέντε 
ανθρώπους, και µε µεγάλον κίντυνον της ζωής τους αυτείνοι όλοι 
σώθηκαν µέσα, ότι τους είδαν τα στρατέµατα αυτούς• τότε άρχισε το ντουφέκι 
από τους αναντίους, κι' αυτείνοι οι γενναίοι κι' αγαθοί πατριώτες όλοι, 
οι εικοσιπέντε, από-µέσα απ' ούλους τους αναντίους ρίχτηκαν ως λιοντάργια• 
τους ρίχτηκαν απάνου τους οι αναντίοι όλοι. Ρίξαν και σκότωσαν µόνον έναν 
νωµατάρχη. Αυτός µόνον εσκοτώθη εις το Σύνταµα• ότι όσα 'νεργάγει η 
Θεία Πρόνοια έτζι γένονται. Τότε µπήκαν όλοι µέσα κι' ανάψαµεν το ντουφέκι 
και οι µέσα και οι έξω. 'Οµως εµείς δεν θέλαµεν να ρίξωµεν εις το 
κρέας, ότι ήτον αδελφοί µας κι' εκείνοι. Τότε ντουφεκισµούς εµείς κι' εκείνοι, 
"κι' αρχίσαµεν εµείς• ""Ζήτω το Σύνταµα κ' η Εθνική Συνέλεψη!"" " 
'Αρχισαν από το κάστρο εκείνοι οπού 'χα οδηγήση και οι φωτιές από τα 
βουνά. Τις καµπάνες πήγε ο προδότης δήµαρχος Ανάργυρος Πετράκης κι' ο 
αστυνόµος Μιµίκος Μισαραλιώτης και οι οπαδοί τους και δεν άφησαν να 
βαρέσουν. Μάλιστα ήρθαν εις το σπίτι µου, εις τον καφφενέ µου, και γύρευαν 
µε προδοσιά, ως φίλοι, να µε βγάλουν έξω να µιλήσωµεν, να µε πιάσουν 
µ' απιστιά να µε δώσουν εις τους φίλους τους. Αυτό το σκέδιον τ' απέτυχαν. 
Τότε κινήθη και το ταχτικόν και ιππικόν µε τον Καλλέργη και Σκαρβέλη, 
ακούγοντας τους ντουφεκισµούς µας, και πήγαν εις το Παλάτι. Ευτύς κι' εγώ 
άφησα την αναγκαία φρουρά και πήγα κι' εγώ. Βγαίνοντας έξω µ' ακολούθησαν 
όλοι οι πολίτες. 'Ηρθαν κι' από τα χωριά, οπού τους είχα παραγγείλη. 
Και µας πήραν εις τα χέρια όλους ο λαός. Χάλευαν να µπούνε από 
τα παλεθύρια εις το Παλάτι. Τότε τους µίλησα να 'χουν την µεγαλύτερη αρετή 
"και πατριωτισµόν• ""Εµείς θέλοµεν να µας δώση ο Βασιλέας µας εκείνο " 
οπού αποχτήσαµεν µε το αίµα µας και θυσίες µας, οπού το καταπάτησε κι' 
ο Καποδίστριας. Οι ∆ύναµες τον οδήγησαν να µας δώση σύνταµα, όταν τον 
αναγνώρισαν βασιλέα µας και ήρθε εδώ• και υποσκέθη• κι' ως σήµερον δεν το 
'βαλε 'σ ενέργεια. Να το βάλη τώρα και είναι Βασιλέας µας. Και να µας κυβερνάγη 
συνταµατικώς. ∆ι' αυτό, αδελφοί, σηκωθήκαµεν και κιντυνέψαµεν, 
κι' όχι να κάµωµεν αταξίες• ούτε εις το περιβόλι να µην πλησιάση κανένας 
"και πειράξετε ούτ' ένα φύλλο"". " 
Σας λέγω, αδελφοί αναγνώστες, ότι ο ευλογηµένος ο λαός της πρωτεύουσας 
δεν βήκαν έξω από τον γενναίον πατριωτισµό τους κι' από την απερίγραφη 
αρετή τους ούτε µίαν τρίχα. Πέφταν µαντήλια των ανθρώπων, ταµπακέλλες 
ασηµένιες κι' άλλα 'σ εκείνον τον πληθυσµόν κ' έβαιναν ντελάλη και φώναζε, 
και τα 'διναν εκεινών οπού τα 'χασαν. Τ' αργαστήρια όλα άνοιξαν και 
κάναν την δουλειά τους, ο 'σπράχτορας ο δηµοτικός του πήγαιναν χρήµατα 
οι κάτοικοι από φόρους και σύναζε από το µεσηµέρι και πέρα. Αφού πήγαµεν 
εις το Παλάτι, τότε κατεβήκαµε εις το κατάστηµα του Συβουλίου της 
Επικρατείας και τους συνάξαµεν όλους µε την µεγαλύτερη προθυµίαν και 
πατριωτισµόν. Στείλαµεν κι' ανθρώπους βάρδιες εις τους υπουργούς και 
σε όλους τους σηµαντικούς και εις την Τράπεζα και σε όλα τα καταστήµατα 
και πρόσεχαν. Συνάζοντας όλοι οι Σύβουλοι της Επικρατείας µιλήσαµεν 
να γένουν νέοι υπουργοί. Τότε ο Μεταξάς κι' όλοι οι άλλοι, οι συντρόφοι 
µας, µε διορίζουν εµένα να εκλέξω τους νέους υπουργούς. Τότε αφού 
συβουλεύτηκα µ' όλους, έκλεξα τον Μεταξά πρωτοϋπουργόν και του Εξωτερκού, 
τον Λόντο του Στρατιωτικού, τον Κανάρη του Ναυτικού, τον Μελά 
της ∆ικαιοσύνης, τον Σκινά του Εκκλησιαστικού, τον Μανσόλα της Οικονοµίας, 
τον Παλαµήδη του Εσωτερκού. Ο Μεταξάς ήθελε κι' ο Λόντος να 
βάλω και τον Ζωγράφο, εγώ δεν θέλησα ότ' ήταν εις την οργή των ανθρώπων• 
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ότ' είναι άξιος άνθρωπος και σύντροφός µας, είναι η αλήθεια, όµως 
'σ τον κόσµο είπα να µη βάλωµεν υπόνοιες και οι αναντίοι τους 'ρεθίσουν. 
Αυτό στοχάστηκα και δεν το έκαµα. Είναι η αλήθεια του Θεού αυτείνη. 
Κι' ο Μεταξάς επικράθη πολύ αναντίον µου. 
Αφού έγιναν οι νέοι υπουργοί και τους αναγνώρισαν κι' όλοι οι Σύβουλοι 
της Επικρατείας, τότε οι νέοι υπουργοί έφκειασαν ένα ένγραφο δια τον 
Καλλέργη κ' εµένα να το υπογράψη ο Βασιλέας δι' ασφάλειά µας, ένα 
ευκαριστήριον ότι βαστάξαµεν την ησυχίαν. Τότε πήγαν εις τον Βασιλέα 
να υπογράψη το Σύνταµα κι' αυτό. 'Ηταν και οι Πρέσβες των ∆υνάµεων 
"εις το Παλάτι• και τα υπόγραψε όλα• και του έγινε ένα µεγάλο ""ζήτω"" απ' " 
ούλους τους πολίτες της πρωτεύουσας. Τότε µαζώχτη πολύς λαός απ' όλα τα 
χωριά κι' από τα νησιά. ∆ια-να µην γένη καµµιά αταξία τους σύναξα όλους 
έξω-εις τον κάµπο και τους βάvω ένα λόγο, πως σηκώσαµεν την απανάστασιν, 
πως ήµαστε εις τον αγώνα ξυπόλυτοι και γυµνοί και νηστικοί τις 
περισσότερες φορές• πόσοι σκοτώθηκαν, πόσοι σκλαβώθηκαν, πόσοι τούρκεψαν• 
κ' έγινε γης Μαδιάµ η πατρίδα µας• και τίποτας δεν κέρδησαν οι τίµιοι 
άνθρωποι από την ανοησία µας και κακία µας, εµάς κ' εκεινών οπού µας 
κυβερνούσαν αρχή και τέλος• όλο εφύλιους πολέµους κι' άλλες ακαταστασίες 
κάναµεν. Και χάθηκαν εις αυτά περισσότεροι από τους πολέµους των 
"Τούρκων• ""Ιδού, αδελφοί, ο Θεός πάλε έκαµεν το έλεός του και µας έφερε " 
µόνος του το αγαθό του δώρο και µας προστάτεψε κ' εµάς και τον Βασιλέα 
µας, ούτε αυτός ν' αγαναχτήση αναντίον µας, ούτε εµείς εις τον Βασιλέα 
µας. Και φώτισε και τα δυο µέρη εις-το-εξής θα ζήσωµεν µε την ευλογίαν 
του Θεού ως πατέρας µε τα παιδιά. ∆ιώχνοµεν αύριον και τους Μπαυαρέζους. 
Και να είµαστε γενναίοι εις αυτούς, να µην θυµηθή κανένας πάθος από 
'µάς να πειράξη κανέναν, ή τον διατιµήση όσο-να πάνε εις την ευκή του 
Θεού. Τώρα εσείς όλοι οι αγαθοί άνθρωποι να πάγη ο καθένας εις το σπίτι 
του ν' αφήση τ' άρµατα του, καθώς τ' άφησα κ' εγώ και βαστώ εις το χέρι 
µου το µπαστούνι µου, οπού βλέπετε• και πήρα το σκαλιστήρι µου κ' εργάζοµαι 
εις τον κήπο µου και εις τ' αµπέλι µου κ' ελιές µου, ότι ζυγώνει κι' 
"ο τρύγος. Αυτά είχα να σας ειπώ, αδελφοί"". Σε δυο ώρες δεν έµεινε κανένας" 
από αυτούς. 
Φέραµεν και πλοία και µπαρκαρίσαµεν όλους τους Μπαυαρέζους. Τους 
πήγα εις τον Περαία, οπού είχαν 'Ελληνες αδικήση, κατατρέξη, χτυπήση- 
τους µεταχειρίζονταν χερότερα από τους Τούρκους. ∆εν στάθη τρόπος να 
θυµηθή κανένας 'Ελληνας παραµικρά από αυτά και να κατατρέξουν κανέναν. 
Τους µπαρκαρίσαµε όλους και πάνε εις την δουλειά τους. 
Εις τις τρεις ηµέρες παρουσιάστηκα εις τον Βασιλέα. Είπα και του 
Γαρδικιώτη να είναι παρών• ότι παρουσιάστη πρωτύτερα ο Καλλέργης και 
γονάτισε οµπρός του και του έλεγε να τον συχωρέση δι' αυτό οπού έκαµεν. 
"Πήρα τον Γαρδικιώτη και παρουσιάστηκα. Του λέγω• ""Βασιλέα, παρουσιάζοµαι" 
οµπρός σου και µ' έναν τρόπον µε τύπτει η συνείθησή µου και µ' 
"άλλον µ' αφίνει ήσυχον"". Μου λέγει η Μεγαλειότης του• ""Πως µε τον έναν " 
"τρόπον σε τύπτει η συνείθησή σου και µε τον άλλο σ' αφίνει ήσυχο;""- Θα " 
σου κάµω την εξήγησιν. Αυτός ο τόπος, η πατρίδα µας, οπού βασιλεύεις, 
ήταν πρώτα ρουµάνι• ότ' είχε γένη βάλτος τόσα χρόνια• κ' έκαµεν πολλά 
άγρια δέντρα και παλιοχόρταρα• κ' ένα µέρος από 'µάς τους ντόπιους κι' 
από τα έξω µέρη πολλοί αγαθοί άνθρωποι πήραν τα τζαπιά, τα τζεκούρια, 
τα φκυάρια• κ' έκοψαν όλες αυτές τις ακαθαρσίες και δούλεψαν αυτόν τον 
τόπο και δίνει τώρα 'σοδήµατα, καρπούς και φρούτα αξιόλογα. Εκείνοι 
οπού αγωνίστηκαν, από-µέσα κι' απ'-όξω, λίγοι ήταν και χάθηκαν οι περισσότεροι• 
κι' όσοι µείναν πολλοί από αυτούς γκεζερούν ξυπόλυτοι και γυµνοί 
µέσα τα σοκάκια αυτεινής της πατρίδας τους• και οι χήρες κι' αρφανά των 
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αγωνιστών διακονεύουν• και οι νειες τους πατούνε οι διαφταρµένοι την τιµή 
τους στανικώς να φάνε κοµµάτι ψωµί. Λίγοι αγωνιστήκαµεν -εις τον 
"καρπόν πολλοί πλάκωσαν• και παίρνουν το ξύλο και βαρούνε τους αγωνιστάς"". " 
Ποτές δικαιοσύνη δεν είδαµεν -κι' όλο συχνούς εφύλιους πολέµους και σκοτωµούς. 
Χάθηκαν δι' αυτά τα καλύτερα παληκάρια κι' έπαθε και παθαίνει 
η πατρίδα όσα δεν έπαθε από τους Τούρκους. ∆εν µπορέσαµεν να ιδούµεν 
κυβέρνησιν από τους δικούς-µας, ηφέραµεν τον Καποδίστρια -κι' αυτός 
αναµέρησε από την δικαιοσύνη• δυο χρόνια µας κυβέρνησε αγγελικώς, ύστερα, 
τ' αδέλφια του φταίγαν, αυτός δεν ξέρω. Εσκοτώθη αυτός, διατιµήθη η πατρίδα 
και διατιµιέται ως την σήµερον, ότι σκοτώθη ο αρχηγός της. Καλά, 
αυτός εσκοτώθη -απλός 'Ελληνας, δεν τον ζήτησε κανένας. Αν σκοτωθής 
η Μεγαλειότη σου, είσαι βασιλέας, θα σε ζητήσουνε οι άλλοι οι βασιλείς• 
"τότε διατί να χάσουµεν εσένα τον Βασιλέα και την πατρίδα µας; Τέσσερες " 
φορές σε γλύτωσα εγώ από τον σκοτωµό, µπορούσε κι' άλλος πολίτης να 
σε γλυτώση άλλες τόσες. Τέλος µπορούσαν κακοί άνθρωποι να 'περισκύσουνε 
και να γένη το µεγάλο κακό αυτό και να χαθής και να χαθούµεν. ∆εν σου 
"είπα εγώ τι αδικίες κάνουν των αγωνιστών; Και γιόµωσαν οι χάψες από " 
"τους αγωνιστάς αδίκως, από τις φατρίες των δικώνε µας και της Αντιβασιλείας;" 
Και πέθαιναν οι αγωνισταί εδώ-µέσα τα παλιοκλήσια από την 
"ταλαιπωρία κι' από τον βαρύ χειµώνα; ∆εν άφησα τον µιστόν µου, µ'-όλον-οπού" 
"'µαι κι' εγώ δυστυχής, να µεραστή εις αυτούς; 'Οτι καθεµερινώς µε καταβασάνιζαν" 
οι άνθρωποι γυρεύοντας µου ελεηµοσύνη. Και το έβαλα και εις 
τον τύπον να το ακολουθήσουν κι' άλλοι οπού 'χουν κατάστασιν, ν' αφήσουν 
κ' εκείνοι τον µιστόν τους όσο-να λάβη µέτρα η Αντιβασιλεία, να δικιώση 
τους αγωνιστάς. Κι' αυτό το αθώον κίνηµα οπού έκαµα το έκαµαν έγκληµα 
ο Κωλέτης και η Αντιβασιλεία και θα µε πήγαιναν εις το Παλαµήδι, και 
η Μεγαλειότη σου µε γλύτωσες. ∆εν σου είπα ο Αρµασπέρης τι έκαµεν εδώ 
µε τους οπαδούς του, οπού γύµνωσαν το κράτος σου, και σου 'στειλα κι' αναφορά 
όταν ήσουνε εις την Μπαυαρία, και το 'µαθε ο Αρµασπέρης και µε κιντύνεψε 
"και ήµουν ρέστο όσο-οπού κόπιασες; Αυτές κι' άλλες πλήθος αδικίγες" 
εγένονταν και γένονται. Και η αγανάχτηση ήταν εις την Μεγαλειότη 
σου. Τότε καµπόσοι άνθρωποι µιλήσαµεν κ' έγινε αυτό, να δώσης εκείνο 
οπού 'χες υποσκεθή όταν κόπιασες. ∆όξαζε τον Θεόν οπού έγινε µε την ευλογία 
του, και δεν σου πειράχτη ένα φύλλο από το περιβόλι σου. Φύλαξες 
τα βασιλικά σου δικαιώµατα και το έθνος απόχτησε τα δικά-του. Βάστα 
τον βασιλικόν σου λόγο και την υπογραφή σου, κι' όλοι οι τίµιοι άνθρωποι 
πεθαίνοµεν δια το νύχι σου εις την πόρτα του παλατιού σου! -Μου είπε, 
"εγώ θέλω βαστάξη όλα όσα υποσκέθηκα κ' υπόγραψα"". Τον εχαιρέτησα " 
κ' έφυγα. 
Η νέα κυβέρνηση διάταξε να γένουν εις το Κράτος οι εκλογές των πληρεξουσίων 
κατά τον πληθυσµόν κάθε επαρχίας. ∆ιόρισαν κ' εµένα πανψηφεί 
από την πατρίδα µου Λιδορίκι κι' από-'δω από την Αθήνα. Είχαν ευκαρίστησιν 
και οι Αρτηνοί οπού 'ναι εις την Πάτρα κι' αλλού να µε κάµουν. Μαθαίνοντας 
ότι έγινα από αυτά τα µέρη διόρισαν το Μόστρα και του είπαν 
ν' αγροικέται και µ' εµένα, να πηγαίνωµεν σύνφωνοι. Η γνώµη του Μεταξά 
ήταν να βάλωµεν και τον Λεβίδη και Φιλήµονα, τους τυπογράφους του. 
Εγώ του είπα αθώα να µην πειράξωµεν τους Αθηναίους και τους αγαναχτήσωµεν- 
να τους έχωµεν βοηθούς σε κάνα περιστατικόν, ότι πίσου είναι 
τα δεινά µας. 'Εµεινε η καρδιά του εις αυτό. Μπήκε ο Καλλεφουρνάς, ο 
Βλάχος, ο Βρυζάκης κ' εγώ. Οι πολίτες της πρωτεύουσας όλοι πρόσφεραν 
χρήµατα να φκειάσουν δυο σπαθιά του Καλλέργη κ' εµένα. Εγώ είπα ας 
φκειάσουν δυο σπαθιά και να γράψουν όλα τα 'νόµατα των αξιωµατικών οπού 
λάβαν µέρος εις την µεταβολή και να τ' αφιερώσουν σε µίαν εκκλησία. Συνάχτη 
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και το ∆ηµοτικόν Συνβούλιον κ' έκαµεν µίαν πράξη -ήµουν εγώ πρόεδρος 
του Συµβουλίου -µε διόρισαν αρχηγόν τους, των Αθηναίων, και υποαρχηγούς 
τον Γιάννη-Κώστα και Καλλεφουρνά. 'Εγινε και πράξη -εις το 
σπίτι µου, οπού άρχισε από εκεί το κίνηµα του Συντάµατος, 'σ εκείνη την 
πιάτζα οπού 'ναι µπροστά-εις το σπίτι µου και Νοσοκοµείον, να γένη ένα 
τρόπαιον και να γραφτούν όλα τα 'νόµατα. και να λέγεται κι' ο δρόµος αυτός 
οδός Μακρυγιάννη. Εγώ τους είπα ας ξοδιαστούν τα χρήµατα 'σ εκείνο 
το τρόπαιον, ή ας γένη ένα 'σ την πιάτζα του Παλατιού. Αυτείνοι δεν θέλησαν 
σε κάνα µέρος. 'Εφκειασαν ένα σπαθί του Καλλέργη, και τ' άλλα τα 
χρήµατα τα 'φαγε ο Λεβίδης. Βοηθούσαν τον Καλλέργη ότ' ήταν το σύστηµά 
τους. 'Αρχισαν να φατριάζωνται -τα παλιά συνειθισµένα. Τότε, σαν δεν θέλησα 
να γένη ο Ζωγράφος υπουργός, δια τα αίτια οπού σηµείωσα, κι' ο Λεβίδης 
κι' ο Φιλήµονας πληρεξούσιοι των Αθηνών, άρχισαν να µε βαρούν µε 
τους τύπους τους. Πάγω µίαν ηµέρα εις τον Μεταξά, ήταν κι' ο Καλλέργης, 
"τους λέγω• ""Τι µε βαρούνε αδίκως αυτείνοι οι τύποι της συντροφιάς µας;"" " 
"Ο κύριος Μεταξάς µου αποκρίνεται θυµωµένος και µου λέγει• ""'Οποιος δεν " 
του αρέση ας κάµη όπως θέλη. -Του λέγω, αυτόν τον λόγο θα σου τον έλεγα 
εγώ ο στρατιωτικός και να τον χωνέψης εσύ ο πολιτικός. Ας γένω εγώ εσύ 
κ' εσύ εγώ. Τι στοχάζεσαι, κύριε Πρωτοϋπουργέ, ότι τελείωσαν τα δεινά 
"µας και 'νεργάτε διχόνοιες; Πρέπει να 'χετε περισσότερη αρετή και γνώση. " 
Θα µας κιντυνέψη εκείνος οπού πήγαµεν και τον κλείσαµε µέσα-εις το παλάτι 
του κ' υπόγραψε στανικώς το Σύνταµα. Θα µας κιντυνέψουν δικοί-µας 
αντίζηλοι, θα µας κιντυνέψουν οι ξένοι -ότι το Σύνταµα το δικό-µας είναι 
ξεβράκωτο -κι' ας σας ποτίζουν σαµπάνιες τώρα και συχνά τραπέζια οπού 
τρώτε. Εγώ, και µε προσκάλεσαν τόσες φορές, δεν ζύγωσα εις κανέναν, ούτε 
θα ζυγώσω ποτές. Το δίχτυ οπού 'ρριξα εγώ κι' αγωνιζόµουν τόσα χρόνια- 
το ψάρι οπού 'θελα το 'πιασα• δεν µαταζυγώνω σε κανέναν από αυτούς. Και 
ξέρω πόση αρετή θυσιάζει καθένας δια την πατρίδα µου και πόση θα θυσιάση 
και εις-το-εξής. Αυτά είναι όλα, κόντη µου, κι' άλλη βολά δεν µαταζυγώνω 
"εις τ' αρχοντικό σου"". Τότε µετανόησε και πήρε την συχώρεση• κ' έµεινα " 
εις την φιλία µας µε την ίδια 'λικρίνεια οπού είχα. 'Οµως το πρόβατο είναι 
πρόβατο και σε µαντρί ζη, και το γουρούνι πάντοτες γουρούνι και εις τα 
ξένα σοκάκια γκεζεράγει. 
'Ηρθε κι' ο Μαυροκορδάτος, οπού ήταν πρέσβυς εις την Κωσταντινόπολη. 
Πήγα τον είδα, ήρθε και εις το σπίτι µου. Είναι ευκαριστηµένος πολύ δια 
την µεταβολή οπού 'γινε. 'Ηρθε κι' ο Κωλέτης, οπού ήταν πρέσβυς εις τη 
Γαλλία. Πήγε εις τον Βασιλέα• από εκεί ήρθε εις το σπίτι µου. Του είπα• 
Κύριε Κωλέτη, εξ-αρχής ήµασταν στενοί φίλοι. 'Υστερα µαλλώσαµεν 
δια την πατρίδα µας. 'Οτι πόσα καλά και κακά της κάµαµεν τα γνωρίζεις 
και τα γνωρίζω• και δι' αυτά 'γγιχτήκαµεν. Τώρα οπού κόπιασες να 
θυσιάσης αρετή και πατριωτισµόν, ότι ηλικιώθης, καζάντησες και δοξάστης 
από αυτείνη την πατρίδα. 'Ησουνε σε ένα φωτισµένο έθνος τόσα χρόνια 
πρέσβυς, είδες πως διοικούν την πατρίδα τους εκείνοι• να διοικήσης κι' εσύ 
συνφώνως µε τον Μεταξά, µε τον Μαυροκορδάτο κι' άλλους να γένωµεν 
κ' εµείς έθνος κατά τους αγώνες µας. Πάψετε εις-το-εξής τις διχόνοιες αναµεταξύ 
σας και να µονοιάσωµεν όλοι. Τούτο οπού 'γινε, το Σύνταµα, δεν είναι 
έργο ούτε του Μεταξά, ούτε εµένα, ούτε των αλλουνών, είναι έργο του Θεού• 
ελυπήθη αυτό το δυστυχισµένο έθνος, οπού 'χυσε τόσα αίµατα από τους συχνούς 
εφύλιους πολέµους και συντάµατα. ∆εν είναι τούτο το Σύνταµα σαν 
τα δικά-µας, οπού χάνονταν τόσοι άνθρωποι και γυµνώνονταν οι κάτοικοι 
από πλούτη και τιµή. Εκείνα ήταν δικά-µας συντάµατα• τούτο είναι του 
Θεού και δεν µάτωσε µύτη, ούτε πειράχτη κανένας άνθρωπος σε όλο το Κράτος. 
Συνακουστήτε όλοι να κάµωµεν φρόνιµη Συνέλεψη, να σωθούν τα δεινά 
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της πατρίδος και του Βασιλέα µας. Κάµε πράµατα καλά να σε συχωράνε οι 
πατριώτες σου• αν κάµης κακά, θα χέζουν εις το µνήµα σου -και εις το 
"δικό-µου, αν κάµω κακά"". Υποσκέθη ότι εις-το-εξής θα είναι καθαρός πατριώτης" 
κ' επιθυµάγει την ένωση και µε το Μεταξά και µε τους άλλους. 
Οι νέοι κυβερνήται µας άρχισαν να διαιρούνται κι' από τα δικά-τους 
αιστήµατα κι' από των ξένων την αρετή και νιτερέσια τους. Τα τραπέζια 
οπού κάνουν οι πρέσβες της Αγγλίας και της Γαλλίας και οι άλλοι και τα 
καθεµερινά προσκαλέσµατα 'σ τους πληρεξούσιους -ένας τους αφίνει, ο άλλος 
τους προσµένει -αυτά τα τραπέζια πολύ γλύκαναν τους συντρόφους µας και 
καταξοχή τον Λόντο και Καλλέργη. Κι' ο Παλαµήδης πολύ αχαραχτήριστος 
κι' αυτός• στάθη το σκάνταλο σε όλους. Και εις το Κράτος δεν γράφει να 
γένωνται οι εκλογές κατά τον πληθυσµόν του κάθε µέρους. Αφού ήρθε ο φίλος 
του ο Κωλέτης και η θέληση του Πισκατόρη -άλλαξαν τα µυαλά του και 
"γράφει εις το Κράτος ""κάµετε και µια και δυο και τρεις εκλογές"". Κι' αυτά" 
είναι µπερµπάντικα πράµατα. Θέλει αυτό το Σύνταµα να το καταπατήση µε τις συβουλές 
του παλιού του φίλου Κωλέτη, σαν εκείνα τα συντάµατα 
τα περασµένα, οπού αφανίζονταν όλος ο τόπος. Και τούτοι οι δυο οπού 'ρθαν 
τώρα, Κωλέτης και Μαυροκορδάτος, 'σ εµάς κάνουν τον φίλο κι' απόξω µε 
τους ντόπιους φίλους του και µε τους Πρέσβες 'νεργούνε να κάµουν κόµµατα 
και φατρίες -αυτά µαθαίνοµεν. Και είπα του Μεταξά κι' αλλουνών 
να 'µπη κι' ο Κωλέτης εις την Κυβέρνηση κι' ο Μαυροκορδάτος και µε χίλιες 
προσπάθειες τρόµαξαν να δεχτούνε. 'Αρχισαν να υποκινούν συχνές οχλαγωγίες, 
να διατιµούν τους παλιούς υπουργούς και πηγαίνω καθεµερινώς και 
διαλώ αυτό µε λόγια πατριωτικά. Και οι ευλογηµένοι οι πολίτες της πρωτεύουσας, 
αφού ακούνε πατριωτικές συβουλές, µ' ακούνε και διαλυώνται. 
Ο Γενναίος Κολοκοτρώνης 'ρέθισε τους στρατιωτικούς κι' άλλους πολλούς 
µ' επίβουλον σκοπόν. Κι' αυτό το 'µαθε η Κυβέρνηση και µίλησε µε τον Βασιλέα 
δι' αυτόν. Και τον απόβαλε ο Βασιλέας οπού τον είχε 'πασπιστή. 
Ζήτησε η Κυβέρνηση και τον έκαµεν εξορία δια την Μπαυαρία, κι' όσο-να 
κατεβή κάτου-εις τον Περαία συντροφιασµένος µε τον Τζαβέλα, υποκίνησαν 
τον λαόν οι ανόητοι και κόντεψαν να τους σκοτώσουν εις τον δρόµον και τους 
δυο. Και είχαν ετοιµάση ανθρώπους και εις τον Περαία, κι' εκεί πάθαν τα 
ίδια. Και γύρισαν οπίσου και κρυφίως εις τους Τρεις-Πύργους µπαρκαρίστη 
ο Γενναίος κι' εσώθη. Εγώ ήµουν αστενής• µαθαίνοντας αυτά µίλησα φρόνιµα 
"σε πολλούς• ""δεν είναι καλή η οχλαγωγία• σήµερα το κάνουν αυτεινών" 
"κι' αύριο θα το πάθωµεν εµείς"". 'Ηθα κάµουν εξορία και τον Γαρδικιώτη, " 
και τον πήρα απάνου µου και δεν άφησα να του κάµουν τίποτας. 
'Ανοιξε η Συνέλεψη κι' άρχισε τις εργασίες της. 'Ολοι οι Πρέσβες µέσα 
ο Λάγυνης µε τους ανθρώπους της πρεσβείας του, ο Πισκατόρης, ο Πρόκενς 
της Αούστριας και οι άλλοι µε τους οπαδούς τους. 'Ρεθίζουν αυτοί τους πληρεξουσίους 
και δεν τους αφίνουν ήσυχους• και φεύγοντας από την Συνέλεψη 
τους έχουν έτοιµον το τραπέζι, το βράδυ, λαµπρό, και σιαµπάνιες κι' άλλα 
πιοτά. Είναι η αλήθεια, της Ρουσσίας ο πρέσβυς ή άλλος από την ρούσσικη 
πρεσβεία δεν ζύγωσε εις την Συνέλεψη όσο-οπού διαλύθη. Αφού µιλήθηκαν 
καµπόσα σοβαρά πράµατα εις την Συνέλεψη, έλεπες από αυτούς κι' από τους 
οπαδούς τους πολλοί φέρναν την Συνέλεψη άνου-κάτου. Τότε µιλώ µε τον 
"Κριτζώτη, µε τον Γρίβα, µε τον 'Ισκο κι' άλλους, τους λέγω• ""Αδελφοί, " 
αν θέλωµεν να κάµωµεν νόµους στέρεους δια την πατρίδα µας και µε ησυχία, 
πρώτο να ειπούµε του υπουργού του Πολέµου να µην κάµη καµµιά 
βαθµολογία όσο-να τελειώση η Συνέλεψη. Τότε να διοριστή µια επιτροπή 
να δικιώση τους ανθρώπους, εκείνους οπού τους ανήκει. Τώρα να µείνη, να 
µην πέσουµε σε διχόνοια και φατριαστούµεν• και δεν θα γένουν κι' άνθρωποι 
του Αγώνος• θα βάλη ο καθείς τους κόλακάς του και θα κάµωµεν ό,τι 
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κάµαµεν ως τώρα• και θα διαιρεθούµεν. Πρώτο να κάµωµεν αυτό. ∆εύτερον, 
να σας ειπώ• ο Καλλέργης τον διόρισε η Κυβέρνηση αρχηγόν όλων 
των στρατεµάτων της πρωτεύουσας. Εµείς να κάµωµεν µίαν φρουρά της 
Συνελέψεως από την Ρούµελη, από την Πελοπόννησο, από την Σπάρτη, από 
τα νησιά• να είναι πολίτες και στρατιωτικοί χίλιοι, δυο-χιλιάδες, να γένη 
µια δύναµη εθνική κι' ανεξάρτητη, να µην 'πηρεάζεται η Συνέλεψη από 
καµµιά φατρία, ούτε από ντόπιους, ούτε από ξένους. Και µη στοχάζεστε ότι 
θέλω να µπω εγώ αρχηγός• βάλτε όποιον θέλετε. Εγώ είµαι σύνφωνος και τον 
βοηθάγω και µ' Αθηναίους, αν Θελήση. 'Οµως αυτό να γένη, ότι είναι πολύ 
αναγκαίον να είναι δυναµωµένη η Συνέλεψη. ∆εν θέλησε κανένας ν' ακούση τίποτας 
από αυτά οπού τους είπα. Το 'µαθε ο υπουργός του Πολέµου κ' έστειλε 
και µε φώναξε και µου είπε αυτά να µη µατά τα ειπώ και 'ρεθίζονται οι 
πληρεξούσιοι. 'Αρχισε τις βαθµολογίες και δεν άφησε κανέναν παραλυµένον 
οπού να µην τον βαθµολογήση από τους φίλους του κι' αυτεινών, οπού τους 
µιλούσα πατριωτικά. Τότε άρχισαν οι διχόνοιες. Τότε, σαν είδαν οπού τους 
έλεγα αυτά δια-να κάµωµεν πατριωτικά πράµατα, καµπόσοι από αυτούς, 
κι' ο Καλλεφουρνάς σύνφωνος, ήθελαν να κάµουν ταραχές κι' αναρχίες εις την 
πρωτεύουσα. Ο κόσµος όλος µ' υπολήπτετον, µ' αγαπούσαν, ότι τους µιλούσα 
την αλήθεια και ήθελα την ασφάλειά τους και χάλαγα τα σκέδια εκεινών 
και την κακή τους θέληση. Τότε αυτείνοι, δια-να µε κατηγορήσουνε εις το 
κοινό, βάνουν εις τον τύπο ότι ο Μακρυγιάννης πήρε εικοσιπέντε-χιλιάδες 
δραχµές, ο Μακρυγιάννης πήρε ένα κάρρο χρήµατα ασηµένιες ταµπακέλλες, 
από τους ξένους. Βλέπω αυτά, µιλώ εις την Συνέλεψη ο 'σαγγελέας να πιάση 
τον τυπογράφο να ιδούµεν ποιος µο' 'δωσε αυτά τα πλούτη. Μίλησαν του 'σαγγελέως- 
κι' αυτός σύντροφος αυτεινών. 'Εβαλαν εις τον τύπο ότ' ήταν ψέµατα 
όλα. Πήγα εις την Μεγαλειότη του τον Βασιλέα µας. Μου είπε ότι• 
"Είχες έναν όρκο µε υπογραφές; -Είχα, του λέγω. -Να µου τον δώσης να " 
"ιδώ τους ανθρώπους. -Τι τους θέλεις να τους ιδής; -Να τους ξέρω, να τους" 
βάλω εις 'πηρεσία. -∆εν τον δίνω τον όρκον. Εκείνοι οπού µε µπιστεύτηκαν 
και µο' 'δωσαν την υπογραφή τους ήξεραν ότι δεν θα τις δώσω αλλουνού- 
"τότε είµαι άτιµος άνθρωπος"". Κ' έφυγα. " 
Αφού οι ξένοι κι' όλοι οι οπαδοί τους µάθαν οπού οργάνιζα τόσα χρόνια το 
Κράτος κι' όρκιζα τους ανθρώπους και τους έδενα µε υπογραφές, τους κακοφάνη 
πολύ -διατί δεν βάργα τα τούµπανα να το µάθουν, να µε βάλουν 
εις την τζελατίνα! 'Εµεινε µυστικόν και το ανασπάστηκαν όλοι οι 'Ελληνες 
και δεν έµεινε καµµιά επαρχία, ότι σε όλες ήταν άνθρωποι ορκισµένοι• κι' 
έγεινε µε την ευλογίαν του Θεού -και δι' αυτό πικραίνεται τώρα ο Κωλέτης 
και η συντροφιά του, ότι δεν ήταν σαν το δικό-του σύνταµα, να χυθούν τόσα 
αίµατα και ν' αφανιστούν οι κάτοικοι. Και βαίνουν τώρα εις τον τύπον ότι 
αγοράστηκα µε κάρρα γιοµάτα χρήµατα, οπού δεν τα 'χει κι' ο Βασιλέας τόσα 
χρήµατα• και αν ξέρω παρόµοιον, του Θεού ψυχή να µη δώσω. Να γένω 
προδότης της πατρίδος µου και θρησκείας µου, οπού αφάνισα το σπίτι µου 
κι' άφησα δυστυχισµένα τα παιδιά µου τόσα χρόνια -και θα γένω προδότης 
τώρα και πουληµένος! 
Αφού δεν µπόρεσαν να µου κάµουν τίποτας µ' αυτά, σκεδιάζουν να 
γένη µια οχλαγωγία την νύχτα και να πάγω εγώ να την σβέσω, να µε δολοφονήσουν. 
Μίαν ηµέρα έρχεται ένας άνθρωπος εις το σπίτι µου και µου 
"λέγει• ""Θέλω κάτι θα σου ειπώ• ορκίσου να µη µε προδώσης και χάνοµαι"". " 
"Ορκίστηκα. Μου λέγει• ""Είσαι τίµιος άνθρωπος και δεν επιθυµώ να χαθής. " 
Τούτες τις ηµέρες θα γένη µια οχλαγωγία, και θα γένη την νύχτα• και θα 
πας να την ησυχάσης• και είµαστε πέντε πλερωµένοι να σε δολοφονήσωµεν. 
Είµαι κ' ένας εγώ. Ούτε τους ανθρώπους σου προδίνω, ούτε εκείνους οπού µας 
βάλαν. Τούτον µόνον σου λέγω• αν γένη νύχτα είτε και ηµέρα, να µην πας, 
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"ότι θα χαθής, και µου κακοφαίνεται"". Εγώ το πήρα ως παραµύθι. Σε έξι ηµέρες" 
'νεργούνε του Ράλλη, του πρωτοϋπουργού πριν της µεταβολής, και του 
κάνουν µπλόκο• µαζώχτη όλος ο λαός και του αφάνισαν το σπίτι απόξω πετάγοντας 
πέτρες την νύχτα. Τότε µου παραγγέλνουν να πάγω να σβέσω το 
κακό. ∆εν πήγα. Μου παράγγειλαν πολλές φορές, δεν πήγα. Λυπήθηκα τον 
άνθρωπον κι' έστειλα τον Γιάννη-Κώστα, και τον έσωσε. Και τον έχω φίλο 
ως σήµερα. 
Οι µεγάλοι µας οι πολιτικοί δεν επιθυµούν ποτές την ησυχίαν, κι' όλο 
πατριωτισµόν µε τα χείλη θυσιάζουν. Θέλουν εις την Συνέλεψη να κοµµατιάσουνε 
το 'Εθνος. Το 'καµαν αυτόχτονας κι' ετερόχτονας. Και µια διχόνοια, 
οπού τηράγει ο ένας χριστιανός τον άλλον, οι µέσα µε τους έξω, ως 
Τούρκους όταν τους πολεµούσαµεν. Αυτά ήταν έργα του κυρίου Κωλέτη και 
των αλλουνών -συνοηµένοι και µε τον Παλαµήδη και µ' άλλους. 'Ηταν αυτά 
σκέδια των ξένων δια-να µας λευτερώσουνε, και καταξοχή των ευεργέτων 
µας 'Αγγλων• είχαν τόσα στρατέµατα εις τους Κορφούς έτοιµα και γύρευαν 
όλο τοιούτες διαίρεσες, να πιαστούµεν αναµεταξύ µας, να 'ρθουν να 
µας λευτερώσουν µε τα στρατέµατά τους κι' εµάς και τον Βασιλέα. Κι' 
άλλα λένε εκεινού, άλλα εµάς• και µε την παραµικρή τρέλλα αναµεταξύ 
µας να κάµουν απόβαση. 
Ενέργησαν πρώτα µε το κεφάλαιον της θρησκείας -εκόπηκαν όλοι οι οπαδοί 
των ξένων• του-κάκου κοπιάσαν. 'Υστερα από µεγάλες συζήτησες λέγει ο 
Μεταξάς να το βάλωµεν εις την ψηφοφορία. Τότε οι ευλογηµένοι πληρεξούσιοι 
είπαν πανψηφεί. Και φαρµακώθηκαν όλοι. Ο Καλλέργης, οπού ήταν αρχηγός 
εις τα πάντα µε την συντροµή των Πρέσβεων -πήρε και καµµιά ογδοηνταριά-χιλιάδες 
δραχµές από την Κυβέρνηση -γύρισε µε τους ξένους κι' αστόχησε 
την Τρίτη-Σεπτεβρίου. Γύρισε αυτός κι' ο Λόντος κι' άλλοι. Συχνές 
συναστροφές και τραπέζια. Θέλουν να τον βάλουν και φρούραρχον της 
Συνέλεψης -και δια-να 'πιτύχουν αυτό αφανίστηκαν εις τα τραπέζια οι 
Πρέσβες κάνοντας των πληρεξουσίων. Μίαν ηµέρα ο φίλος του Καλλέργη 
και των Πρέσβεων ο Πετζάλης, πληρεξούσιος από την Χαλκίδα, σύντροφος 
του Κριτζώτη, κάνει έναν λόγον εις το βήµα και προτείνει ότι όποια συζήτηση 
είναι εις την Συνέλεψη δια τα πράµατα τα γενικά να είναι φανερή 
η ψηφοφορία• εις τα προσωπικά ζητήµατα να είναι µυστική. Παραδεχτήκαµεν 
όλοι την πρότασή του. Την άλλη ηµέρα πάλε κάνει έναν λόγον κι' εγκωµιάζει 
τον Καλλέργη δια τις αρετές του και τις 'πηρεσίες του προς την 
πατρίδα, και δι' αυτά όλα να τον διορίσουνε φρούραρχον της Συνελέψεως. 
Παραδέχτη κι' έγινε. Ο Γρίβας, ο Κριτζώτης και οι άλλοι στρατιωτικοί 
κολακεύονταν από τον Καλλέργη και ήταν αναντίοι εµένα. Και δια 'κείνο 
δεν δέχτη κανένας από αυτούς όσα τους µίλησα δια-να κάµωµεν φρουρά εθνική 
απ' ούλο το κράτος. Κι' αυτό έµαθε η Κυβέρνηση κ' έπεσα εις την οργή της. 
Ο γέρο Πανούτζος Νοταράς, αξιοσέβαστος άνθρωπος, ήταν Πρόεδρος της 
Συνελέψεως• και πάντοτες εις τις Συνέλεψες ήταν πρόεδρος. Τότε ήταν νεώτερος 
κ' έκανε αυτά τα χρέη• τώρα τον φορτώθηκαν τα γερατειά και δεν 
µπορεί. Ζητούνε αυτείνη την θέση πολλοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί- 
κι' ο Γρίβας κι' ο Κριτζώτης• και θέλουν και την συντροµή του Καλλέργη, 
ότι κι' αυτείνοι βοήθησαν κ' έγινε φρούραρχος. Την θέλει την θέσιν του προέδρου 
ο Κωλέτης, ο Μαυροκορδάτος, ο Λόντος, ο Μεταξάς, ο Παλαµήδης κι' άλλοι 
πολλοί τοιούτοι. Εγώ, όταν πρωτοσυνάχτηκαν οι πληρεξούσιοι εδώ, ήταν 
και πολλοί από 'κείνους οπού 'χα εις τον όρκον• αυτεινούς κι' άλλους οπού 
τους είχα 'µπιστοσύνη, τους σύναζα και τρώγαµεν εις το σπίτι µου• και τους 
"µιλούσα πατριωτικά και φρόνιµα -""τώρα είναι εις το χέρι των αγαθών πατριώτων" 
"να 'µαστε σύνφωνοι, να κάµωµεν πατριωτικά πράµατα"". 'Εφκειασα " 
κ' έναν νέον όρκον και τον υπόγραψαν καµµιά εικοσιπενταριά• και ήµαστε 
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σύνφωνοι. Τότε δια τον πρόεδρον όσοι είχαν αυτείνη την επιθυµίαν ήρθαν εις 
το σπίτι µου να τους συντρέξω. Στοχάστηκα, να βγάλωµεν τον Πρόεδρο τον γέρο 
Νοταρά κι' ατιµία κι' άδικον• να µείνη, δεν αξίζει. Να µπη ένας, θα φέρωµεν 
διχόνοιες -να µπούνε τέσσεροι αντιπρόεδροι και οι καλύτεροι• κι' έχοντας αυτείνοι 
την φιλία των ξένων, να µη γένωνται αντενέργειες από αυτούς και διγαίρεσες 
αναµεταξύ µας. 'Εκρινα εύλογον να µπη ο Μεταξάς, ο Μαυροκορδάτος, 
ο Λόντος κι' ο Κωλέτης, δυο Σεπτεβριανοί και οι άλλοι δυο• και να 
µείνη κι' ο Πανούτζος εις την θέση του. Μίλησα µε καµπόσους από τους 
φίλους µου, τους άρεσε αυτό. Σηκώθηκα την αυγή πήγα εις τον Πρωτοϋπουργό 
Μεταξά• τους ηύρα αυτούς όλους καταλυπηµένους, ότι έµαθαν αυτεινής της 
θέσης βήκαν πολλοί µουστερήδες και δεν θα 'πιτύχη κανένας από τους δικούς-τους. 
Τους είπα την γνώµη µου να γένουν οι τέσσεροι και να µείνη κι' ο Πανούτζος. 
Κι' αν το δέχωνται, να µου δώσουνε και τον λόγον της τιµής τους 
ότι θα ενωθούν και οι τέσσεροι και θα τηράνε τα συνφέροντα της πατρίδος 
"µας κι' όχι τα ξένα. ""Αυτό γένεται, µου είπαν• όµως δεν θα 'πιτύχωµεν, ότι" 
διαίρεσαν τους πληρεξουσίους ο Κριτζώτης κι' ο Γρίβας και οι άλλοι.- Εγώ 
το παίρνω απάνου µου, τους είπα, και θα µιλήσω φανερά και θα προτείνω 
τα 'νόµατά σας• κ' εσείς εις την Συνέλεψη, αφού µιλήσω εγώ πρώτα, να υποσκεθήτε 
"ότ' είστε κ' οι τέσσεροι µονοιασµένοι"". Μείναµεν σύνφωνοι εις αυτό," 
και σηκωθήκαµεν και πήγαµεν εις την Συνέλεψη. Ζήτησα ο πρώτος τον λόγον 
"από τον Πρόεδρο και λέγω• ""Συνάδελφοι κύριοι πληρεξούσιοι! Ο αξιοσέβαστος" 
Πρόεδρος πάντοτες 'σ τον καιρό της επανάστασής µας δια τις αρετές 
του ετιµήθη από την πατρίδα µ' αυτείνη την θέση του Προέδρου• αλλά τότε 
ήταν νεώτερος και υπόφερνε τους κόπους• τώρα είναι πολύ γέρων και η θέση 
αυτείνη θέλει εργασία. ∆ια τούτο προτείνω να µείνη εις την θέση του, αλλά 
να γένουν και τέσσεροι αντιπροέδροι. Κρίνω εύλογον -λέγω την γνώµη µου- 
"να µπουν οι κύριοι Μαυροκορδάτος, ο Κωλέτης, ο Μεταξάς και ο Λόντος""." 
Τότε σηκώνεται ο Πετζάλης και µ' αντιπολεµεί• ότ' είχε νιτερέσιον µε 
τους άλλους και 'νεργούσαν µυστική την ψηφοφορία. Και είπε ότι αυτά είναι 
πρόσωπα κι' αποφασίστη να είναι µυστική η ψηφοφορία. Τότε πήρα τον λόγο 
"πίσου και του αντιµίλησα. Είπα• ""Ο κύριος Πετζάλης το έκαµε• ""δάσκαλε " 
"οπού δίδαχες και νόµον δεν εβάσταγες"". Μόνος-του έκαµε τον νόµον και µόνος-του" 
τον πάτησε. Εχτές µε την πρόταση δια τον διορισµό του κυρίου 
Καλλέργη φρουράρχου της Συνελέψεως, όνοµα προσώπου ήταν κι' εκείνο καθώς 
ετούτα. Θα τον χτυπούσα εχτές, όµως να µην ειπήτε ότ' είµαι αντίζηλος 
του κυρίου Καλλέργη σιώπησα. 'Εχει ένα προτέρηµα ο Κύριος Πετζάλης, 
ότι είναι διπρόσωπος. 'Οποτε είναι πατριωτικά ζητήµατα βγαίνει έξω και 
πίνει το τζιγάρο του• κι' όταν είναι φατριαστικά και συνφέροντά του έρχεται 
και κάνει νόµους -και τους χαλάγει µόνος-του, αλλά θέλει να τους φυλάξουν 
"οι άλλοι"". Τότε µίλησαν ο Μεταξάς, Μαυροκορδάτος, Κωλέτης και Λόντος " 
πολλά δια την ένωσή τους χάριν της πατρίδος. Πήραµεν την πολυψηφία• και 
διορίστηκαν και οι τέσσεροι• κι' ο Πανούτζος έµεινε εις την θέση του. Οχτώ 
ηµέρες κάµαν µονοιασµένοι, και ύστερα πήρε καθείς τον δρόµο του και την 
φατρία του• και κατακοµµατιάστηκαν. Μαθαίνοντας αυτό λυπήθηκα πολύ. 
∆ια-να τους ενώσω πίσου κάνω ένα τραπέζι και τους παίρνω όλους και τους 
πληρεξούσιους οπού ήταν µαζί µου. Φάγαµεν• εις το τραπέζι απάνου µε 
ήθελε ο καθένας µε το µέρος του. Και τους άφησα όλους• και τους έπιασα 
οχτρούς. Και ηύρα τον διάβολό µου. 
Ο Παλαµήδης, ο Κριτζώτης, ο Γρίβας, Πετζάλης κι' άλλοι προκοµµένοι 
τράβαγαν ένα κόµµα• ήθελαν να γένη µια Βουλή, όχι Γερουσία. Κι' 
αυτό δεν το 'καναν µε 'λικρίνεια, αλλά να γένη αναρχία. Είχαν και µε το 
µέρος τους ως τριάντα ψήφους απάνου-κάτου. Πήγα µίαν ηµέρα εις τον 
Βασιλέα, µε ρώτησε τι γνώµη είµαι δια τις Βουλές. Του είπα µια να γένη, 
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ότ' είναι φτωχό το έθνος και δεν υποφέρνει έξοδα. Μου είπε τα αίτια οπού 
δεν µπορούµεν να κάµωµεν µε µία. Είχα ρωτήση και γνωστικούς κι' αδιάφορους 
ανθρώπους και µου είπαν κι' αυτείνοι τα ίδια. Εµείς οι δυστυχισµένοι 
δεν τα γνωρίζοµεν αυτά. Τότε λέγω του Βασιλέα αν γένουν δυο, παραπάνου 
από δεκαπέντε γερουσιασταί να µην γένουν. Η Μεγαλειότης του 
έµεινε ως τους εικοσιέναν το-πολύ. Ηύρα κι' άλλους αδιάφορους, µίλησα δι' 
αυτό, µου είπαν είναι καλό. 'Εκαµα µίαν έκθεσιν, την έβαλα εις τον τύπο 
και είπα την γνώµη µου. 'Εµεινε δια το παρόν αυτό, ότ' ήταν άλλα ζητήµατα. 
Αφού Παλαµήδης, Κριτζώτης, Γρίβας, Καλλεφουρνάς και οι άλλοι είχαν 
λίγους συντρόφους κ' εγώ 'γγίχτηκα και µε τους άλλους, µόνον µε το Μεταξά 
µιλούσα και ήµαστε σύνφωνοι. Τότε µιλώ και µε τον Κριτζώτη κι' 
άλλους να πηγαίνωµεν σύνφωνοι όλοι πατριωτικώς και να µπορέσωµεν να 
λάβωµεν την πολυψηφία να τράµεν τα συνφέροντα της πατρίδος. Μείναµεν 
σύνφωνοι εις αυτό. 'Ηταν ένα ζήτηµα µια ηµέρα, µίλησα. Εκεί πήραµεν 
εκατόν-ογδοήντα ψήφους• πήραµεν την πολυψηφία. Ακολουθήσαµεν αυτό καµπόσες 
ηµέρες, και πάλε αυτείνοι το χάλασαν. Τραβήχτηκα κι' από αυτούς. 
Αφού ο Καλλέργης έλαβε την φρουραρχίαν της Συνέλεψης και οι Αντιπρόεδροι 
έφυγαν από τον δρόµο τους, καταξοχή Μαυροκορδάτος, Λόντος 
και Κωλέτης -ήταν παιδιά των ξένων και πολύ κολάκευαν και τον Βασιλέα 
-παράλυσαν την Συνέλεψη. Μπαίναν άνθρωποι από το ακροατήριον, οδηγούσαν 
τους πληρεξούσιους και τους κατακοµµάτιαζαν. Αφού τους ανακάτωναν 
αυτείνοι, µπήκαν και οι αξιωµατικοί του Καλλέργη κι' αρχίσανε να 
βρίζουν τους πληρεξούσιους και να τους κάνουν φοβερισµούς πολλούς. Κάτι 
θέλησε να κρίνη ο Κριτζώτης κι' ο Γρίβας κι' άλλοι, ρίχτη απάνου τους ο 
φίλος τους ο Καλλέργης κι' άλλοι αξιωµατικοί. Πήγα εκεί, τρόµαξα να τους 
ξεχωρίσω• όµως πολύ αναµµένοι ο Καλλέργης και οι συντρόφοι του οι αξιωµατικοί. 
'Αλλη φορά διάλυσε ο Πρόεδρος την Συνέλεψη και φύγαµεν όλοι 
αγαναχτισµένοι. Την άλλη ηµέρα θα 'χαµεν καυγά. Ελέπετε ένα θόρυβο- 
ανακατώθηκαν όλοι οι κάτοικοι, άλλοι υπέρ κι' άλλοι κατά. Το βράδυ έπεσα 
να κοιµηθώ, περνώντας τα µεσάνυχτα, όσο-να φύγουν οι άνθρωποι από το 
σπίτι µου• κάνα δυο ώρες να φέξη, εκεί-οπού κοιµώµουν, ακούω να µου λένε• 
"Σήκου, τι κοιµάσαι; 'Οτι δεν είστε καλά• κιντυνεύετε! Ξύπνησα. Είπα " 
η υποψία µου δίνει αυτές τις παραλογίες. Ματακοιµήθηκα• πάλε το-ίδιον. 
Πάλε κοιµήθηκα. 'Σ το τρίτο µου δίνει έναν χτύπον, έτζι µου 'ρθε, µου λέγει• 
Σήκου! Τότε σηκώθηκα, φώναξα τα παιδιά, τους στρατιώτες οπού 'χα, 
"τους λέγω• ""Εσύ κ' εσύ να πάτε να ειπήτε των 'πιτρόπων των εκκλησιών " 
να ειπούνε των πολιτών καθείς εις την ενορία του να µην πάνε κανένας εις 
τα χτήµατά τους ή 'σ άλλη τους δουλειά• να κάτζουν εις τα σπίτια τους µε 
τ' άρµατά τους όλοι- να µη βγη κανένας έξω µ' όπλα όσο-να σας µιλήσω 
"εγώ τι να κάµετε"". Στέλνω άλλους εις τους πρωτοσιναφιτζήδες να µιλήση " 
καθένας εις το σινάφι του να µην ανοίξουν τ' αργαστήρια, µόνον τις πόρτες• 
να 'χουν τ' άρµατά τους. Στέλνω άλλους εις τον Γρίβα και 'σ άλλους να συναχτούν 
ξηµερώνοντας εις του Κριτζώτη το κονάκι όσο-να πάγω κ' εγώ. Πήγαν 
οι άνθρωποι παντού και µίλησαν• κι' ακολούθησαν ό,τι τους παράγγειλα. 
Την αυγή πήγα 'σ του Κριτζώτη• συνάχτηκαν όλοι. 'Αρχισε ο Γρίβας 
µε τον Κριτζώτη να µου µιλούν αναντίον του Καλλέργη κι' αξιωµατικών 
"του. Τότε τους λέγω• ""Τι σας είπα εγώ δια-να µην πάθωµεν αυτά; Σας " 
είπα να κάµωµεν την φρουρά την εθνική και να βάλετε όποιον θέλετε από 
σας αρχηγόν. Εσείς υποπτευτήκετε να-µην µπω εγώ, το είπετε του Λόντου 
και Καλλέργη και των αλλουνών και µε πήραν 'σ την οργή τους. Και γέλασαν 
κ' εσάς κ' έκαµαν τον Καλλέργη παντοδύναµον• το' 'δωσαν και του δίνουν 
τόσα χρήµατα καθεµερινώς -κάνει τώρα ό,τι θέλει. -Μου λένε, εµείς 
"σε πήραµεν εις τον λαιµό µας. -Εµένα πήρετε εις τον λαιµό σας; Πήρετε " 
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την πατρίδα γενικώς και του-λόγου-σας• και που θα καταντήσουµεν ο Θεός 
"το ξέρει"". Τότε τους είπα το σκέδιο οπού έκαµα• και παράγγειλα και του " 
Γιάννη-Κώστα κι' άλλων αξιωµατικών να συνάξουν όσους στρατιώτες είναι 
εις την πρωτεύουσα και φερµένοι από τ' άλλο το κράτος, να 'χουν τα σπαθιά 
τους και τις πιστιόλες τους κρυµµένες, και να µαζωχτούν εις την Συνέλεψη 
οπού είναι η βάρδια και καµµιά 'κοσαριά να πιάσουν άξαφνα τα σπίτια του 
Καρατάσιου, του Κολοκοτρώνη, του Μεταξά, του Λόντου, όσα σπίτια είναι 
κοντά-εις την Συνέλεψη. Και να είναι µυστικό αυτό, από 'νας-δυο αξιωµατικοί 
να το ξέρουν -ο καθένας το σπίτι οπού θα πιάση. Τους είπα και στέκονταν 
όλοι καθένας εις το µέρος του. Είπα όλα αυτά αυτεινών και να πάρουν 
και οι άνθρωποί τους ολουνών τα σπαθιά τους και πιστιόλες τους και να 
είναι όλοι απόξω• κι' όταν µπούµεν εις την Συνέλεψη και δώση αιτία ο Καλλέργης 
µε τους συντρόφους του, άξαφνα οι δικοί-µας να ριχτούνε εις την βάρδια 
να τους πάρουν τα όπλα τους και τότε να πιάση κι' ο καθείς τα διορισµένα 
σπίτια• τους άρεσε το σκέδιόν µου. Τους είπα να πάµε όλοι εις το 
Μεταξά και να φωνάξη τον Μαυροκορδάτο, τον Κωλέτη, τον Λόντο, τον 
Καλλέργη κι' από καµµιά δεκαριά πληρεξούσιους Ρούµελης, Πελοπόννησος 
και νησιών και να µιλήσουµε µ' αυτούς• κι' αν δεν συναγροικηθούµεν, ο Θεός 
"ας τους το πλερώση. Μείναν σύνφωνοι και εις αυτό. ""Ποιος θα κρίνη, τους " 
"είπα, αυτά; -να φαίνεται ότ' έχοµεν γνώση, να µη µας παίρνουν δια ζώα"". " 
Μου είπαν εγώ να κρίνω. Σηκωθήκαµε όλοι πήγαµε 'σ το Μεταξά. Του είπα 
"κ' έστειλε και σύναξε όλους αυτούς. ""Αδελφοί, τους είπα, εµείς συναχτήκαµεν" 
να κάµωµεν ελεύτερη Συνέλεψη και φρόνιµη και πατριωτική, όχι φατριαστική 
και µε ξένες θέλησες. Αν εις-το-εξής εσείς οι Αντιπρόεδροι βάλετε 
την Συνέλεψη σε τάξη, και οι ακροαταί να µην µπαίνη κανένας µέσα κι' ο 
κύριος Καλλέργης να βγάλη όλους εκείνους τους αξιωµατικούς, οπού διατίµησαν 
τους αντιπροσώπους της πατρίδος και βήκαν από τα χρέη τους τα 
στρατιωτικά, και να µη µατακολουθήσουν παρόµοια και διατιµιώµαστε από 
τους ξένους ανθρώπους, οπού 'ναι τόσοι ακροαταί, κι' απ' ούλους τους φρόνιµους- 
και διατιµιώµαστε κι' εµείς και η πατρίδα µας θα ζηµιωθή. Κι' αν 
δεν γένουν αυτά, εµείς τραβιώµαστε, και ο αίτιος του κακού ας δώση λόγον 
εις τον Θεόν κι' ο αθώος ας προσκαλεστή την βοήθειά του να µπη το δίκιον 
"εις τον τόπο του. Και να δειχτούµεν µε γενναιότητα αναµεταξύ µας"". Αποκρίνεται" 
ο γενναίος Καλλέργης, ο Σεπτεβριανός, ο σύντροφός µου ο ορκισµένος, 
"και µου λέγει• ""'Εµαθα ότι όπλισες ανθρώπους και µέρασες και πολεµοφόδια," 
"και θα πάρωµεν µέτρα εις αυτό"". Του λέγει ο Γρίβας• ""Είναι ψέµατα" 
"αυτά και συκοφαντίες αναντίον του Μακρυγιάννη"". Του λέγω εγώ• " 
Είναι αληθινά αυτά οπού µου είπες, κι' ο Γρίβας δεν σου λέγει την αλήθεια.- 
"∆ιατί τα 'καµες; µου λέγει. -Τα 'καµα ότι είδα το φέρσιµο το δικό-σου" 
και των συντρόφωνέ σου εις την Συνέλεψη και κατάλαβα την θέλησή σας. 
Την Αθήνα δεν την καίτε και ν' αλιµουργιαχτή δεν αφίνω εγώ. 'Οτ' ήρθα 
νέος εδώ, εις τα 1822, και είµαι γέροντας τώρα. Και ήµουν µόνος-µου όταν 
ήρθα, και τώρα έχω σπίτια και φαµελιά. Κι' όλους τους Αθηναίους τους 
θεωρώ καλύτερα από τα παιδιά µου κι' από το σπίτι µου• ότι µ' είχαν αρχηγόν 
τους εις τον αγώνα της πατρίδος και σκοτωνόµαστε µαζί και πληγωνόµαστε. 
Αυτό σου είναι γνωστό• το είδες εις Περαία, οπού πλέγαµε εις το 
νερό και εις τους πάγους µ' αυτούς. Μέσα τον κάµπο φκειάναµεν 
ταµπούρια και κολυµπούγαµεν νύχτα και ηµέρα ανάµεσα των Τούρκων τα πόστα. 
Κ' εσείς οι άλλοι ήσαστε εις τα ψηλώµατα. Φαίνονται ως την σήµερον που 
είναι τα πόστα µας. Κι' από αυτά µείναµεν οι µισοί κι' όσοι µείναµεν 
όλοι σάπιοι. ∆ι' αυτό κι' ότι και τώρα µ' έχουν οι Αθηναίγοι πρόεδρο 
του Συβουλίου και µ' έκαµαν και τώρα πάλε αρχηγόν τους και πληρεξούσιόν 
τους, θα φυλάξω αυτούς πρώτα και τα σπίτια τους και γενικώς την 
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πατρίδα µου, όταν βλέπω 'διοτέλεια. Κι' αν κάµετε όσα µιλήσαµεν• οι Αντιπρόεδροι 
να βάλουν την τάξη εις την Συνέλεψη κ' εσύ να βγάλης τους 
αξιωµατικούς προς 'κανοποίησιν των πληρεξουσίων, είµαστε φίλοι κι' 
αδελφοί 
όπως πρώτα• ειδέ κάµετε ό,τι µπορήτε εσείς, κ' εµείς είµαστε έτοιµοι να 
"κάµωµεν ό,τι µπορέσωµεν"". Τότε µίλησαν κ' οι άλλοι. Και υποσκέθηκαν " 
αυτά. Και τα 'νέργησαν. Και ήταν η καλή αρµονία αναµεταξύ µας. Και 
ξαναενώσαµεν την φιλία µας. 
Είδαν οι ξένοι και οι φίλοι τους ότι απέτυχαν κι' από αυτό, ότι τους 
πείραξε πολύ το σαράντα άρθρο δια την θρησκείαν και η βάφτιση του διαδόχου- 
νιτερέσια µέραζαν ένας του αλλουνού. Εγώ απόταν έγινε η µεταβολή 
µε προσκαλούσαν οι Πρέσβες να φάµεν και να µιλήσωµεν -ούτε µαταπάτησα 
ως την σήµερον, ούτε θέλω πατήση µ'-όλον-οπού τους είχα φίλους 
και τους έκαµα τόσες φορές τραπέζια. Αν θέλουν αυτείνοι να 'χουν το δικό-τους 
σπίτι, θέλοµεν κ' εµείς να φκειάσωµεν το δικό-µας. Τώρα ο Μαυροκορδάτος, 
ο Κωλέτης, ο Λόντος, ο Καλλέργης και οι συντροφιές τους ενώθηκαν 
µε τους 'Αγγλους, µε τους Γάλλους και τους άλλους κι' ως δυσαρεστηµένοι 
από αυτείνη την µεταβολή ταµπουρώνονται αναµεταξύ τους και τάζουν και 
του Βασιλέα λαγούς µε πετραχήλια -κι' ανάθεµα και του θέλη κανένας το 
καλόν του. Ούτε οι ξένοι του θέλουν το καλό, ούτε οι συντρόφοι τους, αλλά 
του λένε λόγια της όρεξής του κι' ελπίζει οπού τους έχει φίλους. Και τον 
ασκουντούνε οληµέρα εις τον γκρεµνόν. Και κακοσυσταίνουν τους Σεπτεβριανούς, 
όσοι µείναν και δεν πήγαν εις την βούλλα τους• αυτούς όλους τους κακοσυσταίνουν 
εις τον Βασιλέα κι' αυλικούς και τους κάνουν ύποπτους και 
περισσότερον τον Μεταξά -τον γύµνωσαν κι' από τους φίλους του πολιτικούς 
και στρατιωτικούς. 'Οτι κι' αυτός από τα δυο του ποδάρια το 'να τ' άφησε 
εις την Τρίτη-Σεπτεβρίου και το άλλο εις τον Βασιλέα κι' αδρασκελάγει- 
ούτε εις την Τρίτη-Σεπτεβρίου σώνει µε τα σωστά του, ούτε εις τον Βασιλέα. 
'Οταν τραβάγη το 'να του ποδάρι να πάγη εις το ένα µέρος, τ' άλλο ανεµένει 
εις τ' άλλο µέρος• κ' έτζι πουθενά δεν πηγαίνει να δώση τον λόγον της 
πίστεως, τι πιστεύει αληθινά. Κανένα µέρος από τα δυο δεν ξέρει ως την 
σήµερον που τρέχει. Ο Θεός γνωρίζει των ανθρώπων τις καρδιές• και οι 
άνθρωποι -γνωρίζει ένας του άλλου τα χείλη κι' όχι την καρδιά. 'Οποιος 
βρίσκει κάνα ηύρεµα και δεν ξέρει τι αξίζει -όποιος τ' αγοράση αυτό ξέρει 
την τιµήν του. ∆ι' αυτείνη την µεταβολή είκοσι-πέντε δραχµές ξόδιασε 
ο κύριος Μεταξάς. Είχα να στείλω έναν άνθρωπο να πάγη οπού 'ταν ανάγκη 
και το' 'ταξα τρακόσες δραχµές και µο' 'λειπαν πενήντα• και µο' 'δωσε αυτός τις 
είκοσι-πέντε. Αυτείνη την θυσία έκαµεν• και του δώσαµεν έτοιµες και τιµές 
και δόξες και τις µουτζώνει• και τις αφίνει και παίρνει άλλον δρόµον. Και 
κιντυνεύοµεν κ' εµείς οι άλλοι Σεπτεβριανοί από τον χαραχτήρα αυτεινού. 
Μίαν ηµέρα πήγα εις τον Κωλέτη να τον ιδώ, ότι ήρθε εις το σπίτι µου 
και δεν είχα πάγη. Εκεί ήταν πολλοί φίλοι του• ήταν κι' ο Κουντουργιώτης. 
Μιλήσαµεν πολλά. Μου είπε ο κύριος Κωλέτης να ενωθούµεν. Του είπα• 
Πολλές φορές αυτό το κάµαµεν και δεν τελεσφόρησε. Ξέρω την καρδιά σου 
διατί θέλεις την ένωσή µας. Τα είπαµεν πολλές φορές. Εγώ θέλω του σπιτιού 
µας τα κεραµίδια να σάσουµεν, να µην τρέχουν και πέση το σπίτι µας 
και µας πλακώση. Τα ξένα τα σπίτια τα 'χουν καλά σκεπασµένα οι νοικοκυραίοι 
τους και δεν παίρνει ο αγέρας τα κεραµίδια τους όσο σφοδρός και να 
είναι. Του δικού-µας του σπιτιού τα κεραµίδια λίγος άνεµος να φυσήξη δεν 
αφίνει κανένα. Και έχει και κάτι µαστόρους -παίρνουν τα κεραµίδια και 
"σκεπάζουν τα ξένα σπίτια"". Ζύγωσε η ώρα να πάµεν εις την Συνέλεψη και " 
µείναµεν σύνφωνοι να κολλήσωµεν εις το δωµάτιον, διαλώντας η Συνέλεψη, 
να µιλήσωµεν ο Κωλέτης, ο Κουντουργιώτης κι' εγώ. Εις την Συνέλεψη 
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πήγαν οι οµιλίες τους αυτεινών µε τον Μεταξά πολύ ξεµακρυσµένες. 
"∆ιαλύθη η Συνέλεψη• µου είπαν να πάγω απάνου. Τους είπα• ""Σύρτε κ' " 
"έρχοµαι"". Πήγαν αυτείνοι απάνου. Πήρα κι' εγώ τον Μεταξά και πήγαµεν. " 
Ηύραµεν απάνου και τους Πρέσβες, τον Λάγυνς, τον Πισκατόρη και Πρόκενς. 
Σα µ' είδαν µε τον Μεταξά δεν µο' 'πιασαν οµιλίαν. Αρχινούνε όλοι αυτείνοι 
-ήρθε κι' ο Μαυροκορδάτος• την γλώσσα δεν την καταλάβαινα. Βλέπω τον 
καϊµένον τον Μεταξά εις τις οµιλίες του λυπηµένον πολύ και θύµωνε. Μετά 
"πολύ του λέγω• ""Τι τρέχει; -∆εν τους αρέσουν καµπόσα πράµατα. ∆εν είναι " 
"της αρεσιάς τους και θα παρατηθώ, δεν υποφέρνω πλέον"". Και τραβήχτη " 
από 'µέναν και πήγε κ' έπιασαν οπίσου την φιλονικίαν. 'Υστερα τραβγιώνται 
και πάνε οι µισοί 'σ την άλλη κάµαρη µε τους Πρέσβες κ' οι µισοί µείναν 
"εκεί και φιλονικούσαν. Τους λέγω αυτεινών• ""Ετούτο το Σύνταµα οπού " 
αποχτήσαµεν δεν είναι ανθρώπινον έργον, είναι του Θεού, οπού αποφάσισε να 
λευτερώση αυτό το δυστυχισµένον έθνος από τις αδικίες των εγωιστών. Εγώ 
έχω να σας ειπώ ότι πρέπει να κάµωµεν την Συνέλεψή µας ελεύτερη -εκείνο 
οπού είναι συνφέρον εις την πατρίδα µας. Και ξένες γνώµες πλέον δεν θ' ακούσωµεν 
ότι δεν θα ξαναπέσωµεν εις τον χαµόν. Κι' αν φαντάζεστε οπού 'στε 
δυνατοί εσείς οι µεγάλοι πολιτικοί κ' εµείς αδύνατοι, θα κάµωµεν το χρέος 
µας κ' εµείς οι αδύνατοι• κι' αν χαθούµεν, ας χαθούµεν. 'Οτι µας έφαγαν 
πλέον οι ξένοι ως γλάροι. Και καλύτερα βάλτε την θέλησή σας εις ενέργεια 
"µίαν ώρα αρχύτερα να µπούµεν σε καλόν δρόµον"". Και σηκώθηκα κι' έφυγα. " 
Πήγα εις το σπίτι του Μεταξά κ' έκατζα και τον περίµενα. 'Ηρθε αυτός 
θυµωµένος. Σε ολίγες ηµέρες απαρατήθη• δεν µπόρεσε ν' ανθέξη εις τις αντενέργειες 
των αλλουνών. 
Το Σύνταµα εις την Συνέλεψη προβόδεψε σε όλα όσα ήταν αναγκαία. 
Τότε οι καλοθεληταί του Βασιλέως τυπώνουν εις το κεφάλι του να κάµη 
προσταφαίρεσες εις το Σύνταµα• και του κάνουν και νέον σκέδιον. Του Βασιλέα 
του πουλούσαν δούλεψη οι ξένοι κι' αυτείνη η συντροφιά. 'Οξω εις το 
Κράτος διαδόθηκε ότι ο Βασιλέας θα χαλάση το Σύνταµα -οπού δεν θα 
'µενε ποδάρι ούτε από τον Βασιλέα, ούτε από αυτεινούς τους ανθρώπους. 
Κι' εµείς χαµπέρι δεν είχαµεν! Εγώ πρώτος, µά τ' όνοµα του Θεού, δεν είχα 
"µάθη τίποτας από 'δώ. Από τις επαρχίες µο' 'γραφαν ότι• ""Αυτού κάτι θα " 
"γένη κ' εσύ δεν µας γράφεις• κι' αν είναι ανάγκη, να 'ρθωµεν µε δύναµη"". " 
Εγώ τους έλεγα δεν είναι τίποτας. Κι' από το µέρος αυτεινών κουβαλιώνταν 
"εις την πρωτεύουσα• και τους έλεγαν οι επίβουλοι• ""Μην ειπήτε του" 
"Μακρυγιάννη τίποτας, ότι τον αγόρασε ο Βασιλέας και πήρε τόσα χρήµατα"". " 
Αφού έβαλα περιέργεια έµαθα αυτό, την προσταφαίρεση του Συντάµατος και 
το νέον σκέδιον. Τότε σηκώνοµαι και πάγω εις τον Βασιλέα. Του λέγω• 
"Τι 'ναι αυτό οπού κάνεις, Βασιλέα; Πως απατήθης; Μία τρίχα να πειραχτή" 
κιντυνεύεις και η Μεγαλειότη σου και το Κράτος κι' όλοι. Αυτά είναι 
σκέδια φατριαστικά δια-να σε βάλουν εις αυτό το παιγνίδι, να σ' εκθέσουν. 
Να το τραβήσης πίσου, του λέγω, και να παρατηθής από αυτείνη την ιδέα. 
"-∆εν µπορώ, µου λέγει, έγινε τώρα• δεν µπορώ να κάµω αλλοιώς"". Πάσκισα " 
πολύ, δεν στάθη τρόπος. Αφού είδα ότι επιµένει εις την γνώµη του, του 
"λέγω• ""Σαν θα κάµης προσταφαίρεση εις το Σύνταµα, εγώ δεν είµαι µε την " 
Μεγαλειότη σου. 'Οτι µ' αυτείνη την προσταφαίρεση όσοι άνθρωποι είναι 
της µεταβολής είναι σε ριζικόν. Είµαι ένας κ' εγώ από αυτούς. Σου έδωσα 
τον λόγον της τιµής µου, όταν παρουσιάστηκα και σου µίλησα πως έγινε αυτείνη 
η µεταβολή• και σου είπα αυτό οπού υπόγραψες να το βαστάξης κ' εγώ 
κι' όλοι οι τίµιοι υπηκόοι σου πεθαίνοµεν εις την πόρτα του παλατιού σου 
δια το νύχι της Μεγαλειότης σου. 'Ηταν κι' ο Γαρδικιώτης παρών τότε οπού 
σου είπα αυτά. Τώρα δεν είµαι µαζί σου• και σου το λέγω πρωτύτερα να µην 
"λες ότι σ' απάτησα και να µε λες άτιµον κι' άπιστον"". Μου λέγει η Μεγαλειότης" 
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"του• ""Είσαι ορκισµένος στρατιωτικός και δεν µπορείς να είσαι " 
αναντίος µου. -Είµαι ως στρατιώτης ορκισµένος, όµως είµαι κ' 'Ελληνας και 
θέλω να ζήσωµεν εγώ και οι πατριώτες µου µε νόµους• και δεν σε απατώ. Η 
γνώµη µου είναι αυτείνη και να δώσουνε λόγο εις τον Θεόν εκείνοι οπού σε 
"συβούλεψαν να κάµης αυτό -εχάθη και η πατρίδα και η Μεγαλειότη σου!"" " 
"Τότε αναστέναξε µεγάλως και είπε• ""Με πήραν εις τον λαιµό τους!"" Εγώ τον " 
"λυπήθηκα πολύ, του είπα• ""Βασιλέα µου, έχεις καιρό να το χαλάσης αυτό " 
"(και δάκρυσαν τα µάτια µου). Μη µας κιντυνεύεις και κιντυνέψης κ' εσύ"". " 
∆εν στάθη τρόπος. Μου είπε να είµαι πιστός της Μεγαλειότης του. Του είπα 
"και πάλε• ""∆εν µπορώ να σε γελάσω, δεν είµαι"". Κ' έφυγα. " 
'Ηρθα εις το σπίτι µου και φωνάζω καµπόσους πληρεξούσιους από 'κείνους 
οπού 'χα ορκισµένους δια-να είµαστε σύνφωνοι δια τα συνφέροντα της 
"πατρίδος και θρησκείας µας. Τους λέγω• ""Αύριο την αυγήν να συναχτήτε όλοι " 
εδώ εις την σάλλα µου και θα φέρω έναν να του µιλήσω• κι' όταν φωνάξω 
"εγώ ""φέρτε καφφέ"", εσείς θα ξέρετε ότ' είναι αυτός και θ' αρχίσετε• ""Τι 'ναι " 
"αυτά οπού θα γένουν προσταφαίρεσες του Συντάµατος; Εδώ θα λυώσουµεν" 
όλοι µ' εκείνους οπού 'νεργούνε αυτά! 'Εχοµεν τόσους ανθρώπους και 
"θα λυώσουµεν όλοι! Και θα βάλωµεν φωτιά να γένη η Αθήνα γης Μαδιάµ"". " 
Και να µε φωνάξετε κ' εµένα και µ' αγανάχτηση, τους είπα, να µου ειπήτε• 
Κ' εσύ συνφώνησες κ' έγινες ένα µ' αυτούς -κ' εσύ θα προκόψης κι' αυτείνοι 
"οπού θέλουν να κάµουν αυτά!"" 'Εστειλα και ήρθε ο Λάµπρο Νάκος, ότ' " 
είναι πολύ αγαπηµένος του Βασιλέα και τον συβουλεύει πάντοτες και του 
"λέγει και χαµπέρια. 'Ηρθε κι' ακούγει αυτά και τρόµαξε. Του λέγω• ""Σύρε " 
'πες της Μεγαλειότης του ότ' ήρθες να πιούµεν τον καφφέ και ήµαστε οι δυο 
"µας και τι έλεγαν οι πληρεξούσιοι• και τι µου είπαν κ' εµένα"". Και του " 
είπα να πάγη και 'σ άλλες µεριές να διαδώση αυτό, ότ' είµαστε χαµένοι• 
και να µιλήσουν κι' αυτείνοι του Βασιλέα. Αφού πήγε και του τα είπε όλα 
του Βασιλέγα (και συχρόνως του µίλησαν και οι άλλοι), του λέγει ο Βασιλέας 
"του Νάκου• ""Σύρε να ειπής του Μακρυγιάννη -όµως αυτά οπού θα σου ειπώ " 
πρώτα να τα ξέρη ο Θεός κ' ύστερα εσύ κ' εγώ κι' ο Μακρυγιάννης, όχι άλλος• 
να είναι µυστικόν -να του ειπής να µην αλλάξη γνώµη και να βαστήση 
την ησυχία εις την πρωτεύουσα και εις την Συνέλεψη -κι' απαρατιώµαι απ' 
"ούλα• δεν θα γένη ούτε τρίχα προσταφαίρεση"". Τότε βαστάξαµεν την ησυχίαν " 
όλ' οι τίµιοι άνθρωποι και µέσα-εις την Συνέλεψη κι' έξω εις την πολιτεία. 
Κι' όλοι οι πληρεξούσιοι συναχτήκαµεν και κάµαµεν µίαν µυστική συνεδρίαση 
και φιλονικήσαµεν πολλά. 'Ηρθε η Μεγαλειότης του εις την Συνέλεψη 
- 
Και διάλυσε την Συνέλεψη. Κ' έδωσε τον Μεγαλόσταυρον του 
γέρο Πανούτζου. 'Εκαµε και τον Καλλέργη 'πασπιστή του κ' υποστράτηγο. 
Σαν έπεσα εις την οργή και των ξένων και των µεγάλων πολιτικών µας 
συντρόφων των Πρέσβεων, ότι δεν ήµουν σύνφωνος µε τις όρεξές τους και 
φατρίες τους, ενέργησαν όλοι να µη µε κάµη κ' εµένα ο Βασιλέας υποστράτηγον• 
"αλλά ο Βασιλέας επίµενε κ' είπε ότ'• ""Είναι άδικο αυτό και δεν τον" 
"αδικώ"". Και µ' έκαµεν. Μαθαίνοντας εγώ την διάθεσίν τους, είπα ότι δεν " 
θέλω προβιβασµό• και στανικώς του υπουργού -µ' έβγιασε κ' έφκειασα τα 
χαραχτηριστικά του υποστράτηγου. Πήγα και παρουσιάστηκα εις τον Βασιλέα 
και µου είπε ότι θα µ' έκανε και 'πασπιστή του, όµως δια τις πληγές 
του σώµατός µου, οπού είµαι πάντοτες αστενής, να-µην πάθω εις την 'πηρεσία, 
δι' αυτό µ' αφίνει. Τον ευκαρίστησα κ' έφυγα. 
Τους συντρόφους µας και παληκάρια τους Σεπτεβριανούς δια συντροµής... 
τους πήραν όλους ο Μαυροκορδάτος και η γενεά, ο Λάγυνς, Πισκατόρης, 
Πρόκενς και οι άλλοι. Μιλούν µε τον Βασιλέα να κάµη πρωτοϋπουργόν 
τον Μαυροκορδάτο και να περιλάβη και τον Κωλέτη. Ο Κωλέτης δεν 
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δέχτη -έχει αυτός πατριωτισµόν δι' άλλη περίσταση• να µπη κι' ο Μαυροκορδάτος 
µε την συντροφιά του, να τζακιστή καθώς τζακίστη ο Μεταξάς• 
τότε αυτός απόξω µε την συντροφιά του αρχινούν φατρίες αναντίον αυτεινών• 
τζακίζονται κι' αυτείνοι και µπαίνει ο Κωλέτης κι' αποδιορθώνει την 
πατρίδα. Μπήκε ο Μαυροκορδάτος πρωτοϋπουργός, της Οικονοµίας και 
Ναυτικού, ο Α. Λόντος του Εσωτερκού, ο Ρόδιος του Στρατιωτικού, ο Τρικούπης 
του Εκκλησιαστικού, ο Λοντίδης της ∆ικαιοσύνης. Αφού εµπήκε η 
νέα κυβέρνηση από µίαν φατρία, άρχισαν οι άλλοι δια το καλό της πατρίδος 
και 'ρέθιζαν τους κατοίκους αναντίον της. 'Ηταν και καλοί πατριώτες οι 
ίδιοι αυτείνοι οπού µπήκαν, είχαν και τους άλλους αναντίους. Κι' αφανίστη 
- 
Μπαίνοντας εις τα πράµατα ο Μαυροκορδάτος και οι συντρόφοι του διάταξαν 
να γένουν οι πρώτες εκλογές των βουλευτών της πατρίδος δια-να στερεωθούν 
νόµοι πατρικοί και να πάγη οµπρός η δυστυχισµένη και µατοκυλισµένη 
πατρίδα µε τον Βασιλέα της, να σωθούν τα δεινά της. Να 'ρθουν αντιπρόσωποι 
του 'Εθνους, της µπιστοσύνης του και της εκλογής του, αυτό η Εκλαµπρότης 
του και η συντροφιά του δεν το θέλουν ούτε αυτείνοι, ούτε ο 
Λάγυνς, ούτε ο Πισκατόρης, ούτε ο Πρόκενς, αλλά θέλουν κοπέλια της συντροφιάς 
τους δια-να προκόψουν την πατρίδα. Κάνει η Κυβέρνηση επέβασες 
παντού εις το Κράτος και χύθηκαν αίµατα κι' αφανίστη ο κόσµος -κ' έδωσε 
και νέον παράδειγµα νέων εκλογών δια-ν' ακολουθούν και οι άλλες µ' αυτόν 
τον πατριωτισµόν κι' αρετή, δια-να λέπη η πατρίδα και οι τίµιοι άνθρωποι 
τον όλεθρό τους. Και κατακοµµάτιασαν τους ανθρώπους και τους διάγειραν• 
και σκοτώνεται αδελφός µε τον αδελφόν και κυτάγεται ένας 'Ελληνας µε 
τον άλλον όπως κύταγαν τους Τούρκους όταν τους πολεµούσαν. Και παντού 
θέλει να µπαίνη η Εκλαµπρότης του ο κύριος Μαυροκορδάτος, ν' ακούγεται 
εις την Ευρώπη ότ' είναι µέγας και πολύς• κι' όλοι οι άνθρωποι όταν πίνουν 
νερό να οµώνουν εις τ' όνοµά του δια το καλό οπού έκαµεν εις την πατρίδα 
τους αυτός και οι όµοιοί του αρχή και τέλος -οπού την γύµνωσαν από ηθική, 
από θρησκεία, από πατριωτισµόν. Κατατρέχουν όσους τα 'χουν όλα αυτά 
- 
Ο κύριος Μαυροκορδάτος αν µπόργε να κατορθώση να τον έκλεγε όλο το 
Κράτος βουλευτή, ήταν η µεγαλύτερή του ευκαρίστηση να µάθουν ο έξω 
κόσµος τι µεγάλον άντρα απόχτησε η Ελλάς, πόση αρετή θυσιάζει -και 
πρώτον υπουργό τον βάνουν και γενικόν βουλευτή (κι' απαρατιώντας αυτός 
διορίζει να βάνουν οι κάτοικοι τους φίλους της µπιστοσύνης του δια-να 'χη τα 
κλειδιά εις το χέρι και των µέσα σπιτιών και των έξω µεγάλων σπιτιών. 
'Οτι αυτό το παράδειµα το 'δωσε κι' ο Κυβερνήτης µας εις την Συνέλεψη 
του 'Αργους• ενέργησε µε τους διοικητάς του και µε τους οµόφρονάς του 
κι' έγινε από το περισσότερον µέρος του Κράτους πληρεξούσιος. Κι' ο κύριος 
Μαυροκορδάτος δεν θέλει ν' αφήση αυτό το δικαίωµα -δεν θέλει να ξεφορτώση 
το σαµάρι από τα γαϊδούρια, οπού 'ρθε να τα λευτερώση αυτός και οι όµοιοί 
του). Τέλος-πάντων διατάττει να γένουν οι εκλογές παντού -κι' όσα θυσιαστούν 
κι' όσοι άνθρωποι σκοτωθούν σε όλο το Κράτος, δεν πειράζει• αυτό 
οπού είπε αυτός και οι συντρόφοι του, αυτό να γένη! Γράφει κι' ο υπουργός 
Λοντίδης Πατρινός εις την Πάτρα των οµοφρόνων του, των φίλωνέ του, και 
"του λέγει• ""Σκοτώστε, χαψώστε, ό,τι βίγια µπορήτε να κάµετε κάµετε, " 
"όµως εµένα να µε βγάλετε βουλευτή σας χωρίς άλλο"". Ποιους να σκοτώσουν; " 
Τους συνπολίτες οι συνπολίτες! Πιάστη το γράµµα αυτό, το ήφεραν εδώ• 
τα 'µαθε κι' ο Βασιλέας όλα αυτά. Και καθεµερινώς έρχονται οι κάτοικοι και 
σκούζουν και φωνάζουν δι' αυτείνη την άνοµην επέβασιν σε όλο το Κράτος, 
οπού ανοίχτηκαν κι' ανοίγονται ολοένα νέοι τάφοι των αθώων Ελλήνων. Και 
δια-να προκόψουν την πατρίδα και να σκοτώνονται οι άνθρωποι σαν τα 
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σκυλιά σε όλο το Κράτος και να τους κοµµατιάσουνε και να τους βάλουν 
σε µεγάλη διχόνοιαν κι' αντιζηλία, έκαµαν πλήθος αξιωµατικούς και µέρασαν 
χιλιάδες αριστεία -και τότε έπεσε η µεγαλύτερη διχόνοια αναµεταξύ 
των ανθρώπων. 'Οτι οι καλύτεροι, οπού 'χουν και δικαιώµατα, αδικιώνται• 
εκείνοι οπού δεν έχουν δικαιώµατα λαβαίνουν. Και γεννήθη η διχόνοια• και ξέκλησαν 
τους κατοίκους σε όλο το Κράτος κι' αφάνισαν και τις 'διοχτησίες, 
κόβοντας τα δέντρα ένας του άλλου και τ' αµπέλια τους και σκοτώνοντας 
τα µεγάλα τους ζώα και ρηµάζοντας τα γιδοπρόβατα. Εµείς θέλοµεν να 
µας λένε µεγάλους πολιτικούς, µεγάλους στρατιωτικούς -κι' ας κατακοµµατιάζωµεν 
τους συνπολίτες µας κι' ας τους δίνωµεν ασκιά γιοµάτα αγέρα 
"κι' ας τους κάνωµεν και σκοτώνωνται. Εµείς λέµε• ""'Εχοµεν επιρροή, έχοµεν " 
"προκοπή, µας αγαπούνε οι άνθρωποι"". " 
Ο Βασιλέας κάνει σίγρι οπού γένονται αυτά τα κακά εις το κράτος του. 
Φαίνεται και η Μεγαλειότης του αδικήθη από 'µάς και δεν αποφασίζει να 
προφυλάξη αυτό οπού τον µπιστεύτηκε ο Θεός και να κυβερνήση µε τον φόβον 
εκεινού, οπού διορίζει βασιλείς ν' αναστήνουν τα κράτη τους και να προικίζουν 
τους υπηκόγους τους ηθική κι' αρετή και να 'χουν την σέβαση εις την 
πατρίδα τους και πίστη εις την θρησκεία τους -τότε και οι βασιλείς κι' ο 
λαός έχουν την ευλογίαν του Θεού και γένεται κοινωνία ανθρώπινη. Τι του 
"έκαµεν της Μεγαλειότης του αυτό το έθνος; Τι κακό είδε απ' αυτό το " 
"δυστυχισµένο; 'Σοδήµατα µόλις πιάνει δέκα-έντεκα-'κατοµµύρια, ότι τ' άλλα " 
τα κλέβουν εκείνοι οπού τους µπιστεύεται και βάνει και το κυβερνούν. 
Παίρνει η Μεγαλειότης του ένα-'κατοµµύριον, κι' όλα τ' άλλα τα 'χει εις το 
χέρι του κι' όπου θέλη κι' όποιον θέλη του δίνει και τον αναστήνει, ή έχει 
"δικαίωµα ή όχι. Του είπε κανένας τίποτας; Μίλησε κανένας των συµπολίτων" 
του των Μπαυαρέζων, οπού µας γύµνωσαν, κι' όταν φεύγαν µ' όλη 
την ευγένειαν τους µπαρκαρίσαµεν χωρίς-να θυµηθούµεν τι µας έκαµαν τόσο 
καιρόν οπού µας κυβερνούσαν ως είλωτες -το-ίδιον κι' όσους µπιστεύεται η 
Μεγαλειότης του εις την κυβέρνησή του και εις τ' άλλα της πατρίδος. Πικράθη 
"δια το άρθρο της θρησκείας; Της Μεγαλειότης του δεν της έβαλε θέλησιν" 
το 'Εθνος, του είπε να µείνη εις την θρησκείαν του -ο διάδοχός του 
να βαφτιστή, να οικειωθή µ' αυτό το έθνος, οπού έχυσε ποταµούς αίµατα 
όσο-να βγη από του λιονταργιού το στόµα. ∆ιατί να χύσωµεν το-λοιπόν τόσο 
"αίµα; ∆ιατί να γιοµώση η Τουρκιά σκλάβους; ∆ιατί να τουρκέψουν τόσοι " 
"Χριστιανοί; Κάλλιο να καθόµαστε µ' εκείνον τον βασιλέα οπού 'χαµεν- και " 
είχαµεν και την τιµή µας και βαστούσαµεν και την θρησκείαν µας, κι' όχι 
τοιούτως οπού καταντήσαµεν. 'Εφκειασε και παλάτι η Μεγαλειότης του, 
και ναόν του Θεού δεν έχει επιθυµίαν ούτε να φκειάση, ούτε να ιδή µε τα 
µάτια του, αλλά πηγαίνει τις επίσηµες ηµέρες µε τους Πρέσβες κι' άλλους 
ξένους σε ένα καλύβι. Εις την πρωτεύουσα να µην είναι εκκλησία αναλόγως 
µε την τιµήν των υπηκόγων του, λούσσα και πολυτέλειες -περάσαµεν την 
Ευρώπη. 'Οταν ήταν η Ευρώπη εις την δική-µας κατάστασιν, είχε αυτή 
"τέτοιες πολυτέλειες, είχε θέατρα; Εµάς µας έκαµαν οι κυβέρνησές του και " 
µας κάνουν ολοένα θέατρο και ήταν περιττό το άλλο. Σαν το θέλετε κι' αυτό, 
- 
Ο Θεός, οπού µας έδωσε αυτό το µικρό βασίλειον, µπορεί να µας δώση 
και τρανό. Και τότε αυτός ο ίδιος θα βασιλέψη. Εγώ τόση τύχη έχω- σολντάτος 
είµαι. Αν δεν µε πέθανε το ντουφέκι του Τούρκου, θα µε πεθάνη το 
σκαλιστήρι. 'Οµως εγώ δεν ξέρω κολακείες και πάντοτες του είπα την αλήθεια. 
'Ο,τι γράφω εδώ του το είπα και στοµατικώς πολλάκις, ότι 'σ αυτείνη 
την πατρίδα, οπού βασιλεύει αυτός, όσο-να γένη έτοιµον το βασίλειον έλυωσαν 
λιοντάρια -εγώ 'µπρος-'σ εκείνους είµ' ένας ψύλλος. 'Οµως έκαµα κ' εγώ 
ό,τι µπορούσα. Είχα δυο ποδάρια, τζακίστη το ένα, είχα δυο χέρια, έχω 
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ένα• την κοιλιά µου τρύπια, το κεφάλι µε δυο τρύπες. Το-λοιπόν, αν θέλωµεν 
το λίγον να γένη µεγάλον, πρέπει να λατρεύωµεν Θεόν, ν' αγαπάµε πατρίδα• 
να 'χωµεν αρετή• τα παιδιά µας να τα µαθαίνωµεν γράµµατα κ' ηθική. 
Αυτό µου κόβει το κεφάλι µου και λέω. Κι' ο Βασιλέας να 'χη κυβέρνησες 
πατριωτικές• κι' ο ίδιος να είναι αλλάργα-από τους γλυκόγλωσσους, τους 
κόλακες, και να µην τους δίνη και πολυτρώνε και σκάσουν από την πολυφαγιά, 
ενώ οι αγωνισταί µένουν γυµνοί και πεθαίνουν της πείνας. 'Οποιος δουλεύει θέλει 
το µεριάτικόν του. Και να είναι δίκια η Μεγαλειότης του 'σ εκείνο οπού 
του µπιστεύτηκε ο Θεός. Κ' εκείνο οπού ορκίστη κ' υπόγραψε τώρα να µη 
µετανογάη, ότ' είναι έργον του Θεού. Τώρα, οπού 'ναι έργα του Μαυροκορδάτου 
και συντροφιάς του, και χρήµατα ξοδιάζοµεν άδικα και σταυρούς και 
χιλιάδες αριστεία µεράζοµεν• κι' ούτε δάση έµειναν 'σ το περισσότερόν του 
κράτος, ούτε ζωντανά• και το αίµα των ανθρώπων, οπού χύνεται, πάγει ποταµός. 
Κι' αυτείνοι οπού σκοτώνονται είναι οι καλύτεροι υπήκοοι της Μεγαλειότης 
του και θα τους χρειαστή µιαν ηµέρα κι' αυτός και η πατρίδα, και 
"που θα τους εύρουν; Τους Τούρκους τους έχοµεν γειτόνους πάντοτες -τότε " 
χάνοµεν και το µικρό, όχι να 'βρωµεν και τρανό. 
Το Σεπτεβριανόν στοιχείον κι' ο πολιτικός αρχηγός, ο Μεταξάς, απόστασε• 
και οι συντρόφοι µας δραπέτεψαν και πάνε γυρεύοντας νέαν τύχη (ότι 
το σκυλί οπού είναι µαθηµένο εις το χασαπλειό δεν φυλάγει ποτέ πρόβατα). 
'Οτι ο αρχηγός µετανόησε δι' αυτείνη την γενναιότητα και πατριωτισµόν 
οπού 'δειξε -και τα παληκάρια σκόρπισαν. Η πατρίδα πλέον στερεώθη, αφού 
έγινε πρωτοϋπουργός ο Μαυροκορδάτος. Και τώρα µε την µεγάλη συντροµή 
των Πρέσβεων και του Βασιλέως όποιος δεν πηγαίνη µε την θέληση αυτεινού 
και της συντροφιάς του πρέπει να τον κατατρέξουν. Αφού όλες αυτές τις 
συντροφιές τις δοκίµασα, δεν µ' άρεσε κι' αυτείνη• ότ' ίσως και είναι καλή 
κ' εγώ κακός. Πάσκισαν να µε γυρίσουνε, δεν θέλησα. 'Οτι εκείνα οπού ορκίστηκα 
και κιντύνεψα δι' αυτά, τώρα βλέπω ότι νεκρώνουν. Τότε άρχισαν να 
µε κακοµεταχειρίζωνται όλοι αυτείνοι και καταξοχή ο συνάδελφός µου Καλλέργης, 
ο συχνοβαφτισµένος πότε κόµµα Ρούσσικον -αφού βύζασε τόσες χιλιάδες 
δραχµές όταν ήταν ο Μεταξάς εις τα πράµατα, απαρατιώντας αυτός 
και µπαίνοντας ο Μαυροκορδάτος, έγινε κόµµα Αγγλικόν και Γαλλικόν και 
σε όλες τις παντιέρες καταγραµµένος. Αφού είναι παντοδύναµος 'σ το στρατιωτικό, 
"έβαλε τον συνπολίτη του τον Αντωνιάδη της ""Αθηνάς"" κι' ως " 
ψυχραµένη αυτείνη όλη η συντροφιά µ' εµένα, ότι δεν τους άφησα τότε εις 
την Συνέλεψη να παίξουν τον άσο τους, (οπού 'βριζαν τους πληρεξούσιους και 
πιάστη ο Καλλέργης µε τον Κριτζώτη και Γρίβα και την άλλη ηµέρα θα 
κάναν θόρυβο εις την Συνέλεψη και σύναξα ανθρώπους και τους χάλασα όλα 
αυτά τα σκέδια και µαταµπήκε η τάξη. Κ' ύστερα δια την προσταφαίρεση 
του Συντάµατος, οπού απάτησαν τον Βασιλέα, να χαθή κι' αυτός και η πατρίδα, 
και του ξηγήθηκα την αλήθεια τι έτρεχε και το 'νοιωσε κι' ο ίδιος κ' 
υπόγραψε το Σύνταµα κατά την θέληση των πληρεξουσίων), έβαλε τον Αντωνιάδη 
και τον Ζυγοµαλά τον Σεπτεβριανόν µε τους τύπους τους και λένε 
"ότι• ""Αυτό οπού 'καµε ο Μακρυγιάννης εις την Συνέλεψη, και σύναξε ανθρώπους" 
κ' είχε ορκίση και τόσους πληρεξούσιους να είναι µια γνώµη, ήταν αναντίον 
της πατρίδος και Βασιλέως -καθώς κι' ο πρωτινός όρκος οπού 'καµε ήταν 
"κι' αυτός αναντίον του"". Τότε βιάστηκα κ' έβαλα τον όρκον εις τον τύπον, " 
χωρίς τις υπογραφές, και ξιστορίζω όλα αυτά, πότε όρκισα τον Καλλέργη 
και τους άλλους όσους είχα ορκισµένους σε όλο το Κράτος, καθώς και τους 
πληρεξούσιος.  

Με κατηγοράγει συνχρόνως ο πειρατής της Γραµπούσας Αντωνιάδης, η ξένη κρεατούρα, 
ότι και τα κάδρα οπού έφκειασα δεν έχουν έννοια, ότ' είµαι αγράµµατος. 
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Τότε 'νεργούνε αυτείνοι κι' ο Καλλεφουρνάς και γένονται αι εκλογές εις 
την εκκλησία µ' έναν θόρυβον µεγάλον• και καταπετζοκόπηκαν τόσοι άνθρωποι. 
'Υστερα κάνουν µια οχλαγωγία τεχνική• πάνε ο κόσµος εις το Παλάτι, 
πάνε κι' αυτείνοι µε τα φουσσάτα τους και καταφάνισαν τους κατοίκους. 
Σαν έβλεπα ότ' ήταν τέτοια µπερµπάντικα κινήµατα, δεν ανακατώθηκα ποτέ 
πουθενά, να µη δώσω αιτία και πάθη η πατρίδα, οπού γύρευαν πρόφαση να 
γένη ξένη επέβαση, και να µην πάθω κ' εγώ αδίκως. Αφού όµως είδα ότι 
χάνονται αδίκως οι άνθρωποι, πήγα εις την Πλάκα• ήταν συνασµένοι πλήθος 
λαός να πάνε να χτυπηθούν µ' αυτούς, οπού τους έκαµαν την απιστιά και 
τους έβαλαν εις αυτό το παιγνίδι και ύστερα τους βαρούσαν οι ίδιγοι. Μαθαίνοντας 
αυτείνη την ετοιµασίαν, πήγα µίλησα πολλά των ανθρώπων, ότι θα 
σκοτωθούν αδίκως και θα κιντυνέψουν και την πατρίδα τους• και µε πολλά 
µιλώντας των ανθρώπων, δάκρυσαν τα µάτια µου. Μπήκαν σε συµπάθεια οι 
άνθρωποι κι' άφησαν τα όπλα τους κ' ησυχάσανε. Αυτεινών οπού τους 'ρέθιζαν 
το σκέδιόν τους ήταν ότι θα πήγαινα κ' εγώ εκεί, να µε κοµπρεµετάρουν 
και να µε τελειώση η δικαιοσύνη τους. Και µ' αυτό όµως οπού έκαµα πάλε 
τον διάβολόν µου ηύρα. Κινάγει το βράδυ ο αρχηγός Καλλέργης µε την καβαλλαρία 
του κι' άλλους και µε µπλοκάρουν εις το σπίτι µου. Κάθισαν ως τα 
µεσάνυχτα και φύγαν. Και κάθε νύχτα έρχονταν και µε µπλοκάραν δια-να 
δίνουν δούλεψες εις τον Βασιλέα, ότι εγώ είµαι το σκάνταλο της ανησυχίας. 
Από τ' άλλο το κόµµα, της Φιλορθόδοξης Εταιρίας, ένας λεγόµενος 
Στέφανος Βαλλιάνος είχε κάµη µίαν εταιρίαν δια την µεγάλην ιδέαν, τα έξω, 
και βάνει όλους τους σουρτούκηδες• και τους γέλαγε και τους έλεγε έχει 
καράβια, όπλα, τζεπχανέδες πλήθος και στρατέµατα και πεντακόσες-χιλιάδες 
τάλλαρα. Γέλαγε τους ανθρώπους, τους έπαιρνε χρήµατα, τα 'τρωγε. 
'Υστερα πήγαινε και τους πρόδινε όλους εις την Κυβέρνηση και τον Βασιλέα. 
Με τοιούτον άνθρωπον και µε τοιούτα µέσα θέλουν να κάµουν κίνηµα δια την 
µεγάλη ιδέα, να πάνε εις την Κωσταντινόπολη. Σύναξαν ανθρώπους -τους 
"ρωτούσαν• ""Ποιοι είναι οι αρχηγοί;"" Τους έλεγαν πολλούς και το Μακρυγιάννη," 
εκείνους τους ανθρώπους οπού ήταν µε γνώση, µε πατριωτισµόν κι' αγαπούσαν 
το καλό της πατρίδας. Τους σουρτούκηδες τους γέλαγε ο Βαλλιάνος µ' ασκιά 
γιοµάτα αγέρα κι' από το άλλο µέρος έπαιρνε χρήµατα όπου εύρισκε κι' απάταγε 
πολλούς. Κ' έλεγε ύστερα εις την Κυβέρνηση και εις τον Βασιλέα αυτά 
τα µυστήρια. Τον είδα 'θουσιασµένον πριν την Τρίτη-Σεπτεβρίου, τον ήφερα 
εις το σπίτι µου• του είπα ότι όποιος φαντάζεται να κάµη καλό εις την πατρίδα 
πρέπει να συλλογέται ότι να κιντυνέψη ένα σπίτι το µαταφκειάνοµεν- 
είναι πατρίδα• κ' έχοµεν και δυνατούς οχτρούς κ' εµείς είµαστε αδύνατοι. 
Τότε του είπα την δική-µου εταιρία, τον όρκισα και του πήρα και την 
υπογραφή του• και του είπα εις-το-εξής να µε ρωτάγη, να συνβουλευώµαστε• 
και να µην κάνη τίποτας µόνος-του. Αυτός πήγε κι' έβαλε κι' άλλους και 
τους είπε και πήγαν κι' όρκιζαν εξ ονόµατός µου, χωρίς εγώ να ξέρω. Αφού 
µε κατάτρεχε η Κυβέρνηση, ο Χρηστίδης, και µ' έκριναν εις το κριτήριον, 
έρχεται µίαν ηµέρα ένας άνθρωπος επίτηδες µ' ένα γράµµα και µου λέγει• 
Κατά-οπού µου είπε ο Βαλλιάνος δια λόγου-σου πήγα εκεί, πήγα εκεί κι 
"όρκισα εν ονόµατί σου αυτούς όλους"". Τότε ξέσχισα το γράµµα, έδιωξα και " 
τον άνθρωπον. Ανταµώθηκα και µε τον Βαλλιάνο και του είπα όσα µπόρεσα 
και εις-το-εξής να µην πιάνη τ' όνοµά µου. 'Ετιµ διαλύθη η Συνέλεψη, 
χωρίς-να συλλογιστή αυτός και η συντροφιά του, να υποµείνωµεν να συναχτούνε 
οι Βουλές και µίαν περίοδο κι' άλλη και να ιδούµεν και τα εξωτερκά, και 
τότε ο Κύριος γένεται οδηγός, αυτός πηγαίνει ολούθε, 'νεργάγει και η συντροφιά 
του, άνθρωποι µε ιδέα, και 'ρεθίζουν τους ανθρώπους -κ' έτοιµοι να 
"κινηθούν• ξυπόλυτοι και γυµνοί και χωρίς καµµίαν ετοιµασία ""σύρτε όξω " 
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"κ' εκεί σας προφτάνω"" -µε πέτρες. Πάλε ξοδιάζει τ' όνοµά µου. Τότε ένας " 
ορκισµένος µου φέρνει έναν όρκον τους. Τον δείχνω του Ζυγοµαλά, ως σύντροφός 
µου Σεπτεβριανός, να συβουλευτούµε να µην γένη αυτό το κίνηµα 
και κιντυνέψη η πατρίδα. Τότε αυτός τον βάνει εις τον τύπον τον όρκον τους. 
Μίλησα κ' εγώ των ανθρώπων να νεκρώση αυτό το ανόητο κίνηµα. Τότε βάνουν 
τον άνθρωπον οπού µο' 'δωσε τον όρκον ή να µε δολοφονήση, ή να µε 
- 
Τότε ο σύντροφος του Βαλλιάνου Φιλήµονας βάνει εις τον τύπον 
του τόσα αναντίον µου -ότι δεν άφησα τους ανθρώπους να πάνε να χαθούν 
και να κιντυνέψη και η πατρίδα! Ορίστε πατριωτισµόν από πατριώτες! 
Αφού η Κυβέρνηση του Μαυροκορδάτου δυνάµωνε παντού εις το Κράτος 
το κόµµα της µε χρήµατα, άρχισε εις την Σπάρτη ο εφύλιος πόλεµος• 
και εις την Μεσσηνίαν σκοτώθηκαν περίτου από πεντακόσοι. 'Αρχισε το 
ίδιο και εις την Ρούµελη. Τότε ο Μεταξάς και η κουµπανία µιλούν µε τον 
Γρίβα να πάγη εις το Ξερόµερον να κάµη τις βουλευτικές εκλογές και ν' 
ανοίξη εφύλιον πόλεµον. Το' 'δωσαν και τα µέσα κ' έναν πιστόν τους άνθρωπον, 
πήγε κάτου, σύναξε καµµίαν πενηνταργιά ανθρώπους• δεν µπόρεσε να 
κάµη άλλους, ότι δεν τον ακολουθούσε ο τόπος. ∆ιάταξε η Κυβέρνηση τον 
Σωτήρη Στράτο και τον πήρε οµπρός και τον ήφερε εις τ' Απόκορο εις τον 
Αβαρίκο και τον έκλεισε• και ήθα τον έπιανε. Ο Βασιλέας έχοντας συµπάθειαν 
εις αυτό το σπίτι και καταξοχή εις τον Γαρδικιώτη, έστειλε τον 
Τζαβέλα και τον έσωσε• και µπήκε 'σ ένα Γαλλικόν πλοίον. Τον ζήτησε η 
Κυβέρνηση, το Γαλλικό δεν τον έδωσε και τον πήγε εις το Μισίρι. Τώρα 
θυµήθη ο Μεταξάς τι είχε και το 'χασε από την ανοησία του και γυρεύει από 
τον Γρίβα να µατααναστηθή. Πέταξε το πουλί, το 'πιασαν άλλοι οπού δεν 
το είχαν! 
Αφού είδα τον πατριωτισµόν και του Μεταξά κι' ολουνών αυτεινών, οπού 
θέλει καθένας να δοξολογάγη θεούς δικούς-του κι' όχι να ωφελήση την πατρίδα 
του -γοµάρια είναι οι 'Ελληνες, αυτείνοι τα 'χουν φκειασµένα τα σαµάρια 
και τους σαµαρώνουν -τότε τραβήχτηκα όλως-διόλου. Και δι' αυτό µε αγκυλώνουν. 
Η επέβαση της Κυβέρνησης 'σ τις εκλογές σε όλο το Κράτος άναψε 
παντού φωτιά• και εις το Λιδορίκι την πατρίδα µου έστειλε τόσα ασκέρια• 
και καταφανίστηκαν οι άνθρωποι από αυτά και τα ζωντανά τους• κ' έγινε 
ο τόπος άνου-κάτου. Κι' αν πιάνεταν ντουφέκι, θα γίνεταν θρήνος, ότ' είναι 
οι άνθρωποι όλοι του ντουφεκιού. Ο Θεός εφύλαξε και φώτισε τους τίµιους 
ανθρώπους και καταπράγυναν το 'να µέρος και τ' άλλο. Στείλαν ανθρώπους 
µ' αναφορές εδώ 'σ εµένα, τις πήγαινα εις την Κυβέρνησιν, δεν µπορούσα να 
κάµω τίποτας. Ματαήρθαν άνθρωποι τρίτως• πήγα και παρουσιάστηκα εις 
τον Βασιλέα και ξιστόρησα όλα αυτά και το πάθος της Κυβέρνησης. Του 
είπα αυτά όλα της Ρούµελης και της Πελοπόννησος• και του Λοντίδη του 
υπουργού τις προκοπές. Είχα κ' ένα γράµµα από την Πάτρα οπού µο 'γραφαν 
αυτά. Το 'ξερε και η Μεγαλειότης του, ότι το 'στειλαν οι αρχές από-'κεί. 
'Αρχισαν και µαζώνονταν όσοι βουλευταί βήκαν από λίγες επαρχίες. Ο 
Μαυροκορδάτος κι' ο Καλλέργης ήθελαν να βγουν από την πρωτεύουσα βουλευταί 
δια-ν' ακουστή εις την Ευρώπη πόση δύναµη κ' επιρροή έχουν εις την 
Ελλάδα. 'Αρχισαν κ' εδώ να κάνουν ό,τι κάναν και 'σ το άλλο το Κράτος• 
και κατακοµµάτιασαν τους ανθρώπους• τους τάγιζαν υπόσκεσες και τους τάζαν 
πλήθος αγαθά. Εις το σπίτι µου προ ηµερών ήρθαν και πολίτες κι' από 
"τα χωριά και µου είπαν• ""Ποιους θέλεις συντρόφους να τραβήσουµεν να βγήτε " 
"βουλευταί; -Τους λέγω, όποιος δώση ψήφο 'σ εµένα να είναι αρνητής του " 
Χριστού και να πέση το χέρι του! ∆εν µαταµπαίνω εγώ εις τα πολιτικά, 
να δουλεύω τιµίως και να µε θεατρίζουν µε τις 'φηµερίδες ότι αγοράστηκα 
"από τους ξένους"". Αυτείνοι θέλαν, εγώ δεν δέχτηκα και φύγαν. " 
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Ο Κωλέτης ήταν γυµνός όλως-διόλου από δύναµη• τον άφησαν και οι 
Γριβαίγοι κι' ο Κριτζώτης κι' όλοι οι άλλοι οπλαρχηγοί οπού ήµασταν εις 
την Συνέλεψη. Τότε ανταµωθήκαµεν οι δυο µας και µιλήσαµεν. Μου λέγει• 
∆εν έχω συντρόφους• µ' αφήσετε από την Συνέλεψη. -Του λέγω, εγώ σου 
κάνω συντρόφους µε την συνφωνίαν να µου ορκιστής να µην είσαι προσκολληµένος 
σε ξένους. Κι' αφού σου κάµω τους συντρόφους να έµπης και εις τα 
πράµατα και να 'νεργήσης φρόνιµα δια την πατρίδα σου και να λες την αλήθεια 
εις τον Βασιλέα. Και να 'τοιµάζωµεν λίγο-λίγο τα µέσα• κι' όταν ιδούµεν 
αρµόδιον τον καιρόν, να τηράξωµεν την άξηση της πατρίδας φρόνιµα και 
µυστικά κι' όχι σαν το Βαλλιάνο κι' άλλους. Να µου δώσης τον όρκον σου 
"δι' αυτά κ' εγώ σάζω τ' άλλα"". Ορκιζόµαστε οι δυο 'σ αυτά. 'Ηµουν 'γγισµένος" 
µε τον Μεταξά -ίσως αυτός ο διάβολος τώρα οπού γέρασε γένη 
άνθρωπος. Πήγα αντάµωσα τον Γαρδικιώτη, του µίλησα πολλά, τον πήγα 
κι' ορκιστήκαµε κ' οι τρεις. Συνφωνήσαµε τα ίδια. Θέλουν αυτείνοι να 'µπω 
κ' εγώ 'πασπιστής του Βασιλέως να µ' έχουν βοηθόν. Εγώ τους είπα είµαι 
αστενής, δεν µπορώ να υποφέρω αυτές τις 'πηρεσίες. Με βιάσαν να έµπω δια 
ένα χρόνο. Συνφωνήσαµεν κ' εις αυτό. Πήγα και τον Κριτζώτη, Μαµούρη 
κι' άλλους. ∆υναµωθήκαµεν. 
Τότε πήγα εις τον Βασιλέα και του είπα δια τους Λιδορικιώτες και δια 
"όλο το Κράτος και ""θα κάµουν τα ίδια εις την Αθήνα• και θα πάθη και η " 
Μεγαλειότη σου και η πολιτεία αυτείνη, ότι ο κόσµος είναι αναµµένος και 
"κατακοµµατιασµένος"". Φοβήθη πολύ η Μεγαλειότης του• µου λέγει• ""Να " 
πας να µιλήσης µε τον Μαυροκορδάτο. -Του λέγω, πήγα πολλάκις και δεν 
"µο' 'δωσε ακρόασιν και δεν µαταπάγω"". Τότε έφυγα εγώ. 'Εστειλε και µίλησε " 
του Μαυροκορδάτου και του είπε όλα αυτά οπού του είπα και να µε φωνάξη 
να µου µιλήση να µην γένη κάνα δυστύχηµα. Με φώναξε ο Μαυροκορδάτος, 
του είπα όσα είπα του Βασιλέα αναντίον του κι' όλης της συντροφιάς του• 
κι' αν κάµετε εις την Αθήνα ό,τι κάµατε και κάνετε όξω εις το Κράτος, 
είν' ελπίδες από τον Θεόν να υπάρξωµε εµείς πενήντα φορές κ' εσείς µία• 
"και ο αίτιος ας δώση λόγον εις τον Θεόν"". Κ' έφυγα. 'Οταν πήγα εις τον " 
Βασιλέα του είπα να το γκρεµίση αυτό το υπουργείον, ότι θα τον χάση. 
Πήγα τα 1844 Αγούστου 2. Μαθαίνει ο Λόντος όλα αυτά οπού µίλησα του 
Βασιλέα και Μαυροκορδάτου -ήταν εις το σπίτι του κι' ο Κολιόπουλος, ο 
"Κανέλλος Ντηλιγιάννης κι' άλλοι πολλοί -λέγει ο Λόντος ο υπουργός• ""Ο " 
κερατάς ο Μακρυγιάννης αυτός ανακατώνει όλα αυτά κάθε καιρό. Αύριο θα του 
κόψω το κεφάλι του. Και την Αθήνα θα την κάµω στάχτη, ότ' έχω στρατέµατα 
"ταχτικά κι' άταχτα, πεζούρα και καβαλλαρία"". Το βράδυ στέλνει " 
και µε µπλοκάρει. Την αυγή στέλνει ο Κανέλλος Ντηλιγιάννης, ο Κολιόπουλος 
κι' άλλοι πολλοί -ότ' ήταν συνασµένοι νέοι βουλευταί και γερουσιασταί- 
"και µου λένε τι άκουσαν από τον υπουργόν Λόντο• ""κ' εδώ, καθώς" 
ακούσαµεν, θα γένη θόρυβος και κιντυνεύοµεν όλοι• κι' ως άνθρωπος εδώ του 
τόπου να πάρης τα µέτρα σου δι' αυτά, ότι κιντυνεύεις κ' εσύ ατοµικώς από 
"'κείνο οπού φαίνεται"". Τους είπα εγώ µίλησα του Βασιλέως και της Κυβέρνησης•" 
και µε βιάσαν όλοι να πάγω πίσου εις τον Βασιλέα να µιλήσω κι' αυτά. 
Τους είπα να πάµεν και µαζί-µ' αυτούς δυο-τρεις. Εκρίθη εύλογον να πάγω 
µόνος-µου. Πήγα εις το σπίτι µου, συγυρίστηκα. Κατεβαίνοντας από την 
πόρτα µου πλάκωσαν πολίτες από το παζάρι -τους στείλαν οπού ήταν συνασµένοι 
όλοι οι κάτοικοι εις την Αγιά-Ειρήνη. 'Αρχισε η ψηφοφορία και η 
δύναµη της εξουσίας δεν τους άφινε ελεύτερους να κάµουν όποιους θέλαν. Τότε 
αντάµωσα το παιδί του Μιαούλη, οπού 'ναι εις τον Βασιλέα, και του είπα τι 
µίλησε ο Λόντος, τι µου είπε ο Κολιόπουλος και οι άλλοι• και ήθα πάγαινα 
εις την Μεγαλειότη του, αλλά ο λαός έστειλε και µε ζητάγει. Και σήµερα 
θα γένουν όλα όσα είπα του Βασιλέως -κι' αυτός κιντυνεύει και η πατρίδα. 
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Του παράγγειλα να γκρεµίση αυτό το υπουργείον και να βάλη τον Κωλέτη 
"µ' όποιους άλλους συβιβαστή ""και να µιλήσης της Μεγαλειότης του και να " 
"µου φέρης απάντησιν εις την Αγιά-Ειρήνη"". " 
Πήγα εγώ εις την Αγιά-Ειρήνη• ήταν ο λαός συνασµένος, γιοµάτα όλα 
"τα σοκάκια• Τους λέγω• ""Τι µε θέλετε, αδελφοί; -Να λάβης πολίτες εις " 
το χέρι σου από 'µάς και να σταθής εδώ εις την εκκλησίαν δια την ασφάλειάν 
"µας"". Τους έβαλα κ' εγώ µίαν µικρή οµιλίαν, τους είπα πολλά, ότι• ""Η " 
αρετή κι' ο πατριωτισµός και η φρονιµάδα κάνουν την πατρίδα να υπάρξη 
και να ευτυχήση. Η κακία και η 'διοτέλεια χάνουν την πατρίδα• και την 
χάνουν και ζηµιώνονται όσοι µένουν ζωντανοί. Το-λοιπόν φωνάζετε εµένα να 
"σταθώ εις την ευταξίαν σας; Αν έχετε αρετή κι' οµόνοια, θα ευλογήση ο " 
Θεός τα έργα σας και θα σας φωτίση εις το καλό και θα σας σώση, αυτός 
οπού σας έσωσε από την τυραγνία των Τούρκων, αυτός οπού σας ανάστησε 
και κάµετε την Τρίτη-Σεπτεβρίου• κ' επιστάτησε µόνος-του τόσους µήνες 
και δεν µάτωσε µύτη σε όλο το Κράτος. Παρακαλέστε τον Θεόν και τώρα 
να κάµη το έλεός του 'σ εµάς τους αµαρτωλούς και να φέρη και τώρα την 
ευλογίαν του. Εγώ ένα µπαστούνι έχω εις το χέρι µου -αν η αφεντειά-σας 
"δεν έχετε αρετή κι' οµόνοιαν, τι να σας κάµω κ' εγώ;"" Μου λένε γενικώς " 
"µε µιαν φωνή• ""'Ο,τι µας ειπής εσύ όλοι θ' ακολουθήσωµεν! -Κ' εγώ αν " 
σας απατήσω, ας δώσω λόγον εις τον Θεόν! Εγώ δεν γνωρίζω φατρίες 
και να µε θεωρή άλλος φίλο του κι' άλλος οχτρό. Γενικώς όλους σας σας 
θεωρώ αδελφούς, ότι µε διορίζετε όλοι και πρέπει να µην είµαι αναντίος 
κανενού. Και να δίνετε τους ψήφους σας ελεύτερους, όθεν θελήση κάθε-ένας. 
"Εµένα (καθώς είχα µιλήση) µη µου δίνετε"". Μείναµεν σύνφωνοι 'σ αυτό. " 
Πήρα πολίτες και τον Γιάννη-Κώστα µε καµπόσους αξιωµατικούς. 'Σ την 
ίδια στιµή µου στέλνει και η Μεγαλειότης του ότι να βαστήξω την ησυχίαν• 
και το Υπουργείον το γκρέµισα και ήφερα τον Κωλέτη να κάµη υπουργείον. 
'Αρχισε η ψηφοφορία µε την µεγαλύτερη 'λικρίνειαν και φόβον του Θεού, 
καθώς πηγαίνουν οι άνθρωποι να µεταλάβουν. Το παλιό υπουργείον δεν 
έπεσε ακόµα, 'νεργούσε όσο ο Κωλέτης να µιλήση µ' ανθρώπους να κάµη 
υπουργείον. Ξακολούθησε η ψηφοφορία ως την άλλη ηµέρα το µεσηµέρι µ' 
αυτείνη την ησυχίαν. Τότε στέλνει το παλιό υπουργείον τον µοίραρχο της 
πρωτεύουσας -σύντροφος αυτεινών -και τον Καλλέργη και κάνουν επέβασιν• 
κι' ανακάτωσαν όλους τους ανθρώπους. Οι πολίτες ρίχτηκαν απάνου τους 
και τους καταδιάλυσαν• και γύρευαν να κοµµατιάσουν και τον µοίραρχον. Τότε 
έπεσα εγώ εις τον λαόν και τους πήρα τον µοίραρχον και τον έβαλα εις την 
εκκλησία και τον έσωσα. Τότε αυτός, ο αφιλότιµος άνθρωπος, βγαίνει από 
την πίσου πόρτα της εκκλησίας και πάγει εις τον στρατώνα, οπού 'ναι πλησίον 
της εκκλησίας, και παίρνει δύναµιν κ' έρχεται άξαφνα και φωνάζει• 
Πυρ! Και ρίχνουν µέσα-εις τους ανθρώπους• και σκότωσαν δυο-τρεις. 
Τότε ορµούν ο λαός κι' ανακατώθηκαν µε τους χωροφύλακες. Ρίχνονται και 
πεντέξι χωροφύλακες απάνου µου µε τις µπαγυοννέτες. Εγώ τήραγα να 
ησυχάσω τον λαόν, κι' αυτείνοι άξαφνα µου ρίχτηκαν να µε σκοτώσουνε. 
Κόντεψαν να µε τρυπήσουνε σαν µπακακάκι -ο Θεός µε γλύτωσε. Βλέποντας 
αυτό ο λαός, τους πιάσαν και γύρευαν να τους σκοτώσουν. 'Επεσα, αν-και 
χτυπηµένος 'σ τ' αχαµνά από έναν από τους χωροφύλακες, και περικάλεσα 
τους ανθρώπους και τους έσωσα. Τότε µαταρρίχτηκαν πίσου οι δήµιοι της 
Κυβερνήσεως. Μου φεύγει κι' ο Γιάννη-Κώστας• 'σ εκείνον τον θόρυβο τον 
πήραν οι άνθρωποί του οµπρός να σωθούν από τον κίντυνον. Εγώ ήµουν τυλιµένος 
µε τους ανθρώπους, δεν ήξερα τι γίνεταν. Τότε είδες µίαν ορµή του 
λαού αναντίον της εξουσίας! 'Εβγαλαν ξύλα, πέτρες από τ' αργαστήρια 
και τους πήραν οµπρός. Τότε έρχονται αναντίον µου µε δόλο άνθρωποι αγορασµένοι 
µε τα µαχαίρια, λάζους, κρυφίως µέσα-εις τον λαόν, οπού ήµουν τυλιµένος 

 209



να τους ησυχάζω, να µε δολοφονήσουνε. Εκεί οπού θέλησε να µε 
βαρέση ένας, τον είδαν άνθρωποι και τον σκότωσαν. Τότε ο λαός φωνάζει να 
πάνε να πάρουν τα όπλα τους να σκοτώσουν τους αίτιους, Μαυροκορδάτο και 
συντροφιά. Με δάκρυα περικαλώ τους ανθρώπους να µην κάνουν αυτό το κίνηµα, 
ότι χάνεται η πατρίδα, θα γένη ξένη επέβαση. Ο λαός αναµµένος δεν 
κόβει την θέλησίν του. Τους βάvω ένα λόγο και ν' ακολουθήσουν όλοι µαζί 
µου. Τράβησα εγώ οµπρός, δια-να τους ησυχάσω από την ορµή τους, και 
τους παίρνω κ' έρχοµαι εις το σπίτι µου κι' ανοίγω τα βαρέλια µε το κρασί 
και τους λέγω να πιουν. Αφού κάναµεν αυτό, έστειλα εις την Μεγαλειότη 
του να βγη να 'συχάση τον λαόν. 
Αφού ξεθύµαναν οι άνθρωποι, τους πήρα και κατεβήκαµεν πίσου εις την 
εκκλησία (ότ' ήταν άνθρωποι µέσα κλεισµένοι, οπού φύλαγαν την 'πιτροπή 
και τις κάλπες). Εκεί ήρθε και η Μεγαλειότης του µε τους 'πασπιστάς του. 
Με ρώτησε πως έγινε το πράµα και του ξηγήθηκα όλα τα τρέχοντα. Τότε 
µου είπε να βαστήξω την ευταξία και να διοριστή µια 'πιτροπή να πάγη 
εις την Μεγαλειότη του να του ειπή την αλήθεια και να παιδευτούνε οι αίτιοι. 
"Του κάµαµεν το ""ζήτω"" κ' έφυγε. Είχε κι' ο Καλλέργης κονάκι εκεί" 
πλησίον, δια-να είναι κοντά-εις την εκκλησίαν και να 'νεργάγη να γένωνται 
οι εκλογές υπέρ αυτών. Θέλησε να βγη εις το µπαλκόνι, τον είδε ο κόσµος, 
ρίχτηκαν να µπούνε µέσα. Τρόµαξα να τους ησυχάσω• και του έκαµαν το... 
και τόσες αισχρές βρισές. 'Οτι χτύπησε τους πολίτες µ' απιστιά, όταν 
τους 'ρέθισαν οι ίδιοι αυτείνοι και πήγαν εις το Παλάτι, και ύστερα τους 
χτύπησαν µ' απιστιά και πάθαν τόσοι άνθρωποι αδίκως. 
Νύχτωσε. 'Εκλεισα τις κάλπες, έβαλα κι' ανθρώπους. Μίλησα των ανθρώπων 
αύριο την αυγή να συναχτούνε να τηράξωµεν την ψηφοφορία και να 
κάµωµεν και την 'πιτροπή να πάγη εις τον βασιλέα. Ξηµέρωσε ο Θεός την 
ηµέρα. Πήγα κάτου εις την εκκλησίαν• άνοιξαν οι κάλπες. Τότε λέγω όλων 
"των ανθρώπων• ""∆ιορίστε την 'πιτροπή όποιους θέλετε κι' όσους να πάνε " 
"εις τον Βασιλέα"". Μου λέγει ο λαός• ""Να τους διορίσης εσύ όποιους θελήσης•" 
"δώδεκα ανθρώπους θέλοµεν µ' εσένα"". ∆ιόρισα έξι από το ένα κόµµα κι' έξι " 
από τ' άλλο κι' αυτείνοι όλοι θέλησαν συνφώνως εµένα µόνον να πάγω εις 
την Μεγαλειότη του να πάρω την ευκαρίστησιν απ' όλον τον λαόν δια την 
παρουσίαν του, οπού τους τίµησε• και δια όσα έγιναν ας βάλη την δικαιοσύνην 
του. Πήγα εις την Μεγαλειότη του, του είπα αυτά. Μου είπε τις ευκαρίστησες 
τις µεγάλες οπού 'χει από τους υπηκόγους του όλους και να ειπώ ότι 
διορίστη ο Κωλέτης πρωτοϋπουργός κι' ο Μεταξάς της Οικονοµίας κι' ο 
Τζαβέλας του Στρατιωτικού και µπαίνουν και οι άλλοι. Πήγα είπα εις τον 
λαόν όλα αυτά κ' ευκαριστήθη. Κι' ακολούθησε την ψηφοφορία. Τελείωσε η 
ηµέρα αυτείνη της ψηφοφορίας, κλείσαµεν τις κάλπες. Πήγα το βράδυ εις 
τον Κωλέτη, τον νέον µου φίλον, να τον συχαριαστώ οπού άνθισαν οι λόγοι 
µου δια της δύναµης του Θεού. Αφού τον ευκήθηκα, σηκώθηκα να φύγω ότ' 
ήµουν αστενής. Εκεί-οπού κατέβαινα, εις τον κάτου πάτο, τήραξα δια τους 
ανθρώπους µου, οπού 'χα µαζί µου να µ' ακολουθούνε• τηράγω δι' αυτούς και 
βρίσκω µέσα τον Γενοβέλη µοίραρχον, οπού 'φερε όλα αυτά τα δεινά εις την 
πρωτεύουσα. ∆εν του µίλησα τίποτας. Ηύρα τους ανθρώπους έξω 'σ την πόρτα 
και πήγαµεν εις το σπίτι. Τον Γενοβέλη τον ζήταγε ο λαός µε το κερί να 
τον κοµµατιάση, κι' ο νέος πρωτοϋπουργός τον φύλαγε εις το σπίτι του. 
Τότε κάνω τον κουτό και µε τον νέον φίλον µου, ότι δεν ξέρω τίποτα- κι' 
αν µιλούσα χανόµουν, ότι θα 'λεγαν ότι κι' όντως εγώ είµαι το σκάνταλο σε 
όλα αυτά κι' ανακατώνω τον κόσµον. 
Τελείωσαν οι εκλογές. Βήκε ο Κωλέτης. 'Οτ' ήταν και η προσπάθειά 
µας αυτείνη. Βήκαν από την Αθήνα βουλευταί ο Μεταξάς, ο Καλλεφουρνάς κι 
ο Βλάχος. Είπε ο Πρωτοϋπουργός να κάµη κ' εµένα γερουσιαστή και 'πασπιστή 
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"του Βασιλέως. Του είπα• ""Εγώ φκαριστιώµαι οπού µπήκετε εις τα πράµατα" 
και λείψαµεν από τα κακά, και δεν θέλω τίποτας. Το ίδιο είναι και να 
είµαι και να µην είµαι -'Οχι, αγαπητέ µου, µου λέγει, πρέπει να µπης 
καθώς µιλήσαµεν και µε τον Γαρδικιώτη, να τηράξωµεν κι' όποτε βρούµεν 
την περίσταση συνφώνως και τα έξω. Και πρέπει να είσαι εις την Γερουσίαν 
και 'πασπιστής. Και θα σου δώσω και τον Μεγαλόσταυρον. -Του λέγω, από 
αυτά δεν θέλω τίποτας, ούτε η υγεία µου µου το συχωρεί δια 'πηρεσίες. Και 
σταυρούς έχω κολληµένους εις το σώµα µου, οπού µου τους έδωσαν τα 
ντουφέκια των Τούρκων και δεν µου τους παίρνει κανένας κι' ούτε ξεκολλάνε 
από το σώµα µου όσο-να πάγω εις τον τάφο. 'Οµως ένα σε περικαλώ• εις 
την πρωτεύουσα εδώ να βάλης έναν τίµιον δοικητή, έναν αστυνόµο τοιούτον, 
έναν αγρονόµον δια-να φυλάν την τάξη. 'Οτ' είναι και ξένοι άνθρωποι και 
θα κατηγοριέσαι εσύ και οι συντρόφοι σου. Και να βάλης και δυο αρχηγούς 
της εθνοφυλακής εις τα Ντερβένια και εις τον δρόµον της Χαλκίδος ν' αραδίζουν 
οι άνθρωποι ελεύτερα, να µην τους γυµνώνουν και κατηγοριέται η πατρίδα 
και εσύ• και θα µας λένε θερία ο ξένος κόσµος. 'Οτι τώρα είναι οι 
Βουλές και θ' αραδίζουν πολύς κόσµος. Βάλε αρχηγούς αξιωµατικούς της 
µπιστοσύνης σου• βάλε από τον Ρωπό τον Σκουρτανιώτη οπού 'ναι φίλος σου, 
κατά της Φήβας τον δρόµον τον Κριεκούκη, οπού 'ναι κι' αυτός φίλος σου και 
ντόπιοι και οι δυο. Το ίδιον κάµε και σε όλο το Κράτος να σβέση η διχόνοια 
και να ενωθή πίσου το 'Εθνος, να µην είµαστε εις αυτείνη την άχλια 
κατάστασιν και να σκοτώνωνται άνθρωποι κάθε ολίγον• είµαστε λίγοι και 
να µην χαθούµεν αδίκως. -Μου λέγει, σε ευκαριστώ, αγαπητέ, δια την πρότασίν 
"σου• είναι πατριωτική και θα την ακολουθήσω. Είναι χρέος µου"". Και" 
σύναξε σε ολίγον καιρόν και τρογύρισε την πρωτεύουσα µε τους πλέον µπερµπάντες. 
Κι' αστυνόµο -έβγαλε έναν από την φυλακή, Γιαννάκο Κυργιακό 
τον λένε. Κι' ο δήµαρχος κι' αυτός ο καλός άνθρωπος ο Κυργιακός φίλοι 
στενοί του Καλλεφουρνά• και τοιούτο και το ∆ηµοτικόν Συνβούλιον• ότι 
τραβηχτήκαµεν 
οι άλλοι από µέσα, όσ' είχαµεν συνείθησιν. ∆εν κόταγε άνθρωπος 
να περπατήση την νύχτα εις τους δρόµους. Τοιούτοι όλοι αυτείνοι και οι 
κλήτορες. Και γίνονταν οι µεγαλύτερες κλεψές κι' ατιµίες• και σκότωµα 
την νύχτα τους τίµιους ανθρώπους, όσοι δεν ήταν µ' αυτούς και είχαν και 
κατάστασιν. Από τον Περαία ως εδώ γύµνωναν τους εµπόρους και δεν µπορούσαν 
οι άνθρωποι να κάµουν την δουλειά τους µόνοι-τους, να πάνε απάνου 
και κάτου χωρίς συντροφιά. Κι' όποτε έρχονταν χρήµατα του ταµείου έπρεπε 
να τα συντροφέψουν µε δύναµη εις την Οικονοµίαν από τον Περαία. Και σκότωσαν 
- 
Ο Μαυροκορδάτος και οι φίλοι του, οπού γύρευαν να σκοτωθούν οι κάτοικοι, 
όµως να βγουν αυτείνοι βουλευταί, δεν εβήκε ούτε αυτός, ούτε εκείνοι. 
Βήκαν καµόσοι µε τον Μεταξά• τον ακολούθησαν πίσου κι' από τους παλιούς 
του φίλους και το κόµµα το περισσότερον του Μαυροκορδάτου µ' αυτόν. Και 
οι φίλοι του οπού γύρισαν και οι άλλοι ήταν περισσότερον το χατίρι του 
υπουργού της Οικονοµίας κι' όχι του Μεταξά. 'Οτι τα σκυλιά όταν τα µαθαίνουν 
εις το χασαπαρειό οι πιστικοί, µένουν πλέον εις αυτό• όσο ψωµί να 
ξοδιάση ο τζοπάνης, 'σ το µαντρί δεν πηγαίνουν άλλη φορά να φυλάξουν πρόβατα, 
να-µην τα φάγη ο λύκος. Και πρέπει ο τζοπάνης να 'χη γνώση όταν 
πηγαίνη πράµατα εις τον χασάπη, τα σκυλιά να µην τα παίρνη µαζί του, 
ότι γνωρίζουν τον χασάπη τότε και θέλουν να τρώνε κοιλιές κι' άντερα. 
Το-λοιπόν συνάχτηκαν όλα τα σκυλιά, οι φίλοι του Μεταξά και των αλλουνών, 
όταν τον είδαν εις το χασαπαρειό της Οικονοµίας, κι' αυτός παντύχαινε µε 
τα σωστά του ότ' είναι πλέον δικά-του και τα τάγιζε κοµµάτια. Κι' άρχισε 
ν' αντιπολεµή τον Κωλέτη. Κι' όντως συνάχτη ένα µεγάλο µέρος και είχαν 
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την πολυψηφίαν. 'Οµως ανόγητα κινήµατα κακό έβγαλαν κι' όχι καλό. Αφού 
έβλεπε αυτά ο Κωλέτης και την καταισκύνη οπού το' 'καναν εις τις Βουλές, µε 
πλατειά καρδιά τραβούσε αυτά καµόσον καιρόν. Τράβησε πίσου τους φίλους 
του Μεταξά και τον άφησε µ' ολίγους -είχε και τον Βασιλέα βοηθόν- κι' 
έτζι δυνάµωσε. Είχε έρθη κι' ο φίλος του Μεταξά ο Γρίβας από το Μισίρι. 
Τον δέχτη ο Μεταξάς και οι συντρόφοι του κι' ο Φιλήµονας µε τόσα εγκώµια, 
στεφάνια ασηµένια, σε κάδρα τύπωµα κι' άλλα πολλά. Αφού απόλαψε 
όλα αυτά, πάγει µε τον Κωλέτη αυτός, ο Κριτζώτης κι' άλλοι. Τότε έβλεπες, 
ήταν µια χαρά η πρωτεύουσα -κι' ο Καλλεφουρνάς ενωµένος- και κλεψές 
κι' άλλες ακαταστασίες πλήθος. Πγιάσαν κάτι ξένους σηµαντικούς και τους 
γύµνωσαν. 'Ηρθε και µια γυναίκα από τη Σµύρνη µε µεγάλη κατάστασιν 
και δυο κορίτζα να τα παντρέψη εις την Ελλάδα και να µείνη εδώ, να 
φκειάση σπίτι και ν' αγοράση χτήµατα. Πήγαν µίαν βραδειά της πήραν και 
τα χρήµατα και τα τζιβαϊρκά της και τ' ασήµια της κι' όλα της τα πράµατα. 
Και διακόνευαν και ζούσαν. 'Οθεν µίλησαν, δικαιοσύνη δεν είδαν. Τότε 
κατάντησαν να γένουν άτιµες να τρώνε ψωµί. 
'Ενας από αυτούς της κακής συντροφιάς δεν είχε συµµεθέξη εις αυτά τότε, 
είχε τραβηχτή, αλλά η συντροφιά είχε πίστη εις αυτόν• έρχεται και µου 
ξηγέται αυτά οπού κάνουν αυτείνοι οι άνθρωποι, δολοφονίες, κλεψές κι' άλλα. 
Μου λέγει να µη µαθευτή αυτός και κιντυνεύει εις την ζωή του -να του δώσω 
έναν πιστόν µου άνθρωπον να πάνε σε µέρος να του δείξη όλα τ' αντικλείδια 
και τις κλεψές• και τα χρήµατα της γυναικός και τ' ασήµια της κι' όλο της 
το βιον και ξένα ρωλόγια κι' άλλα τα 'χουν 'σ ένα νησί σε µίαν τρύπα. Εγώ 
ήµουν απλός πολίτης, καµµίαν εξουσίαν δεν είχα• να το ειπώ του δοικητή, 
είναι σύντροφος του αστυνόµου• του Μεταξά, είχα πολύν καιρό οπού δεν του 
έκρινα, ούτε µο' 'κρινε. Το-λοιπόν αποφάσισα να το ειπώ του Βασιλέως, να 
δώση έναν άνθρωπον κι' ας πάγη να ιδή αυτά. Αφού τα είπα της Μεγαλειότης 
"του, µου λέγει• ""Μπορείς αυτά να τ' αποδείξης εις το κριτήριον;- Του" 
"λέγω, τι έχει αυτό οπού σου λέγω εγώ µε το κριτήριον; ∆ώσε έναν άνθρωπον" 
πιστόν σου να πάγη µαζί-µ' εκείνον να ιδούνε• κι' αν είναι αλήθεια 
όλα αυτά, να πάρης µέτρα, ότι πηγαίνει η κοινωνία κακά• έγινε ρουµάνι 
η πρωτεύουσά σου και δεν µπορούνε να κινηθούν οι άνθρωποι δια τις δουλειές 
"τους"". Μου λέγει το ίδιον, να τ' αποδείξω εις το κριτήριον. Του λέγω•" 
∆εν έχω καµµίαν δουλειά µε τα κριτήρια. Εµένα µε κιντυνεύουν καθηµένον 
εις το σπίτι µου κι' όχι ν' ανακατώνωµαι εις κριτήρια.- Μου λέγει, 
εις-το-εξής να είσαι ενωµένος µε τον πρωτοϋπουργόν µου.- Του λέγω, δεν 
συνείθισα να απατώ απλούς ανθρώπους, όχι την Μεγαλειότη σου. ∆εν είµαι 
σύνφωνος µ' αυτόν. -Σε διατάττω εγώ να είσαι σύνφωνος! -Του λέγω, δεν 
"µ' έχεις σκλάβον η Μεγαλειότη σου• υπήκογον µ' έχεις"". Σαν του είπα αυτό," 
"βαρυθύµωσε πολύ. Του λέγω• ""Το βλέπεις εκείνο το παλεθύρι, Μεγαλειότατε; " 
-Το βλέπω, µου λέγει. -'Σ εκείνο το παλεθύρι να είναι τρακόσοι, τετρακόσοι 
υπήκοοί σου, οι πλέον τίµιοι, πολιτικοί, στρατιωτικοί, θρησκευτικοί, 
εκείνοι οπού σου διατηρούν τον θρόνο σου, και να είναι ο Κωλέτης µ' έναν 
µε δυο µόνον φίλους του από κείνους τους µπερµπάντες ή Κλεοµένη, ή Σοφιανόπουλο, 
"ή άλλον τοιούτον, κ' ένας µόνον από αυτούς να του ειπή• ""Ρίξε" 
"αυτούς όλους τους τίµιους ανθρώπους κάτου, ειδέ θα πέσω εγώ"", έχει τέτοια" 
ψυχή, οπού ρίχνει όλους εκείνους κάτου να σκοτωθούν δια-να γλυτώση έναν 
µπερµπάντη. Για χατίρι αυτεινών των µπερµπάντων είναι έτοιµος να χαλάση 
κάθε τίµιον άνθρωπον, κάθε ηθική, το Ταµείον, το ιερόν Κράτος σου 
όλο και να µην αφήση κανένα γερόν πράµα και τίµιον. Και µε τους τοιούτους 
"τήρα σε τι άχλιαν κατάστασιν είναι η ίδια-σου πρωτεύουσα"". Μου λέγει" 
"'σ απάντηση και πάλε να είµ' ενωµένος. Του λέγω• ""Ως κυβέρνησή σου " 
υποτάζοµαι, ως άτοµον δεν θέλω να 'νεργήση την θέλησή του 'σ εκείνο οπού 
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"δεν είναι δίκιον"". Το' 'καµα το σκήµα κ' έφυγα. Μαθαίνει αυτά ο Κωλέτης, " 
άρχισε να λαβαίνη µέτρα αναντίον µου κακά. Συχνά έλεγε του Βασιλέα δια-να 
τον αποκοιµίση, κι'-αν µου κάµη τίποτας, να είναι προϊδεασµένος. Του 
"έλεγε• ""Αυτός ο Μακρυγιάννης είναι καλός άνθρωπος, όµως απλός κι' ό,τι " 
"του λένε τα πιστεύει• ποτέ δεν ησυχάζει• και είναι επικίντυνος πολύ"". Σε " 
λίγον καιρόν γίνονται κι' άλλες κλεψές από τον αστυνόµον και τους κλητήρες 
του -µπαίνουν σε ανάκρισιν από τον 'σαγγελέα και µαρτυρούνε τα νέα κλεψιµιά 
και τα παλιά• µπαίνουν ο αστυνόµος εις την χάψη και οι κλήτορες. 
Ως την-σήµερον είναι χάψη εις το µπουντρούµι της Χαλκίδος κι' από χρήµατα 
και τζιβαϊρκά οι άνθρωποι ως την-σήµερον δεν πήραν τίποτας- ασήµαντα 
πράµατα πήραν, τ' άλλα τα 'φαγαν όλα αυτείνοι οι καλοί άνθρωποι. 
Με χιλιάδες µέσα τρόµαξαν να λευτερώσουν τον σύντροφόν τους αστυνόµο 
Γιαννάκον Κυργιακόν δια την τιµή τους, ότι τους έβαλαν οι άνθρωποι οµπρός 
κι' όλες οι 'φηµερίδες. Και µε πολύν καιρόν τον έβγαλαν από την χάψη. 
Βάλθηκαν να χαλάσουν το Σύνταµα. Φκειάνουν µίαν εταιρίαν πρώτα• 'σ 
έναν καιρόν να σκοτώσουν όλους τους Σεπτεβριανούς, όσοι δεν βουλλώθηκαν 
µε την βούλλα τους. Τον όρκον τον είχε ο συνταµατάρχης Γιώργη Ζέρβας 
Σουλιώτης εις την κασσέλλα του• κατηχούσαν µ' αυτόν και πάλε τον έβαιναν 
µέσα. 'Ηταν κ' ένας µ' εµάς και τον παντύχαιναν δικό-τους• κι' αφού έµαθε 
αυτά, βήκε έξω µίαν ηµέραν ο συνταµατάρχης, ο άνθρωπος έκλεψε τον όρκον 
αυτόν και τον πήγε του Γιάννη-Κώστα κι' αυτός τον ήφερε εµένα. Σύναξα 
τους Σεπτεβριανούς Κριτζώτη κι' άλλους και τον είδαν. Σε ολίγες ηµέρες 
έστειλα και του Μεταξά και ήρθε εις το σπίτι µου, ότ' είχαµεν από τον καιρόν 
της Συνέλεψης να κρίνη ένας τον άλλον. Αφού τον είδε τον όρκον τρόµαξε. 
"Και τότε του λέγω• ""Επειδήτις είχαµεν τέτοια αρετή κι' οµόνοια παθαίνοµεν" 
αυτά, και θα µας φάνε και τα κεφάλια µας• κι' ας ενωθούµε οπίσου, 
ίσως και σωθούµεν. Τον Καλλέργη κι' άλλους τους έκαµαν εξορίαν, εµάς θα 
"µας φάνε"". Κ' ενωθήκαµεν πίσου τον Μάρτιον µήνα το 1845. " 
∆ιατάττει ο Κωλέτης εις το τόξον της γιορτής της 25 Μαρτίου να 
µην βάλουν την επιγραφή του Συντάµατος. Και πηγαίνοντας ο Βασιλέας 
εις την εκκλησιά κ' εµείς οι αξιωµατικοί, πολιτικοί και στρατιωτικοί- είχε 
δυο συντροφιές κάµη, µίαν µε τον Γιαννάκο τον Κυργιακό κι' άλλη µ' άλλους 
"τοιούτους: η µια κοµπανία να ειπή ""κάτου το Σύνταµα"", η άλλη να ειπή " 
κάτου το Υπουργείον, και τότε να βάλη την στρατιωτική δύναµιν να πελεκήση 
εµάς. Αυτό το 'µαθα εγώ από φίλον στενόν• και µέσα-εις αυτό το 
σκέδιον 'νεργούσε κι' αυτός• τους έκανε τον φίλον. Τότε µαθαίνοντας αυτό, 
αντάµωσα τους οπλαρχηγούς όλους Κριτζώτη, Γρίβα, Παπακώστα κι' άλλους 
πολλούς και τους είπα αυτό το σκέδιον• και τους είπα 'κείνη την ηµέρα να 
µην πάµε κανένας εις την εκκλησίαν• κι'-αν ιδούµεν τίποτας να συναχτούµεν 
όλοι 'σ ένα µέρος και να συνάξωµεν και τον λαόν• κι' ο αίτιος ας δώση λόγον 
εις τον Θεόν. Μείναν σύνφωνοι όλοι να συναχτούνε εις το σπίτι µου ως 
παράµερον µέρος. Το κόµµα του Μαυροκορδάτου ήταν κι' αυτό πολύ φοβιµένο, 
ως αγαναχτισµένοι οι άνθρωποι από αυτούς δια τα όσα ακολούθησαν 
εις την κυβέρνησή τους, και δεν ήξεραν τι τρέχει. Εγώ ήµουν 'γγισµένος µ' 
αυτούς, όχι όµως να θέλω και το κακό τους. Στέλνει ο Μαυροκορδάτος τον 
"Κοντογιάννη κ' έρχεται εις το σπίτι µου. Του είπε• ""Σύρε αντάµωσε τον " 
Μακρυγιάννη κι'-αν είναι κανένα κακόν, θα σου το ειπή, ότι αυτός δεν µπαίνει 
"µέσα-εις αυτά"". 'Ηρθε κι' ο Σπυροµήλιος κι' άλλοι. Τους είπα τα τρέχοντα" 
και τους είπα τι αποφασίσαµεν• κι'-αν τύχη τίποτας που θα συναχτούµεν. 
Τότε µαθαίνει αυτά ο Κωλέτης, στέλνει τον Γαρδικιώτη, πήγαµεν 
"εκεί. Μου λέγει• ""Τι 'ναι αυτές οι υποψίες οπού βάνεις των ανθρώπων χωρίς-να" 
"υπάρχουν; Και πρέπει όλοι να πάτε εις την εκκλησίαν, οπού θα πάγη κι' " 
ο Βασιλέας. -Του λέγω, δεν πάµεν πουθενά• κι' ό,τι εργάζεστε τα εργάζεστε 
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"µ' ανθρώπους και οι άνθρωποι τα λένε των ανθρώπων"". Φύγαµεν µε " 
"τον Γαρδικιώτη. Του λέγω• ""Αυτός ο άνθρωπος είναι απατεώνας και ξένη " 
"κρεατούρα. Εσύ πρέπει να µιλήσης του Βασιλέως και να 'χης τον νου σου"". " 
Τότε ο Κωλέτης σαν είδε αυτά, διάταξε τον δοικητή κ' έβαλε την επιγραφή 
του Συντάµατος εις το τόξον και µίλησε της συντροφιάς τους να νεκρώσουνε 
αυτό το σκέδιον. ∆εν πήγε κανένας απ' όσους µιλήσαµεν εις την εκκλησίαν, 
ούτε βήκαµεν από τα σπίτια µας. 'Αρχισε ο Κωλέτης να λαβαίνη µέτρα 
αναντίον µου και να στέλνη να µε µπλοκάρη την νύχτα µ' ανθρώπους της 
- 
- 
Εις το κατάστηµα οπού συνάζονται οι Βουλές είχαν βάλη µπαρούτι κρυφίως 
από-κάτου να τους αναποδογυρίσουν, όταν συναχτούν. Αυτό µαθεύτηκε, 
έγινε ένα µεγάλο πατριντί. Εγώ ήµουν αστενής• πήγα εις του Κριτζώτη το 
κονάκι. Συνάχτηκαν πολλοί οπλαρχηγοί κι' άλλοι, πιάστη η οµιλία αυτείνη. 
Εγώ τους είπα πρέπει να προσέχουν εκείνοι οπού φυλάνε βάρδιες και να µην 
γένωνται παρόµοια. Αυτό είπα. Φιλονίκησαν καµπόσο. Σηκώθηκα κ' έφυγα. 'Ρεθίζουν 
το ταχτικόν ότι τους ατίµησα και θέλει ο στρατός 'κανοποίηση από 
'µένα. Το Φρουραρχείον µε προσκάλεσε να µε ξετάξη -σύντροφός τους κι' ο 
φρούραρχος -και τρόµαξα να ξεµπερδέψω από την άδικη κατηγορίαν. 
Από τότε οπού έπεσε ο Μαυροκορδάτος και η φατρία του έπεσε 
όλως-διόλου και η επιρροή της Αγγλίας και η δύναµη της Αγγλικής πρεσβείας. 
Ελαµπρύνθη ο Κωλέτης και η συντροφιά του κι' όλες οι ξεκλησµένες παντιέρες 
και οι σαβούρες του τόπου. Κι' ο πρέσβυς της Γαλλίας ήταν το παν και 
"κοντά-εις τον Βασιλέα και εις την Κυβέρνησιν. Και ήταν το ""λύσε"" και το " 
δέσε και γενικός συβουλάτορας σε όλα ο κύριος Πισκατόρης• κι' αδελφός 
στενός του πρώτου υπουργού Κωλέτη. Κι' ό,τι οδηγίες έστελνε ο Φίλιππας 
ο βασιλέας της Γαλλίας και η κυβέρνησή του εκείνο γένονταν. Κι' όλος ο 
αγώνας τους, τώρα οπού έλαβαν επιρροή και τα µέσα εδώ, είναι δια την 
θρησκείαν• σκολειά γαλλικά, µοναστήρια, εκκλησίες και πλήθος άλλα µέσα 
και κατήχησες εις τον κόσµο για-να προβοδέψουν αυτό το έργον. Μάσαν κι' 
όλους τους µπερµπάντες δικούς-µας και ξένους κι' αγωνίζονται εις αυτό το 
"αντικείµενον µε µεγάλη προθυµία. Και ποιοι εργάζονται εις αυτό; Μεγάλοι " 
άντρες, βασιλέας πλούσιος από σοφία, από κατάστασιν, από υπηκόγους. Και 
"τι αγωνίζεται αυτός; Ν' αλλάξη την θρησκείαν ενού ξεψυχησµένου και µικρούτζικου" 
έθνους -να πάρη µισό δράµι νερόν να το ρίξη εις την θάλασσα 
να την γλυκάνη, να πγη νερό αυτός. Μεγάλε βασιλέα, δεν είναι δική-σου 
δουλειά αυτείνη. Οι θρησκείες είναι έργα ενού ανώτερου βασιλέα, του Θεού. 
Θέλει αυτός ν' ακούγη δοξολογίαν ξεχωριστή από την δική-σου. Θέλει κάθε 
έθνος κατά την θρησκείαν του να τον σέβεται, να τον λατρεύη και να τον 
δοξάζη. Οι ψεύτες και οι κόλακες, οπού σας κάνουν όλους εσάς τους βασιλείς 
µε την γλυκή τους γλώσσα και χάνετε την δικαιοσύνη σας και γίνεστε επίορκοι 
εις τον Θεόν και δοξολογάτε τον διάβολον, αυτείνοι δεν πιστεύουν Θεόν. 
∆εν δουλεύουν δια την πατρίδα και θρησκεία αυτείνοι, δουλεύουν οι γενναίγοι 
άντρες και σκοτώνονται δι' αυτά. Εκείνοι θέλουν να 'χουν την θρησκεία 
τους και να δοξάζουν τον Θεόν µε το µέσον της θρησκείας, και τότε λέγεστε 
κ' εσείς δίκαιοι βασιλείς, επίτροποι του Θεού, όταν τους αφίνετε ελεύτερους 
εις τα αιστήµατά τους. Και ζήτε δοξασµένοι από τους υπηκόγους σας κι' όχι 
από τους τεµπέληδες. 'Οχι να κάθεσαι εσύ, ένας µεγάλος βασιλέας, και να 
καταγένεσαι ν' αλλαξοπιστήσης µίαν χούφτα ανθρώπους, οπού ήταν τόσους 
αιώνες χαµένοι και σβυσµένοι από την κοινωνίαν. Εκείνος οπού τους κυρίεψε 
τους έκαιγε εις τους φούρνους, τους έκοβε γλώσσες, τους παλούκωνε ν' αλλάξουν 
την θρησκείαν τους και δεν µπορούσε να κάµη τίποτας. Τώρα ο Θεός, 
ο δίκιος και παντοδύναµος, οπού ορίζει κ' εσένα, ανάστησε αυτείνο το µικρό 
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έθνος και θέλει να δοξάζεται απ' αυτό το µικρό ορθόδοξο έθνος ορθοδόξως 
κι' ανατολικώς, καθώς οι εδικοί-σου υπήκοοι τον δοξάζουν δυτικώς. Κ' εσύ 
ο µεγάλος χριστιανός δυτικός βασιλέας, ο επίτροπος του Θεού εις τον λαόν 
σου, πρέπει να προσέχης να 'χη αυτός ο λαός αρετή και ηθική και να τον παρακινής 
να δοξάζη τον Θεόν κατά την θρησκείαν του• κ' εσέναν και την πατρίδα 
του να σας σέβεται, κι' όχι να χάνης τις βασιλικές σου στιµές και τις 
"πολυτίµητες να οδηγής τον ""γκενεράλ"" Κωλέτη σου, (οπού δεν ήξερε πως " 
βάνουν την πέτρα εις το ντουφέκι και τον ονόµασες και γκενεράλη• ότι οι 
Μεγαλειότες σας όλους τους τοιούτους τους τιµάτε και δοξάζετε, ότι αυτείνοι 
εκτελούν την θέλησή σας), και καταγίνεται να γυρίση από την θρησκεία 
τους τους απογόνους των παλιών Ελλήνων, τα παιδιά του Ρήγα, του Μάρκο Μπότζαρη, 
του Καραϊσκάκη, του ∆υσσέα, του ∆ιάκου, του Κολοκοτρώνη, του 
Νικήτα, του Κυργιακούλη, του Μιαούλη, του Κανάρη, των Υψηλάντων 
κι' αλλουνών πολλών, οπού θυσιάσαν και την ζωή τους και την κατάστασίν 
τους δι' αυτείνη την ορθόδοξη θρησκεία και δι' αυτείνη την µατοκυλισµένη 
µικρή τους πατρίδα. Η Μεγαλειότη σου µπορεί να µην τα ξέρης 
"αυτά• ο Κωλέτης και οι συντρόφοι του δεν τα ξέρουν; Ο Μαυροκορδάτος και " 
"οι οπαδοί του δεν τα ξέρουν; Και οι άλλες οι φατρίες δεν τα ξέρουν, να σας " 
"ειπούνε, της Μεγαλειότης σας και της συντροφιάς σας, ότι• ""Αυτό δεν γένεται" 
εις την θρησκεία µας και εις την πατρίδα µας, ότι αυτείνη η θρησκεία κι' 
αυτείνη η πατρίδα είναι δική-µας και µας τίµησε κιόλα και µας γιόµισε 
δόξες, σταυρούς και µας έδωκε βαρυούς µιστούς και µας έκαµεν Εκλαµπρότατους 
και µας τιµάει και µας σέβεται, οπού ήµαστε πρώτα τουρκοκόπελα 
"και τώρα εγίναµεν τοιούτοι"". Αν είναι τοιούτοι αυτείνοι όλοι, προδότες" 
της θρησκείας τους κι' όλων των τίµιων ορθοδόξων Χριστιανών, ο Βασιλέας 
"µας διατί αµελεί απάνου-εις αυτό; 'Οταν δέχτη να 'ρθή να βασιλέψη κι' ορκίστη" 
ότι θα βασιλέψη και θα δοικήση 'Ελληνες ορθόδοξους χριστιανούς και 
θα τους διατηρήση θρησκεία, τιµή, κατάσταση και συνταµατικώς θα κυβερνάγη- 
"όλα αυτά η Μεγαλειότης του διατί τα αµέλησε και τα τζαλαπάτησε;" 
Μάθαινα από ανθρώπους τίµιους ότι η κατήχηση των ξένων αναντίον 
της θρησκείας µας προοδεύει. Τότε κάπνισαν τα µάτια µου. Πάγω εις τον 
κουµπάρο µου τον Κωλέτη, τον παίρνω σε µίαν κάµαρη, του λέγω πως ήρθε 
εις αυτείνη την πατρίδα, ξυπόλυτος, γυµνός. Οι άλλοι γιατροί οπού 'ρθαν φέραν 
"κι' από 'να γλυστήρι και γιατρικά και τήραγαν τους αστενείς• ""Εσύ, του" 
είπα, ούτε αυτά ήφερες, ούτε αστενείς κύταξες. Ετιµήθης, δοξάστης από την 
πατρίδα σου. Γιόµωσες σταυρούς, χρήµατα• -δεν µας αφίνεις πλέον ήσυχους να 
ζήσουµεν εδώ εις την µατοκυλισµένη µας πατρίδα µε την θρησκεία µας, αλλά 
"µας τζαλαπατάς και µας διαιρείς;"" Αφού του είπα πολλά, του λέγω• ""Γνωρίζοµεν" 
τις ενέργειες τις µυστικές των ξένων οπού εργάζονται δια την θρησκεία 
µας -θρησκείαν δεν αλλάζοµεν εµείς, ούτε την πουλούµεν! Σου είπα 
και εις 'Αργος, όταν γύρισες µε τον Αγουστίνο και γέλαγες εµάς τους άλλους• 
το κεφάλι του Καποδίστρια έγινε µια τρύπα κ' εσένα θα γένη καυκιά. 
Τότε, όταν σ' απάτησαν εις τα νιτερέσια σου και θα σε σκότωναν, γύρισες 
µ' εµάς και τροµάξαµεν να σε σώσωµεν και να σωθούµεν κ' εµείς, όσοι 
µείναµεν. Τώρα θα γένης κοµµάτια από αυτά οπού εργάζεσαι εσύ µε τους 
όµοιους σου κι' αφίνεις και τους ξένους κ' εργάζονται δια την θρησκείαν 
"µας"". 'Ηρθε κ' έγινε κατακίτρινος και πέρασε καµπόσο διάστηµα να µου " 
"δώση απάντησιν. Μου λέγει• ""Η Κυβέρνηση πρέπει να λάβη µέτρα δια " 
"'σένα. -Του είπα, κουσούρι να µην κάµης εσύ και η Κυβέρνησή σου!"" Σηκώθηκα" 
κ' έφυγα. Τότε έστειλε στρατιώτες, την νύχτα, µου τρογύριζαν το 
σπίτι. 'Οτι καθώς εγίναµεν κουµπάροι τους είχε σηκώση• σαν είδε οπού δεν 
απόλαψε τίποτας από την κουµπαριά του, έβαλε εκ-νέγου στρατιώτες και 
φίλους του πιστούς κι' αφού µε φύλαγαν, έρχονταν και πέτρες εις το σπίτι 
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µου δια-να βγω να τους µιλήσω, να κάµουν τον κακό τους σκοπόν. Αυτό το 
πετροβόλησµα το ακολουθούσαν πάντοτες. Μίλησα του υπουργού του Στρατιωτικού 
Τζαβέλα, του-κάκου. Το 'βαλα εις την 'φηµερίδα. 'Ερχονταν πάντοτες 
άνθρωποι και µο' 'λεγαν να φυλαχτώ, ότι θα µε σκοτώσουνε. Μίαν ηµέρα 
έρχεται ο υποστράτηγος Γιατράκος• ήταν κι' ο Μαµούρης οµπροστά• µου 'χε 
παραγγείλη 
κι' άλλες φορές• αυτός ήταν µ' αυτούς, όµως ως συναγωνιστή 
τον είχα και εις τον όρκον πρωτύτερα. Μου λέγει οµπρός-εις το Μαµούρη 
"ότι• ""Σου παράγγειλα τόσες φορές θα σε σκοτώσουν χωρίς άλλο και θ' αφήσης" 
τόση φαµελιά εις τους πέντε δρόµους. Σου είπα να 'νωθής µ' αυτούς, καθώς 
ενωθήκαµεν όλοι• εσύ δεν θέλεις. Σαν δεν θέλης, φυλάξου, ότι θα σε σκοτώσουν. 
'Εχεις πολλούς οχτρούς. -Του λέγω, οχτρούς αν τους έκαµα, δεν λυπώµαι, 
ότι κακό κανενού δεν έκαµα δια το νιτερέσιον µου. 'Οταν µου πειράζουν 
την πατρίδα µου και θρησκεία µου, θα µιλήσω, θα 'νεργήσω κι' ό,τι θέλουν 
"ας µου κάµουν"". Είχε κάµη µεγάλη κάψη• και οι κόρυζες και τα κουνούπια" 
µας αφάνισαν κλεισµένους όλους µέσα• και µ' αρρώστησε όλη µου η φαµελιά. 
Μίαν ηµέρα καθόµουν εις την κρεββάτα• ήταν κι' άλλοι άνθρωποι, και 
µιλούσαµεν. Απόξω τα τείχη του περιβολιού µου πέρναγαν δυο άνθρωποι, 
"και καταπάταγαν τον τόπον. Λέγει ένας• ""Αυτείνοι δεν είναι καλοί άνθρωποι""." 
Και πιάσαµεν πάλε την οµιλίαν. Το βράδυ ήρθαν εναδυό φίλοι εις το 
σπίτι µου κι' ο δήµαρχος των Μεγάρων. Φάγαµεν ψωµί. 'Επεσαν να κοιµηθούν 
εις την ταράτζα. Λέγω κ' εγώ ας κοιµηθώ, τώρα οπού 'ναι τόσοι άνθρωποι 
εις την ταράτζα• και είχα και δυο-τρεις δικούς-µου. Την νύχτα σηκώθηκα• 
από-µέσα το περιβόλι µου, εις τ' αγκωνάρι του σπιτιού µου φύλαγαν άνθρωποι, 
µο' 'δωσαν ένα ντουφέκι -πέρασε από το µπλέφαρό µου• δεν µε πήρε. 
Ρίχτηκα εγώ πήρα το ντουφέκι µου, έρριξα• έρριξαν κ' εκείνοι πάλε. Φύγαν. 
Τότε βήκαµεν έξω αναντίον αυτεινών. Πήραν ποδάρι, νύχτα, φύγαν. 'Ηταν 
και τ' Αλώνια -ανακατεύτηκαν οι άνθρωποι. 'Αλλοι, συντρόφοι τους αυτεινών, 
"έλπιζαν ότι µε σκότωσαν• είπαν• ""Τρόµαξε να βγη όξω η νύφη, οπού" 
"κοπιάζαµεν τόσον καιρό"". Αυτό τ' άκουσαν οι άνθρωποι εις τ' Αλώνια, δεν " 
γνώρισαν τους ανθρώπους. Την ηµέρα ήρθε ο αστυνόµος, ο µοίραρχος -της 
συντροφιάς τους -να ξετάσουνε. ∆εν θέλησα να τους µιλήσω τίποτας. 
Τότε έφκειασα µίαν έκθεσιν εις τον τύπον, έβαλα και την κόπια του 
όρκου, οπού θα σκότωναν τους Σεπτεβριανούς, και τ' άλλα όλα. Σηκώθηκα 
και πήγα και µίλησα και του Βασιλέα καµόσα και του υπουργού του Στρατιωτικού. 
Τους είπα, εις-το-εξής τόµως ιδώ άνθρωπον οπού να µε φυλάγη, 
θα ρίξω να τον σκοτώσω. Τότε µε προσκαλεί ο υπουργός του Στρατιωτικού 
και βάνουν ανακριτάς και µ' ανάκρεναν τόσες ηµέρες. Προσκάλεσα κι' όσους 
ήταν εις το σπίτι µου µάρτυρες. Ο Γιατράκος αρνήθη όλως-διόλου, οπού τον 
άκουσε κι' ο Μαµούρης, ο Χατζηχρήστος κι' άλλοι τόσοι αξιωµατικοί. Τον 
φώναξε ο Κωλέτης και οι συντρόφοι του κ' έγινε επίορκος. Σε λίγον καιρόν 
έφκειασαν του αδελφού του το κεφάλι εις την πατρίδα του σκαφίδα, τον δολοφόνησαν 
την νύχτα. Τότε βάργε το κεφάλι του ο υποστράτηγος. 
Οι Βουλές κι' όλες οι 'φηµερίδες θέλανε η Κυβέρνηση ν' αποδείξη τους 
αίτιους της εταιρίας οπού 'ναι αναντίον των Σεπτεβριανών και του Συντάµατος. 
'Εβαλαν 'πιτροπή οι Βουλές να συναγροικιέται µε την Κυβέρνησιν περί 
αυτής της εταιρίας. Ο Κωλέτης αντίς-δια τον συνταµατάρχη Ζέρβα, οπού 'χε 
τον όρκον, το έρριξε εις έναν Αντώνη Πατέρα λοχαγό. Τον φαρµάκωσαν κι' 
αυτόν, πέθανε. Και γύρα-γύρα, σήµερα ταχιά, σαν είδε ότι το πράµα χοντραίνει, 
γύρισε και καµόσους από την 'πιτροπή βουλευτές και γερουσιαστές 
κ' έµεινε ως την σήµερον νεκρό και παγωµένο. 
Εγώ, αφού έγινε η µεταβολή της Τρίτης-Σεπτεβρίου και κατατρέχτηκα 
απ' όλους αυτούς, Μεταξά, Μαυροκορδάτο, Κωλέτη και συντροφιές τους, 
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ακολουθούσα να 'νεργάω τον όρκον δια τα έξω• κ' έστελνα τίµιους ανθρώπους 
και κατηχούσαν• και σύσταιναν και 'πιτροπές. Κι' αγροικιώµουν παντού µέσα 
κ' έξω. Και µο' 'στελναν κ' εµένα ανθρώπους και γράµµατα. 'Ηρθε ένας άνθρωπος 
από την Γουργαροσερβία στελµένος 'σ εµένα και εις τον Χατζηχρήστο 
και τον Κωλέτη, επειδή ήταν εις τα πράµατα και είχε κι' αυτός αυτείνη 
την ιδέα και την µίλησε και εις το βήµα της Συνελέψεως. Από τους ανθρώπους 
οπού 'στελνα έξω, ως φαίνεται, κανένας είχε φίλον κι έναν σηµαντικόν 
Τούρκον -ήταν αναντίος του Σουλτάνου. Σαν έγινε η µεταβολή της Τρίτης-Σεπτεβρίου 
κ' έµαθε ο Τούρκος αυτός ότι 'νέργησα κ' εγώ κατά δύναµιν, 
υποπτεύτηκε να-µην κινηθούµεν µ' αυτείνη την ορµή και δια έξω αναντίον 
τους. Βρίσκει ο Τούρκος εκείνος έναν φρόνιµον Ρωµιόν και τον ορκίζει και 
του δίνει τα µέσα και του λέγει να 'ρθή να µ' ανταµώση. Μου λέγει• Ο 
τάδε Τούρκος µ' έστειλε να σ' ανταµώσω -να µην ξέρη άλλος κανένας, ότι 
προδίνεται και χάνεται. Μου είπε να σου ειπώ, αν έχετε σκοπόν να κινηθήτε 
όποτε είναι καιρός, να βάλωµεν ένα καβούλι να µας φυλάξετε τιµή και 
κατάστασιν και να 'χωµεν κ' εµείς τα ίδια δικιώµατα• κι' αυτός σας βρίσκεται 
"µε δέκα-χιλιάδες ανθρώπους"". 'Εκατζε 'δώ καπόσες ηµέρες. Του λέγω" 
"µίαν ηµέραν• ""Να πας να ειπής αυτά του Κωλέτη"". Τον έπιασε τροµάρα " 
"τον άνθρωπον. ""∆εν πηγαίνω, µου λέγει, εις αυτόν, ότι χανόµαστε. -Του " 
λέγω, να πας καθώς θα σου ειπώ εγώ, ότι θέλω να µάθω τι φρονεί αυτός δια 
"τα έξω• να τον ορκίσης και να του ειπής ""ένας Τούρκος µ' έστειλε"" -ούτε " 
τ' όνοµά του, ούτε την πατρίδα του• και να του ειπής όσα µου είπες εµένα. 
Και µ' έστειλε, να του ειπής, 'σ εσένα και εις τον Μακρυγιάννη, κι' όποτε 
"είναι καιρός αγροικιέστε εσείς οι δυο µ' εµένα κ' εγώ µ' αυτόν"". Και του " 
"είπα• ""Να µην του ειπής ότι µ' αντάµωσες εµένα και µου µίλησες, αλλά " 
"πρωτοπήγες εις αυτόν"". Πήγε τον αντάµωσε και του είπε να πάγη το βράδυ. " 
Αφού πήγε το βράδυ, του λέγει αυτά κι' ότι τον έστειλε ο Τούρκος 'σ αυτόν 
"και 'σ εµένα. Του λέγει ο Κωλέτης ""Να-µην πήγες εις αυτόν; -'Οχι. " 
Πρώτα ήρθα εις την Εκλαµπρότη σου, έτζι είµαι διαταµένος. -Μην πας 
'σ αυτόν τον µπερµπάντη. Αυτός είναι εις την οργή του Βασιλέως, ότι απάτησε 
τον λαόν και τους όρκισε και τους πήρε τις υπογραφές τους κ' έκαµε 
αυτό το µπερµπάντικο πράµα. Και µ' αυτό οπού 'καµεν θα λάβη τα 'πίχειρα 
"της κακίας του"". Τον ορκίζει να µη µου ειπή εµένα παρόµοιον, ούτε αλλουνού" 
αυτό. Του είπε ότι αυτός έχει 'νεργήση και µ' άλλους σηµαντικούς κι' 
"όποτε είναι καιρός, ""έχοµεν όλες τις ετοιµασίες και θα λευτερώσουµε όλα " 
"αυτά τα µέρη"". Πήγαν άνθρωποι πολλοί -του είπε να γυρίση την άλλη 'µέρα " 
να του µιλήση ακόµα. Τον άνθρωπο τον στένεψε να µάθη τ' όνοµα του Τούρκου. 
'Ερχεται µου λέγει αυτά, καταλυπηµένος διατί να τον στείλω εκεί, και 
"µπορεί να προδοθή. Του λέγω• ""Αυτά ήθελα να µάθω εγώ. Σήκου να πας " 
"εις την δουλειά σου και να µη µαταπάς εις αυτόν"". Του είπα τι να µιλήση " 
και του Τούρκου. Και πάγει κι' αυτός εις την δουλειά του• και δεν τον µατάειδε 
ο Κωλέτης. Και βήκα κ' εγώ από την απάτη, οπού νόµιζα κάτι µπορεί 
να βγη από αυτόν δια τους αδελφούς µας τους σκλαβωµένους. 
Αφού κι' ο Μεταξάς τον γνώρισε καλά, απαρατήθη. Είναι η αλήθεια ότι 
εις την Οικονοµίαν όσο εστάθη έκαµεν τα χρέη του πολλά τίµια και πατριωτικά• 
κι' ωφέλησε το δηµόσιο κι' άφησε και καµόσα χρήµατα εις το 
ταµείον. Και βγαίνοντας αυτός, τα πάστρεψε ο Κωλέτης και η συντροφιά. 
Πήρε µε το µέρος του πολλούς βουλευτάς πολιτικούς και στρατιωτικούς, 'διοτελείς 
όλους, Κριτζώτη, Γριβαίους, Παπακώστα κ' επίλοιπους κ' έκαµεν δια 
'νεργείας αυτεινών τους κακούς του σκοπούς -ωφελήθηκαν κι' αυτείνοι. Κι' 
αφού τους καταλάσπωσε, τους δίνει µίαν κλωτζά. Και τους κατατρέχει όλους. 
Τότε κι' αυτείνοι θέλησαν να δείξουν τα πατριωτικά τους αιστήµατα εις 
την Βουλή -γύρισαν µε την αντιπολίτεψιν. Ο Κωλέτης είχε κάµη όλα του 
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τα θελήµατα εις την Βουλή και τότε οπού δεν τους είχε ανάγκη τους κυνήγησε. 
Και γίναµεν συντρόφοι. 'Οταν ήταν µ' αυτόν µε κατάτρεχαν κι' αυτείνοι 
"όλοι. Τώρα µο' 'λεγαν• ""Πως τον γνώρισες εσύ κ' εµείς απατηθήκαµεν;" 
-Κ' εσείς, τους είπα, τον γνωρίζεταν καλύτερα από 'µένα, όµως η 'διοτέλεια 
"τα 'κανε αυτά"". " 
'Νέργησα κ' έγιναν συντροµηταί εισέ όλο το Κράτος και κάµαµεν µίαν 
"εφηµερίδα ""Εθνοκρατία"" και βαρούγαµεν µε φρονιµάδα τα κακά. Αυτείνη " 
η 'φηµερίδα πείραζε τον Κωλέτη και συντροφιά του διατί µιλούσε µε ηθική 
κ' έλεγε τα σφάλµατά τους. 'Ηταν τρεις καλοί νέοι και µε µεγάλη αρετή 
οπού γράφαν κ' εγώ ήµουν ταµίας. 
'Ενα βράδυ, τη νύχτα, να ένας άνθρωπος βαλµένος να µε δολοφονήση. 
'Ηξερε την ώρα αυτείνη, οπού καθόµουν µόνος-µου εις την κάµαρά µου, παράµερη. 
Είχε κι' άλλους τέσσερους ανθρώπους• δυο άφησε εις την αυλόπορτα, 
δυο ήφερε απάνου εις την άλλη πόρτα κι' αυτός µπήκε µέσα. Είχαν και τα 
διαβατήριά τους βγαλµένα από τρεις ηµέρες πρωτύτερα. Μπήκε µέσα, είδε 
"τους ανθρώπους, µου λέγει• ""'Εβγα 'σ την σάλλα, κάτι θα σου µιλήσω µυστικά." 
-Του λέγω, µίλησέ µου εδώ. -'Οχι, λέγει, έξω. -Σύρε, του λέγω, 
"εις την σάλλα κ' έρχοµαι"". Μπήκε εις την σάλλα. Οι άνθρωποί µου έτρωγαν " 
ψωµί κάτου-εις το υπόγειον κλεισµένοι όλοι, ότ' ήταν κρύο πολύ. Τότε τους 
λέγω να 'ρθούν απάνου. Εγώ πήρα το µαχαίρι µου και το είχα από-κάτου 
εις την καπότα µου• και πήγα κ' έκατζα κοντά του, εις τα δεξιά του. Του 
"λέγω• ""Τι ορίζεις, αδελφέ; 'Αλλη βολά εις το σπίτι µου δεν εκόπιασες.- " 
'Ηρθα κι' άλλη βολά, µου λέγει, µε τον αρχηγό µου τον Γρίβα. -Τι θέλεις 
"τώρα τη νύχτα; -Θέλω, λέγει, ωρέ, τα δίκια µου! -Τι δίκια ζητείς από " 
"'µένα; Βασιλέας είµ' εγώ, Κυβέρνηση είµαι, Βουλές είµαι; Ο αρχηγός, οπού " 
είσαι, είναι Γενικός Επιθεωρητής, είναι βουλευτής. Εγώ είµαι ένας ιδιώτης 
"κατατρεµένος• κάθοµαι εις το σπίτι µου. -Από 'σένα θέλω τα δίκια µου!"" " 
Εις τον ίδιον καιρόν µπήκαν και οι άνθρωποί µου µέσα. Τότε άρχισε να χάνη 
"την γενναιότητα. Του είπα• ""Πήγαινε εις την δουλειά σου και να µη µαταρθής" 
"εδώ"". Βγαίνοντας έξω, είδαµεν και τους συντρόφους του αρµατωµένους." 
Αυτό το πράµα το είπα κι' αλλουνών, κ' ένας φίλος µου είπε ότ' είχαν βγάλη 
και τα διαβατήριά τους προ ηµερών -ήταν εις την αστυνοµίαν όταν τα 'βγαλαν. 
Ούτε πήγαν πουθενά. Κι' όταν πήγαν εις την πατρίδα τους το καυκήθηκαν 
αυτό, έµαθα, µ'-όλον-οπού δεν πέτυχαν τον σκοπόν τους. 
Αφού ο Κωλέτης έκαµεν την δουλειάν του καθώς ήθελε µε τις Βουλές, 
τότε τους διάλυσε για-να 'νεργήση να γένουν νέες. Τότε ο Κριτζώτης, Γρίβας, 
Παπακώστας, Μαµούρης κι' άλλοι ενώνονται µε τον Μεταξά και Μαυροκορδάτο 
και γίνονται ένα. Μου λένε κ' εµένα να ενωθώ. Τους λέγω δεν 
θέλω µήτε υπέρ, µήτε κατά. 'Οταν ιδώ πράµατα πατριωτικά και φρόνιµα, 
"είµαι µαζί τους, ειδέ δεν είµαι• ""Και δεν είµαι και προδότης να σας προδίνω""," 
είπα του Μεταξά και Μαυροκορδάτου. Ο Κωλέτης, σαν φύγαν αυτείνοι, 
"µου στέλνει τον Γαρδικιώτη να πάγω, µε θέλει. Σηκώθηκα πήγα. ""Αγαπητέ" 
"κουµπάρε, τόσον καιρόν εδώ πλησίον σου και να µην έρθης να σε ιδώ;-" 
Του λέγω, έχεις πολλές δουλειές και δεν σε βαρύνω κ' εγώ µε την παρουσίαν 
"µου. Τι µε θέλεις; -Σε θέλω να σε ιδώ"". Του λέγει ο Γαρδικιώτης• ""Ο " 
Μακρυγιάννης είναι κουµπάρος µας, να έµπη τώρα εις τις εκλογές τις νέες 
βουλευτής αυτός κι' ο Βλάχος, να 'µπης κ' εσύ κι' ο Καλλεφουρνάς. Και να 
"ενωθούµεν όλοι. -Αγαπητέ Γαρδικιώτη, ο Μακρυγιάννης να 'µπη βουλευτής; " 
Εγώ τον έχω να τον κάµω γερουσιαστή! Εγώ θα τον κάµω αρχηγό της 
Εθνοφυλακής, θα τον κάµω 'πασπιστή του Βασιλέως -όσα µιλήσαµεν οι 
τρεις όταν ορκιστήκαµεν• κι' όποτε βρούµεν τον καιρόν, να τηράξωµεν δια 
τα έξω, ν' αξήνωµεν την πατρίδα µας. Ο Μακρυγιάννης έφκειασε αυτό το 
τραπέζι, οπού καθόµαστε, και µας σύναξε όλους• κι' αφού το 'στρωσε, σηκώθη 
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κ' έφυγε και µας άφησε µοναχούς. Εγώ του είχα τον Μεγαλόσταυρον έτοιµο. 
Ο Μακρυγιάννης (λένε του Βασιλέα, λένε εµέναν) κάνει νέους όρκους και 
"παίρνει υπογραφές"". Εγώ λέγω του Βασιλέα• ""Ψέµατα, Μεγαλειότατε"". Ο " 
Μακρυγιάννης τώρα εις τις νέες Βουλές πρέπει να συντρέξη την Κυβέρνησιν 
να µπούνε εκείνοι οπού θα διορίσω κ' εγώ, δια-ν' ακούγεται και εις τους έξω 
ανθρώπους ότι ο Κωλέτης είναι µε το µέρος του... και τον υπολήπτονται 
οι 'Ελληνες. Ο Μακρυγιάννης πρέπει εις-το-εξής να είναι µε το πνεύµα 
της Κυβερνήσεως. -Κύριε Κωλέτη, στάσου να σου µιλήσω κ' εγώ. -Σ' ακούω, 
αγαπητέ. -∆εν ήρθα µόνος-µου εδώ• έστειλες τον Γαρδικιώτη και µε φώναξες: 
Ούτε βουλευτής θέλω, ούτε γερουσιαστής, ούτε αρχηγός, ούτε 'πασπιστής, 
ούτε σταυρό -ούτε εσύ µου τα δίνεις, ούτε εγώ τα φαντάζοµαι. Υπογραφές 
κι' όρκους νέους οπού µου λες δεν έκαµα και κανένας από σας δεν θέλω 
να έχη εσπλαχνία 'σ εµένα. Οµιλίες και συνωµοσίες είχα κάµη νέες, να 
βάλω εσέναν 'σ τα πράµατα και τους φίλους σου, οπού είσαστε ως την σήµερον. 
Εις αυτείνη την συνωµοσίαν έβαλα και τον ίδιον Βασιλέα, να σε βάλη 
εις τα πράµατα, οπού είσαι. Αν έστρωσα το τραπέζι και κάθεστε και τρώτε 
εσείς, αν έφαγα καµµίαν χαψιά, να σας πλερώσω το κόστος. Συντροφιά δεν 
θέλω αν δεν ιδώ να κυβερνάγη η αρετή κι' ο πατριωτισµός. Τι µε γυρεύεις 
"σύντροφον; Εσύ στέλνεις ένα λόχο και κάποτε δυο και µε τρογυρίζεις ως-να " 
ήµουν ο µεγαλύτερος κακούργος, δια-να µε δείχνης εις τον κόσµον και εις τον 
Βασιλέα ότ' είµαι τοιούτος κ' εσύ προσέχεις δια 'µένα τον κακόν άνθρωπον, 
δια-ν' ασφαλίσης το Κράτος και τον Βασιλέα από 'να ληστή. Πόσες ληστείες 
είδες από 'µένα κι' απ' όσους οδηγούσα όταν ήσουνε εις τα πράµατα, εις την 
"Επανάστασιν; Τότε οπού ήµουν νέος και χωρίς γυναίκα και παιδιά, ήµουν " 
φρόνιµος• τώρα οπού γέρασα και είµαι φορτωµένος τόσον κόσµο φαµελιά, 
"τρελλάθηκα; Θα κάτζω εις το σπίτι µου• ούτε την Κυβέρνησιν βοηθώ, ούτε " 
είµαι αναντίος της. Κι' αυτείνη την υποψίαν οπού 'χεις, τώρα οπού τραβήχτη 
ο Κριτζώτης και οι άλλοι, να-µην ενωθώ µ' εκείνους, δεν ενώνοµαι, ότ' είναι 
"εγωιστές και δεν κάνουν δουλειά πατριωτική"". Και σηκώθηκα κ' έφυγα." 
Ο Κριτζώτης, Γρίβας, Μαµούρης, Παπακώστας κι' άλλοι ενώθηκαν µε 
τον Μεταξά, Μαυροκορδάτο κι' άλλους και πάνε δια τις νέες εκλογές να κάµουν 
δύναµιν να 'ρθούνε αναντίον της Κυβέρνησης. Και συνοµίλησαν να γένη 
µίαν ηµέρα κίνηµα παντού, ώστε η Κυβέρνηση να µην µπορή να προφτάση. 
∆εν ήταν πατριωτική η καρδιά τους. Πήγε ο Γρίβας εις την Βόνιτζα, σήκωσε 
την σηµαία. Τον πλάκωσαν χωρίς-να ρίξη ντουφέκι, τον έρριξαν εις την 
θάλασσα. Αν δεν τον σώναν οι 'Αγγλοι, ήταν χαµένος. Πήγε εις την Αγιοµαύρα 
µε καµµίαν ογδοηνταριά ανθρώπους οπού 'χε, έκατζε καµόσες ηµέρες 
κι' από-'κεί πήγε εις την Πρέβεζα κι' από-κεί 'σ τα Γιάννενα. Τελειώνοντας 
αυτός, σηκώνεται ο Φαρµάκης µ' άλλους εις τον 'Επαχτον. Παίρνει ο 
Μαµούρης του Μεταξά και Μαυροκορδάτου τριάντα-πέντε-χιλιάδες δραχµές, 
οπού σύναξαν συνεισφορά δια-να βοηθήσουνε αυτό το κίνηµα, τους γέλασε και 
γύρισε µε την Κυβέρνησιν. Πήγε και σκοτώνεταν µε τους συντρόφους του, 
τον Φαρµάκη και τους άλλους. Γύµνωσε κι' ένα χωριόν, κεφαλοχώρι του 
Κράβαρι, οπού ήταν ο Φαρµάκης µέσα και τ' άφησε κ' έφυε• µπήκε ο Μαµούρης 
µε το φουσσάτο της Κυβέρνησης, δεν τους άφησαν ούτε στάχτη. Καταπολέµησαν 
τον Φαρµάκη, τον νίκησαν. Τον έπιασαν µ' άλλους και τον πήγαν 
εις το Παλαµήδι. Σηκώνεται ο Κριτζώτης εις την Χαλκίδα. Πάγει ο 
Γαρδικιώτης µ' όλη την δύναµη, πολεµούν. Κόβει το κανόνι το χέρι του 
Κριτζώτη. Σώθη εις την Χιόν. Ρήµαξε το Γριπονήσι το φουσσάτο κι' ο αρχηγός 
Γαρδικιώτης. Και σκοτώθη τόσος κόσµος. Σηκώνεται ο Παπακώστας, 
Κοντογιανναίγοι, Μπαλατζός, Βελέτζας κι' άλλοι πολλοί, δεν µπόρεσαν να 
κάµουν τίποτας. Πάνε εις την Τουρκιά. Καταφανίστηκαν κι' αυτείνοι κι' ο 
τόπος. Οι πολιτικοί αρχηγοί τους εδώ νεκρωµένοι• µε δόλο το ένα µέρος µε 
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τ' άλλο 'µονοιασµένοι, µε τα χείλη κι' όχι µε την καρδιά• άλλα 'νεργούσε 
το 'να το µέρος και το άλλο άλλα. 'Οσοι σηκώθηκαν έπαθαν κι' αυτείνοι, οι 
δυστυχισµένοι, κι' ο τόπος 'σ άχλιαν κατάστασιν. 
'Οταν σηκώθηκε ο Βελέτζας µε τους άλλους, ηύρα κ' εγώ τον διάβολό 
µου. Ο υπουργός του Πολέµου ο Τζαβέλας είπε ότι του έδωσα τα µέσα και 
τον έβγαλα έξω κι' ότι και του Κριτζώτη του έστειλα ανθρώπους• κι' αν 
ανακατώθηκα εις αυτά όλα, είµαι άτιµος άνθρωπος. Με φύλαξε ο Θεός και 
µε φώτισε, ότι έβλεπα την συντροφιά τους ολουνών, και στρατιωτικών και 
πολιτικών, και την 'λικρίνειάν τους, και δεν ανακατώθηκα. Και τρόµαξα να 
σωθώ από αυτείνη την αδικίαν. 'Οτι µε διαβάλαν και εις τον Βασιλέα. 
Ο Κωλέτης άρχισε να κάµη τις εκλογές. Αν δεν είχαν οι συντρόφοι του 
ψήφους πολλούς κατά τον νόµον, γιόµιζαν τις κάλπες αυτοί και της Κυβέρνησης 
τα όργανα. Παντού εις το Κράτος γίνηκαν σκοτωµοί κι' αφανισµός 
των κατοίκων. Ο Κωλέτης πήρε όλες τις εκλογές, κι' ο Μαυροκορδάτος 
ούτε εις τις εκατό µία. 'Εχει όµως την δόξαν ο Μαυροκορδάτος ότι 'σ τις 
πρώτες εκλογές έδειξε αυτός µε τους συντρόφους του το παράδειµα. Βήκε κι' 
ο Κωλέτης από την Αθήνα βουλευτής κ' έβγαλε και τον Καλλεφουρνά, τον 
Βρυζάκη και Πετράκη, ανθρώπους της µπιστοσύνης του. Τ' άλλο το µέρος 
Μεταξάς, Βλάχος, Ζαχαρίτζας, Σκουρτανιώτης απέτυχαν. 
Εγώ καθόµουν εις το σπίτι µου, δεν ανακατώθηκα ούτε 'σ το 'να το µέρος, 
ούτε 'σ τ' άλλο. Αφού ο Κωλέτης κιντύνεψε τον Κριτζώτη κι' αλλουνούς 
και τους έδιωξε από την πατρίδα τους, οπού 'χυσαν το αίµα τους εις τους κιντύνους 
της, και πάνε εις τους Τούρκους να βρούνε άσυλο, ήρθε και η αράδα η 
δική-µου να µε βγάλη από τα µάτια του. Κάνει συβούλιον µε τους φίλους 
του πως να µπορέσουν να µε συλλάβουν την νύχτα. 'Ερχονταν και µε φύλαγαν 
να βρούνε καιρό. Φίλοι ήρθαν µου είπαν ότι µιλούσε αυτός ο καλός άνθρωπος 
αυτά 'σ ενού ∆εσπότη φίλου του το σπίτι, οπού οϊντίζει κ' εκεινού 
του άγιου ανθρώπου η ψυχή µ' εκεινού. 'Ηρθαν κι' άλλοι, οπού άκουσαν τα 
ίδια µέσα-εις την Γραµµατείαν. Είδα και τους ανθρώπους οπού µε τρογύριζαν 
εκ-νέου να µου κάµουν αυτείνη την τιµή. 'Αλλοι µε βιάζαν να φύγω να 
σωθώ. Εγώ τους έλεγα από το σπίτι µου δεν µπορώ να φύγω κι' ό,τι µ' εύρη 
να µ' εύρη εδώ. Τότε κάθοµαι και φκειάνω µίαν έκθεσιν κ' έλεγα πως µε 
ζήτησε ο Κωλέτης τόσες φορές και τι ήταν οι σκοποί του, τι δουλεύει δια 
την πατρίδα και θρησκεία, πως πιάστηκα µ' αυτόν, πως έστειλε εις-το-υστερνό 
το Γαρδικιώτη και πήγα εκεί• κι' ό,τι µου είπε κι' ό,τι του είπα. 
Το 'φκειασα αυτό, το 'δωσα ενού φίλου µου• του είπα, αν κλειστώ εις το σπίτι 
µου -µε βιάσουν αυτείνοι, ή µε διώξουν, ή µε σκοτώσουνε -αυτός ευτύς να το 
δώση εις τους τύπους• και τους όρκιζα όλους να το βάλουν. 'Εσασα τ' άρµατά 
µου όλα, µίλησα και πέντ'-έξι παιδιών να 'τοιµαστούν να το βροντήσουµεν 
"ώσο-να λυώσουµεν. 'Ετοιµοι αυτείνοι οι αγαθοί άνθρωποι• ""Πεθαίνοµεν, µου " 
"λένε, όποτε θέλεις!"". " 
Τότε έκρινα εύλογον να πάγω να τους µιλήσω πρώτα εκεινών. Πήγα 
εις τον Γαρδικιώτη, οπού ήταν παρών όταν µίλησα του Κωλέτη, οπού 'ρθε 
ο Γαρδικιώτης και µε πήγε. ∆εν τον ηύρα το Γαρδικιώτη. Είχε πάγη εις 
την Κόρθο να συβιβάση τα οτζάκια των Νοταράδων, ότι τρώγονταν. Πήγα 
εις τον Παλαµήδη• ήταν υπουργός του Εσωτερκού. Του είπα όσα µου κάνει 
ο αφέντης του κι' αυτείνοι και να τα ειπή του Βασιλέα όλα κι' εκεινού του 
µπερµπάντη. Μου είπε ότι πάγει και µιλεί, όµως την έκθεση να µην τη 
δώσω εις τον τύπον. Πήγε και µίλησε. Συχρόνως ήρθε κι' ο Γαρδικιώτης. 
Του µίλησα κι' αυτεινού. Το δειλινό βλέπω τον κουµπάρο µου τον Κωλέτη 
κ' έρχεται εις το σπίτι µου και µου κάνει χιλιάδες τζιριµόνιες• κι' έκατζε 
περίτου από τέσσερες ώρες. Ούτε καταδέχτηκα να του µιλήσω δι' αυτά, 
ούτε µου µίλησε• αλλά µου είπε πρέπει να ετοιµαζώµαστε δια έξω -όσα 
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είχαµε µιληµένα προ καιρού. 'Οτι έστειλε τα µέσα του Γκιουλέκα και πολεµάγει 
εις την Αρβανιτιά και να µην τον αφήσουµεν να χαθή. Μου είπε 
αυτά κ' έφυγε. Μου σήκωσε και τον µπλόκον. 
Σε δυο-τρεις ηµέρες τον κολλάγει ένας νεφρίτης και γύριζε και φώναζε 
νύχτα και ηµέρα. Του βαστήχτη το κάτουρό του. Μαζώχτηκαν όλοι οι γιατροί. 
Πήγε κι' ο Βασιλέας τόσες φορές. Τον έκαµε κι' αντιστράτηγον. Είδε 
οπού θα πεθάνη, συβούλεψε τον Βασιλέα να µην αλλάξη το σύστηµά του- 
και το βαστάγει ως την-σήµερον. 
Μπήκε ο Τζαβέλας πρωτοϋπουργός. Τον έκαµαν βουλευτή, ή να ειπώ 
καλύτερα έγινε µόνος-του µε την βοήθεια της συντροφιάς του• γιόµωσαν τις 
κάλπες ψήφους. Κ' έδειξε κι' αυτός αρετή και δείχνει σαν τον µακαρίτη 
κατά τις οδηγίες οπού άφησε εις τον πεθαµό του -δεν αλλάξαµεν ούτε 
γιώτα. Και κυβερνιώµαστε και τώρα καθώς πρώτα και χερότερα. Και σε όλες 
τις τάξες από την µεγαλύτερη και κάτου και εις Κυβέρνησιν και Βουλές 
και παντού εις το Κράτος δεν γνωρίζει το σκυλί τον αφέντη του. Κλεψές 
'σ τα ταµεία και 'σ τα 'σοδήµατα, ληστείες. Η αρετή, η αλήθεια, ο πατριωτισµός 
εχάθηκαν. 'Οτι όποιος έχει αυτά τον κιντυνεύουν, κι' όθεν ψεύτης και 
κατρεγάρης και κλέφτης, ή ντόπιος ή ξένος, εκείνος έχει την τύχη του. 
Τον Μαυροκορδάτο και Μεταξά και συντρόφους τους κατατρέχουν επειδήτις 
ήταν αντιπολιτευόµενοι κ' έγιναν αυτά τα κινήµατα έξω, χωρίς-να βγάλουν 
κι' αυτείνοι κάνα πατριωτικόν αποτέλεσµα• ότι ποτές δεν στοχάστηκαν 
πατριωτικώς και να είναι σύνφωνα και τα δυο µέρη, αλλά άλλα έκανε το 'να 
το µέρος κι' άλλα το άλλο• και τους ανθρώπους τους έχασαν, οπού τους άκουγαν, 
και η πατρίδα έπαθε τόσα κακά. 
Είχε έρθη ένας αξιωµατικός -είχε αγωνιστή εδώ και είχε πάγη εις την 
Σερβογουργαρίαν• ήταν από 'κείνα τα µέρη -τον έστειλαν από-'κεί έµποροι 
κι' άλλοι να 'ρθή εις τον Χατζηχρήστον και 'σ εµένα να µας ειπή εκεινών 
την κατάστασιν και την ετοιµασίαν τους και να του ειπούµεν κ' εµείς τα 
εδώ• λέγοντας αυτά του Χατζηχρήστου -δεν είχε έρθη ακόµα 'σ εµέναν- 
αυτός ο ευλογηµένος, άκακος άνθρωπος κι' ως 'πασπιστής του Βασιλέως, του το 
είπε• το είπε και του Γαρδικιώτη. 'Υστερα µου το είπαν κ' εµένα. Του λέγω 
του Χατζηχρήστου να πάη να ειπή του Βασιλέα ότι εγώ δεν ανακατώνοµαι 
εις αυτά -πρέπει να τα ξέρη πρώτα η Μεγαλειότης του• ότι και τα καλά 
είναι δικά-του και τα κακά. Το είπαν αυτό του Βασιλέα και του άρεσε. Τότε 
πήρα τον Χατζηχρήστο και πήγαµεν εις τον Γαρδικιώτη και του είπα, 
αυτά θέλουν µυστικότη και να 'νεργούνε άνθρωποι µε συνείθησιν και πολύ 
"µυστικοί, ότι κιντυνεύοµεν από τους δυνατούς. ""Κι' αν θέλετε, ν' αγροικιέσαι" 
εσύ, Γαρδικιώτη, κι' ο Χατζηχρήστος κ' εγώ• και τον Βασιλέα να τον έχωµεν 
"πολύ φυλαµένον"". Του άρεσε κι' αυτεινού. Το είπε και της Μεγαλειότης" 
"του και τ' άρεσε. Τότε πηγαίνω και του λέγω• ""Αυτά θέλουν και ικανούς " 
ανθρώπους εις τα πράµατα και καταξοχή εις το υπουργείον του Πολέµου. 
"Ο Τζαβέλας δεν είναι άξιος εις αυτά"". (Κι' όταν ζούσε ο Κωλέτης και ύστερα" 
αυτός έστειλαν προξένους παντού ανίκανους τους περισσότερους. Ο Τζαβέλας 
είχε κάµη µίαν εταιρίαν µε τον Τισαµενόν, Βέικον, Χατζηπέτρο κι' άλλους 
και γελούγαν τους ανθρώπους έξω ότι θα κινηθούν αναντίον της Τουρκιάς• 
και συνάχτηκαν τόσα χρήµατα παντού -τα 'φεραν αυτεινών και τα 'φαγαν όλα 
χωρίς-να χρησιµέψουν πουθενά. Και τότε πιάστηκαν αναµεταξύ τους και 
τα 'βαλαν αυτά όλα εις τους τύπους και το 'µαθε κι' όλη η Ευρώπη• και η 
Τουρκιά πειράχτη πολύ• κ' έπαθαν τόσοι χριστιανοί. Τι κάνει ο Θεός! Καίγεται 
το σπίτι του Τζαβέλα κι' όλο του το πράµα. Κόντεψαν να καγούνε 
κι' όλοι οι άνθρωποι µέσα. Με µίαν µπουνάτζα έλυωσε όλο αυτό µόνον• και 
κολλητά του ήταν σπίτια µε τζατµάδες κι' άλλα καρσί και δεν πειράχτη 
τίποτας αλλουνού, οπού αν ήταν ολίγος αγέρας, καθώς ήταν εις το κέντρο 
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του παζαριού, θα κιντύνευε η περισσότερη πολιτεία). Είπα του Γαρδικιώτη 
ότι ο Τζαβέλας δεν κάνει εις το υπουργείον και ήταν καλό να βάλη ο 
Βασιλέας τον Μεταξά υπουργό του Πολέµου. 'Οτι και εις τα σαράντα οπού 
µπήκε ο Μαυροκορδάτος κ' έβαλε αυτόν υπουργόν του Πολέµου, εφέρθη τιµίως 
όσον καιρόν έκαµε, καθώς και εις την Οικονοµίαν. Την αλήθειαν να 
"την λέµε. ""Που θέλει να τους ξέρη, µου λέγει, αυτούς ο Βασιλέας; (Μαυροκορδάτο" 
"και Μεταξά). -Του λέγω, διατί; -'Οτ' είναι αντιπολιτευόµενοι-." 
Κ' εσένα, του λέγω, να σ' αφήση ο Βασιλέας χωρίς µιστόν κ' εµένα -δεν 
γενόµαστε έθνος έτζι, του λέγω. Και κατατρέχετε κ' εµένα οπού είµαι φίλος 
αυτεινών. 'Οσα έκαµεν ο Κωλέτης και τούτοι οπού είναι τώρα είναι πολύ 
περισσότερα από εκείνα οπού κάµαν εκείνοι. Πες του Βασιλέως την γνώµη 
"µου. Πρέπει να ενωθή µ' όλους τους τίµιους ανθρώπους"". " 
'Οταν έγινε η ∆ηµοκρατία της Γαλλίας και πήραν φωτιά κι' άλλα µέρη 
της Ευρώπης, άρχισαν κ' εδώ τα κόµµατα και οι φατρίες και καταξοχή το 
παρτίδο του Κωλέτη και τουτουνών οπού µας κυβερνούν, οι άνθρωποι της διαθήκης 
του Κωλέτη. Αυτό το σύστηµα της δηµοκρατίας δεν το θέλαµεν οι 
τίµιοι άνθρωποι, ότι το γευτήκαµεν κι' αυτό. Πήραν µπούγιον οι άνθρωποι 
εδώ, γύρευαν αυτό το σύστηµα• 'νεργούσαν απάνου-εις αυτό και να κινηθούνε 
να πάνε να πάρουν και την Κωσταντινόπολη. 'Ερχονταν πολλοί τοιούτοι 
εις το σπίτι µου και µε ζητούγαν κ' εµένα σύντροφόν τους να συνπράξωµεν. 
"Τους έλεγα• ""Αυτό το σύστηµα, οπού το 'χαµεν και πρώτα, τι καρπόν µας " 
ήφερε και που καταντήσαµεν φαίνεται. Πρέπει να περιµένωµεν, να ιδούµεν 
αυτείνη η φωτιά της Ευρώπης που θα καταντήση, και τότε να τηράξωµεν 
και δια τα έξω• να κάµη η Κυβέρνηση αµνηστείαν, να µπούνε µέσα οι αγωνισταί 
οπού 'ναι εις την Τουρκιά και να βγάλωµεν και τους άλλους αγωνιστάς 
από τις φυλακές, οπού 'ναι γιοµάτα από αυτούς όλα τα µπουντρούµια του 
Κράτους, και τότε γένονται αυτά µε τον καιρόν τους -να µην χάσουµεν κι' 
"αυτά οπού 'χοµεν"". 'Σ αυτά οπού τους έλεγα αυτείνοι µο' 'λεγαν• ""'Εχασες κ'" 
εσύ τον εθνισµό σου, έγινες ένα µε τους άλλους και είσαι αντιπατριώτης.- 
Τους λέγω, σαν µου λέτε αυτό, κοπιάστε βάλτε τα µέσα όλα, οπού χρειάζεται 
"το κίνηµα αυτείνο, να κινηθούµεν. 'Εχετε τα µέσα; -Βάνουµεν, µου" 
λένε, ένα σπίτι, οπού 'χει ένας οπού 'ναι 'σ την εταιρίαν• το πουλούµεν και κάνοµεν 
"τα µέσα. -Πόσο αξίζει αυτό το σπίτι; -∆εκαπέντε-χιλιάδες δραχµές.-" 
"Γένεται κίνηµα µε δεκαπέντε-χιλιάδες;"" Και τι άνθρωποι µο' 'λεγαν" 
"αυτά; 'Ανθρωποι προκοµµένοι. Τότε απολπίστηκα και είπα είναι οργή Θεού " 
να χαθούµεν. Πάγω εις το κονάκι του Μεταξά και είπα να στείλη να 'ρθη κι' 
ο Μαυροκορδάτος, ότι κάτ' έχω να τους µιλήσω και των δυωνών. 'Ηρθε ο 
"Μαυροκορδάτος. Τους λέγω• ""Αδελφοί, η πατρίδα χάνεται -τι κάνετε σίγρι; " 
"Αυτείνη είναι η πατρίδα οπού 'ρθετε νέοι κι' αγωνιστήκετε και γεράσετε; " 
"Αυτείνη έγινε γης Μαδιάµ! ∆ιατί χαθήκαµεν όλοι εµείς; Μόνον δια-να δοξαστήτε" 
εσείς οι µεγάλοι πολιτικοί µας. Πάντοτες σας έχοµε κεφαλές εις τα 
πράµατα της πατρίδος κι' απολάψετε εκείνο οπού αγωνίζεται κάθε σηµαντικός 
άνθρωπος ν' απολάψη, δόξα και τιµή. Αυτά τ' απολάψετε. 'Οµως σαν χαθή 
"η πατρίδα, που θα ζήσετε κ' εσείς κ' εµείς όλοι; Και καθώς φαίνεται από " 
την τρέλλα µας χάνεται• θα κινηθούν οι τρελλοί άνθρωποι και θα µας ειπούνε• 
Κοπιάστε κ' εσείς οµπρός. Να µην πάµεν, µας σκοτώνουν, ή θα µας ειπούνε 
τουρκολάτρες• να πάµεν εµείς µ' άσπρα µουστάκια κοντά-εις αυτούς 
"κι' από την ανοησία µας ολουνών να χαθή η πατρίδα, δεν είναι αµαρτία; " 
"∆εν θα ειπούνε οι µεταγενέστεροι, σαν ιδούνε αυτό, δεν θα ειπούνε• ""Αυτείνη" 
"η πατρίδα δεν είχε ανθρώπους τέλειους και χάθηκαν αδίκως""; Τότε δεν θα " 
"κατηγορηθήτε εσείς πρώτα κ' εµείς ύστερα; -Μου λένε, το βλέπουµεν. Τι " 
"να κάµωµεν οπού των ανθρώπων τα κεφάλια άναψαν ολουνών; -Εµείς σαν " 
"θέλοµεν τα σβένοµεν και ησυχάζουν. -Πως; µου λένε. -Εσύ, Μαυροκορδάτο, " 
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να στείλης να φωνάξης τον τάδε, τον τάδε (καµµιά δεκαριά), εσύ, Μεταξά, 
το-ίδιο κ' εγώ το-ίδιο και κάθε τίµιος πατριώτης. Και να µιλούµεν όλοι 
"µίαν γλώσσα, να τους παρηγορούµεν και να τους λέµε• ""Ετοιµαζόσαστε " 
ολοένα, όµως χρειάζεται µυστικότη ώσο-να ετοιµαστούµεν και να ιδούµεν και 
"την Ευρώπη πως θ' αποκαταντήσουν αυτά τα κινήµατά της"". Κ' έτζι ακολουθήσαµεν." 
Κ' έσβυσε η µεγάλη φωτιά η ανόητη, οπού 'ρθε εις το κεφάλι µας. 
"Παραγγέλνω του Βασιλέως µε τον Χατζηχρήστο• ""Ο αγέρας οπού φυσάγει" 
εις την Ευρώπη (πες του Βασιλέως) αναποδογύρισε βατζέλα. Εµείς είµαστε 
µισή φελούκα• και θα µας πάρη αυτός ο κακός αγέρας και δεν θα ιδούµεν 
ένας τον άλλον. Και δεν είναι καιρός να κοιµώνται οι τίµιοι άνθρωποι κι' ο 
"Βασιλέας"". Πήγε του τα είπε. Του λέγει ο Βασιλέας• ""Σύρε πες του Μακρυγιάννη" 
"να 'ρθή εδώ"". Εγώ είχα να πάγω να παρουσιαστώ από τον καιρό οπού" 
πήγα και του µίλησα δια τις ληστείες οπού γένονταν εις την πρωτεύουσα, 
οπού µου είπε να ενωθώ µε τον πρωτοϋπουργόν του και δεν δέχτηκα• και 
ήµουν εις την οργή του. Παρουσιάστηκα εις την Μεγαλειότη του κατά την 
"διαταγήν του. Μου λέγει• ""Τι θα µου ειπής; -'Ο,τι ιδέα είχα κ' εγώ ως " 
πολίτης σου την παράγγειλα µε τον 'πασπιστή σου. -Τι θέλεις να µου ειπής 
"τώρα; -Ψέµατα θέλεις να σου ειπώ ή αλήθεια; -Εγώ, µου λέγει, ποτές " 
δεν ακώ ψεύµατα• όλο αλήθειες. -Του λέγω, εγώ έχω γιοµάτες δυο τζέπες 
µίαν µε ψέµατα, την άλλη µ' αλήθειες. Τώρα τι αγαπάς η Μεγαλειότη 
"σου; -Αλήθεια"" µου λέγει. Γυρίζω τα µάτια µου εις τον ουρανόν και ορκίζοµαι" 
εις το όνοµα του Θεού να ειπώ την αλήθεια γυµνή εµπροστά-εις τον 
"Βασιλέα της πατρίδος µου. Του λέγω• ""Η αλήθεια είναι πικρή και θα µε " 
πάρης πίσου εις την οργή σου. 'Οµως δια πάντα να είµαι εις την οργή σου, 
την αλήθεια θα σου λέγω, ότ' είναι του Θεού• το ψέµα του διαβόλου. Και 
δεν είναι καιρός να κρύβεται η αλήθεια. (Του είπα)• Θυµάσαι πόσον καιρόν 
"έχω να παρουσιαστώ µπροστά σου; Από τον καιρόν οπού µου είπες " 
να είµαι σύνφωνος µε τον πρωτοϋπουργόν σου και σου είπα δεν είµαι, ότ' 
"είναι δόλιος. Τι σου είπα; Θα σου χαλάση το Κράτος σου, θ' αφανίση το " 
Ταµείον, θα σε τρογυρίση µε κακούς ανθρώπους και θα κιντυνέψωµε. 'Ολα τα 
έκαµεν αυτά και είναι τα ως την σήµερον. Αυτός πάγει εις την δουλειά του, 
όµως την φωτιά την κακή την άφησε εις το κράτος σου. -Μου λέγει, µην τον 
καταριέσαι. -∆εν µπορώ και να τον συχωρέσω, ότι 'σ άλλη πατρίδα δεν έχω 
σκοπόν να ζήσω µ' είκοσι ψυχές. Είναι καιρός να τρογυριστής µε τους τίµιους 
ανθρώπους και να τους µπιστευτής, να διορθώσης τα εσωτερκά σου, τα κριτήριά 
σου, οπού αφανίστη ο κόσµος, γενικώς το κράτος σου. Αυτείνοι οπού 
κυβερνούνε είναι το σύστηµα της Γαλλίας, οπού 'χε ο Κωλέτης. 'Επεσε αυτό• 
κάµαν δηµοκρατία. Τούτο επιθυµούν κι' αυτείνοι εδώ. Σαν γένη αυτό, δεν 
θα είσαι βασιλέας η Μεγαλειότη σου. Τους έπιασες τόσα πολεµοφόδια και 
φέρνουν τόση ανησυχία εις το κράτος σου. Φαίνονται ποιοι τα κάνουν αυτά. 
'Οµως είναι αδύνατοι και δεν µπορούν να φέρουν το αποτέλεσµα της θελήσεώς 
τους. 'Οτι όλοι οι τίµιοι άνθρωποι δεν θέλοµεν αυτό. Να κάµης και γενικήν 
αµνηστείαν, να ενωθούµεν όλοι. Κι' αν σου έφταιξε κανένας, οι µεγάλοι άνθρωποι 
συχωρούν τους µικρούς, µ'-όλον-οπού ο αίτιος ήταν ο Κωλέτης. 'Οτι 
τους έκλεισε από τα δίκια τους, καθώς µου έκαµεν κ' εµένα το-ίδιο και ήθα 
χανόµουν αδίκως. Και να πάρης και τον Μαυροκορδάτο και Μεταξά 'σ αυτές 
τις περίστασες. ∆ιατί, Μεγαλειότατε, δεν τους δίνεις κι' αυτούς να ζήσουνε 
"από τον αγώνα τους; Αυτό φέρνει όλον αυτόν τον 'ρεθισµόν. -Μου είπε, να " 
τους µιλήσης αν θέλουν. -Του είπα, να γένη ένας νόµος δια τους παλιούς 
αγώνες τους. Και να τους φωνάξης να τους ενώσης• και να τους µιλήσης- 
"'σ αυτές τις περίστασες να τρογυριστής µ' ανθρώπους ικανούς"". Λέγοντάς " 
του αυτά κι' άλλα τέτοια πλήθος, µε βάσταξε περίτου από τέσσερες ώρες. 
Το βράδυ τους φώναξε και τον Μεταξά και τον Μαυροκορδάτο. ∆εν δέχτηκαν. 
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Είχαν δίκιον. 'Ηθελαν να κυβερνήσουν µε το ίδιον σύστηµα. ∆ιόρισε 
ύστερα τον Κουντουργιώτη πρώτον υπουργόν κ' έκαµεν υπουργείον. 
Το νέον υπουργείον έστειλε να πάµεν να παρουσιαστούµεν εγώ, ο Ζαχαρίτζας 
κι' ο Βλάχος. Πήγαµεν. Μας είπαν ότι το κόµµα της πεσµένης κυβερνήσεως 
εις την πρωτεύουσα είναι ασυνείθητοι άνθρωποι και να δώσουµεν 
τον λόγον της τιµής µας, αν θέλωµεν, να ρωτήσουµεν και τους άλλους τους 
συντρόφους µας, αν είναι σύνφωνοι, να κάµωµεν νέαν εκλογή πρώτου παρέδρου, 
να χρησιµέψη δια δήµαρχος. 'Οτι αυτός ο δήµαρχος µε τους συντρόφους 
του αφάνισαν τον τόπον. Και να συνάξωµεν κ' εκατό πολίτες ως εθνοφύλακας. 
Κι' αρχηγός 'σ αυτούς να είµαι εγώ. 'Ηρθαν εις το σπίτι µου όλοι οι 
νοικοκυραίγοι και είπαν κι' αυτείνοι ότ' είναι σύνφωνοι. ∆ιάταξε τότε η Κυβέρνηση 
να γένη η εκλογή. Την κερδέσαµεν εµείς. 'Εκαµα και τους εκατό 
εθνοφύλακας. Με την µεγαλύτερη τιµιότη φέρνονταν εις τα χρέη τους. Κόπηκαν 
οι κλεψές εις την πρωτεύουσα κι' όλες οι αταξίες. Φκαριστηµένη η 
Κυβέρνηση, το Φρουραρχείο κι' όλες οι αρχές κι' όλοι οι κάτοικοι της πρωτεύουσας 
από την 'πηρεσία µας. 
Μαθαίνοµεν µπήκαν εις το Κράτος ο Παπακώστας, ο Βελέτζας, ο Μπαλατζός, 
οι Κοντογιανναίοι και οι άλλοι όλοι οπού ήταν εις την Τουρκιά. 
Μπήκαν µε µίαν δύναµιν. Κατάχρησιν δεν κάναν. Πήγαν αναντίον τους µε 
µεγάλη δύναµη της Κυβέρνησης ο Γαρδικιώτης κι' ο Μαµούρης κι' άλλοι 
ταχτικοί κι' άταχτοι. Πολέµησαν καµόσες ηµέρες. 'Επεσε η διχόνοια αναµεταξύ 
τους των αντάρτων και πήγαν πίσου εις την Τουρκιά. Σκοτώθηκαν 
καµµιά τρακοσιαριά από το 'να το µέρος κι' από τ' άλλο και πληγώθηκαν. 
Κ' έπαθαν οι επαρχίες από τα βασιλικά στρατέµατα, οπού αφανίστηκαν οι 
δυστυχισµένοι κάτοικοι. Και οι χάψες του Κράτους ξαναγιόµωσαν οπίσου και 
είναι γιοµάτες ως την-σήµερον. Και οι αρχηγοί των βασιλικών στρατεµάτων 
θησαύρισαν. Οι 'φηµερίδες ξιστορίζουν όλα αυτά αρχή και τέλος. 
Αφού διαλύθηκαν αυτείνοι και πάνε πίσου εις τους Τούρκους, τότε διαλεί 
η Κυβέρνηση και το σώµα της εθνοφυλακής, τους εκατό ανθρώπους, οπού ήταν 
εις την οδηγίαν µου, όλο νοικοκυραίοι και τίµιοι άνθρωποι. ∆ιαλώντας αυτείνοι, 
την άλλη βραδειά κλέψαν ένα σπίτι και πήραν καµόσες χιλιάδες 
δραχµές. Κι' άνοιξε πίσου το συνειθισµένο εµπόριον της κλεψάς. Ξέκλησαν 
και την εκλογή. Και η δηµοτική αρχή κ' η συντροφιά της ως αγαναχτισµένοι 
από αυτό -άξηναν οι κατάχρησές τους. Η Κυβέρνηση προσωρινώς 
µετακόµισε τα πατριωτικά της αιστήµατα εις τους τίµιους ανθρώπους- 
οπού µας γύρεψε και πήγαµεν ο Βλάχος, ο Ζαχαρίτζας κ' εγώ και µας είπεν 
ότι επιθυµάγει να γυρίση µε τους τίµιους ανθρώπους. Στάθη 'σ αυτόν το νου 
λίγον καιρόν και πάλε γύρισε εις το στοιχείον της. Παίρνει τον Καλλεφουρνά 
υπουργόν του Εκκλησιαστικού και της Παιδείας, ότι και παιδεία µεγάλη 
έχει κ' εκκλησιαστικός άνθρωπος είναι. Σύχασε πλέον, Σωκράτη, µη λυπείσαι 
ότι δεν είχες ως τώρα σύντροφο εις την παιδεία και θα κιντύνευε η 
Ελλάς χωρίς φώτα -γεννήθη συνπολίτης σου παιδεµένος κ' έγινε της Παιδείας 
υπουργός! Κ' εσύ Μεγάλε Βασίλειε, τώρα θα ιδής δοξολογίαν από τον 
πατέρα της εκκλησίας ∆ηµήτριον Καλλεφουρνά Αθηναίον!.  

Κι' ο Γιαννάκος Κυργιακός -τον έβγαλε από την φυλακή -'πασπιστής του υπουργού.     

 
Αν µας έλεγε κανένας αυτείνη την λευτεριά οπού θα γευόµαστε, θα περικαλούσαµε 
τον Θεόν να µας αφήση εις τους Τούρκους άλλα τόσα χρόνια, όσο-να 
γνωρίσουν οι άνθρωποι τι θα ειπή πατρίδα, τι θα ειπή θρησκεία, τι θα 
ειπή φιλοτιµία, αρετή και τιµιότη. Αυτά λείπουν απ' όλους εµάς, στρατιωτικούς 
και πολιτικούς. Τις πρόσοδες της πατρίδας τις κλέβοµεν, από υποστατικά 
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δεν της αφήσαµεν τίποτας, σε 'πηρεσίαν να µπούµεν, ένα βάνοµεν 
εις το ταµείον, δέκα κλέβοµεν. Αγοράζοµεν πρόσοδες, τις τρώµεν όλες. 
Χρωστούν εις το Ταµείον δεκοχτώ-'κατοµµύρια ο ένας κι' ο άλλος• ο Μιχαλάκης Γιατρός 
πεντακόσες-χιλιάδες, ο Τζούχλος τρακόσες, ο Γιωργάκης Νοταράς 
τρακόσες-πενήντα -όλο τέτοιγοι χρωστούνε αυτά. Ο κεντρικός ταµίας 
ο Φίτζιος -τρακόσες-πενήντα του λείπουν από το ταµείον• κι' ακόµα δεν 
κυτάχτηκαν πόσα θα λείψουν ακόµα. Το-ίδιο ντογάνες κι' άλλα. Τέτοιοι 
µπαίνουν εις τα πράµατα και τέτοιους συντρόφους βάνουν. ∆ύσκολο είναι 
ο τίµιος άνθρωπος να κάνη τα χρέη του πατριωτικώς. Οι αγωνισταί 
οι περισσότεροι και οι χήρες κι' αρφανά δυστυχούν. Πολυτέλεια και φαντασία- 
γεµίσαµεν πλήθος πιανοφόρτια και κιθάρες. Οι δανεισταί µας 
ζητούν τα χρήµατά τους, λεπτό δεν τους δίνοµεν από αυτά -κάνουν επέβασιν 
εις τα πράµατά µας. Και ποτές δεν βρίσκοµεν ίσιον δρόµον. Πως θα σωθούµεν 
"εµείς µ' αυτά και να σκηµατιστούµεν εις την κοινωνίαν του κόσµου ως άνθρωποι;" 
Ο Θεός ας κάµη το έλεός του να µας γλυτώση από τον µεγάλον 
γκρεµνόν οπού τρέχοµεν να τζακιστούµεν. 
Αφού έγινε ο ανακατωµός της Ευρώπης, έπρεπε να είµαστε κ' εµείς σε 
µίαν κατάστασιν να βασταχτούµεν, να µη µας πλακώση κάνας κίντυνος, ή και αν 
είναι αρµόδιος καιρός και κινηθούν κι' άλλοι δυνατοί, να κινηθούµεν κ' εµείς 
-κι' αυτά χρειάζονται να 'χωµεν κι' ολίγα µέσα, να βασταχτή η πειθαρχία, να 
µην κινηθούµεν και γυµνώσουµεν τους αδελφούς µας και τους ατιµήσουµεν, 
και τότε είναι χερότερα• αντίς-να φκειάσουµεν φρύδια, βγαίνοµεν και τα µάτια. 
Είχα την εταιρίαν, την ενέργαγα µυστικώς κ' έστελνα παντού χωρίς-να 
µε ξέρουν οι µεγάλοι• ότι µε κιντύνεψαν όλοι ποιος ολίγο, ποιος πολύ. Είδα 
ότι εις αυτείνη την περίστασιν δεν µπορώ µόνος-µου να κάµω τίποτας• συλλογίστηκα 
να βάλω και τον Μεταξά και Μαυροκορδάτο. Πήγα τους αντάµωσα, 
"τους είπα• ""Να µου δώσετε τον λόγον της τιµής σας -κάτι θα σας " 
"ειπώ"". Υποσκέθηκαν. Τότε τους ξηγήθηκα όλα. Τους είπα και τα ένγραφα " 
οπού έχω• τους τα 'δειξα, όµως να µην τα διαβάσουν και ιδούνε τα άτοµα• 
και είµαι ορκισµένος εις αυτό να τα 'χω µυστικά. Κι' όταν είναι καιρός, στέλνουν 
από 'ναν άνθρωπον κι' αυτείνοι και συσταίνοµεν µίαν 'πιτροπή. 'Εκαµα 
κ' έναν όρκον να καταγράφωνται οι άνθρωποι ό,τι µπορή ο καθένας. 
Τους είπα, εκείνοι ν' αγροικιώνται έξω µε τους οµογενείς µας κ' εγώ να 'χω 
τον οργανισµόν του Κράτους. 'Εγραψα έξι-χιλιάδες δραχµές• πρωτοέγραψα 
εγώ δια-να ελκύζωνται οι άνθρωποι. Τους είπα χρειάζονται έξοδα, οπού θ' 
αγροικιώµαστε µε τους ανθρώπους έξω και µέσα-εις το Κράτος. Με-χωρίς 
"έξοδα δουλειά δεν γένεται. Μου λένε• ""∆εν έχοµεν εµείς. -Πουλώ, τους λέγω," 
ένα σπίτι οπού 'χω εις τ' Ανάπλι να κάµωµεν την δουλειά µας, µε την συνφωνίαν 
όσοι γράφουν χρήµατα -λεπτό δεν έχει να πιάση κανένας µας εις το 
χέρι• όταν είναι καιρός, να γένη µια 'πιτροπή να ξοδιάζη. Και εις-το-εξής 
"ό,τι θα κάνω, θα σας ρωτώ κ' εσείς θα µε ρωτάτε"". Μείναµεν σύνφωνοι" 
εις αυτό. Και σε άλλην εταιρίαν να µην έµπωµεν, αλλά να 'χωµεν την 
δική-µας. Μοναχά να ξέρωµεν τι κάνουν οι άλλοι, να µην κάµουν κανένα 
άγουρο κίνηµα -να τους αποκόβωµεν, να µην πάθη η πατρίδα από τις ανοησίες 
µας.  

Καθώς και θα το παθαίναµεν από τους ανοήτους, οπού θέλαν να κινηθούνε να πάνε να 
πάρουν την Κωσταντ νόπολη. 

        
 ι

 
Μείναµεν σύνφωνοι σε όλα αυτά. Το σπίτι µου, οπού είχα εις τ' Ανάπλι, 
άξιζε τριάντα-χιλιάδες δραχµές• το πουλώ πέντε κι' οχτακόσες. 'Εστειλα 
ανθρώπους εκ-νέου παντού κι' οργάνισα όλο το Κράτος. 'Ο,τι έκανα τους 
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το 'λεγα, όµως τον όρκον µε τις υπογραφές τον βάσταγα και τον βαστώ εγώ. 
Συνφώνως πηγαίναµεν καµόσον καιρόν. Του Γαρδικιώτη κι' αλλουνών τους 
έλεγα άλλα, όχι όµως ν' απατώ τους ανθρώπους, µόνον να µην προδινώµαστε• 
κι' αν δώση ο Θεός κάνα καλό, όλοι σε µίαν στράτα ανταµωνόµαστε. Κ' 
έλεγα ολουνών να 'νεργούµεν την ένωσιν και να 'χωµεν οµόνοια πατριωτική. 
'Ελκυσα και τον Βασιλέα 'σ αυτά, όχι όµως να ξέρη και τον οργανισµόν µας. 
'Ηφερα τον Χατζηχρήστο και Γαρδικιώτη σε συµπάθεια δια αυτούς, δια-να 
τους 'γκολπωθή ο Βασιλέας εις αυτές τις περίστασες. Θέλησε ύστερα ο 
Βασιλέας να κάµη αυτούς τους δυο αντιστράτηγους κ' εµένα 'πασπιστή 
του. Στέλνει τον Χατζηχρήστο ο Γαρδικιώτης να πάγω να τον ανταµώσω. 
Μου είπε αυτό ο Χατζηχρήστος, ότι του το είχε ειπή ο Βασιλέας δυο-τρεις 
µήνες πρωτύτερα. Πήγα εις τον Γαρδικιώτη µαζί-µε τον Χατζηχρήστο. 
"Μου λέγει αυτό. Του λέγω• ""Ευκαριστώ τον Βασιλέα εις την τιµή οπού " 
"µου κάνει• είµαι αστενής, δεν µπορώ να 'περετήσω"". Μ' έβγιασε πολύ, δεν " 
"δέχτηκα. Μου λέγει• ""Θα το δεχτής να σηκώσης κάθε υποψίαν από-πάνου " 
σου, ότι είπαν του Βασιλέως ότι κάτι 'νεργάνε ο Μαυροκορδάτος κι' ο Μεταξάς 
κ' έχουν εσέναν ως αρχηγόν. -Του λέγω, δεν έχοµεν κάναν κακόν σκοπόν 
οι τίµιοι άνθρωποι. Και ίσα-ίσα δι' αυτόν τον λόγον οπού µου είπες δεν δέχοµαι 
τίποτας ως ύποπτος• και να µάθη ο Βασιλέας να µη σκιάζεται από 
"τους υπηκόους του για-να τους βαίνη σε θέσες.  

'Ετζι έκανε ο Καλλεφουρνάς, τον έσκιαζε, και το' 'δωσε δυο υπουργεία.   

Και δεν δέχοµαι"". ∆έχτη ο " 
Μεταξάς την αντιστρατηγία ο Μαυροκορδάτος δεν δέχτη, ότι δεν ήταν του 
επαγγέλµατός του. Τότε παραξήγησαν ότι δεν δέχτηκα. Και πάλε είµαι, 
καθώς ήµουν, χωρίς την βασιλική εύνοια. 
Το µυστήριον οπού 'χαµεν αναµεταξύ µας θέλησαν ύστερα να το κάµουν 
κοινό µε τα σκέδια αλλουνών. Πάνε και µπαίνουν εις την εταιρία του Τζαβέλα 
και 'σ άλλες τοιούτες. Μιλούσαν µ' ανάξιους ανθρώπους -πήγαιναν και 
τα πρόδιναν εις τους ξένους και εις τον πρέσβυ της Τουρκιάς. Παίρνει τον 
Τζαβέλα ο Βασιλέας τον κάνει υπουργόν πίσου, αφού του µαρτύρησε αυτά. 
Κάνουν µια 'πιτροπή από δεκάξι άτοµα και βάνουν τέσσερους γραµµατείαν 
'σ τα εσωτερκά, τέσσερους 'σ τα οικονοµικά, ταµίες, κι' άλλα τέτοια χωρίς-να 
ξέρω εγώ τίποτας από αυτά. Σαν το 'µαθα, πήγα και τους µίλησα καµόσα. 
"Τους είπα εις-το-στερνό• ""Να διαλύσετε αυτείνη την 'πιτροπή, ότι το 'µαθαν" 
όλοι κ' εγώ δεν είµαι σύνφωνος. 'Οταν έρθη ο καιρός, θα µπούνε 'πιτροπή 
εκείνοι οπού θα δώσουν τα χρήµατά τους, να βλέπουν που ξοδιάζονται. Τότε 
βιασµένοι την διάλυσαν. ∆οξάζω τον Θεόν οπού δεν ήξεραν τον κατάλογον 
των ανθρώπων οπού ήταν εις την εταιρίαν και τι ποσότη χρήµατα έγραφε 
ο καθείς. Ο ευλογηµένος λαός έγραψε ως διακόσες-χιλιάδες δραχµές. Πήγαν 
και µπήκαν εις τις λάσπες των εταιριών, οπού 'κανε ο Τζαβέλας κι' 
άλλοι, και χτύπησαν όλοι οι τύποι αυτά• κ' έπαθαν και οι οµογενείς µας έξω 
εις την Τουρκιά, χωρίς-να τους κάµωµεν µικρή ωφέλεια. Πάντοτες τους βαίνοµεν 
εις κιντύνους και χάνονται αδίκως και παραλόγως άνθρωποι. 
Την επιτροπή τα δεκαέξι άτοµα κι' ό,τι κάναν τα 'µαθε ο Βασιλέας και η 
Κυβέρνηση και οι Πρέσβες• και δικαίως κατηγορούσαν αυτούς και τους επισώρεψαν 
όλα όσα κακά έκαµαν οι εταιρίες. Κι' ως συνένοχοι αυτείνοι οι δυο 
τους βάζαν εις τις 'φηµερίδες και τους έλεγαν τουρκολάτρες. Κι' από αυτά 
όλα δεν πάθαινε άλλος, µόνον οι αθώοι άνθρωποι εις την Τουρκιά και η δυστυχισµένη 
πατρίδα. 'Οτι έχουν ένα σύστηµα• τα σκέδιά τους και τα µυστήριά 
- 
Ο Μαυροκορδάτος κι' ο Μεταξάς οπού ήταν προσωρινώς φίλοι, πάλε 
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µετανοήσανε και είναι πολύ οχτρεµένοι. Βάλθηκαν φίλοι τους, καθώς κ' εγώ, 
δεν µπορέσαµεν να τους φιλιώσουµεν. Φαίνεται από αυτό ότι τα σαµάρια 
οπού 'χουν φκειασµένα φοβάται ο ένας από τον άλλον να-µη σαµαρώση τα 
γουµάρια ο ένας και χάση ο άλλος• αυτό είναι κι' όχι άλλο. Το κακόν είναι 
ότι πλήγωσε η ράχη όλων των γουµαριών σαµαρώνοντας αυτείνοι και φορτώνοντας 
όλο λιθάρια... Εµείς ως αδύνατοι ούτε καλό µπορούµεν να σας κάµωµεν, 
ούτε κακό. Αναµεταξύ σας πάθετε όλα αυτά. Κι' ό,τι πάθαµεν εµείς 
και παθαίνοµεν είναι έργα δικά-σας και των οπαδώ σας. 'Οµως και σας ο 
Θεός δε σας αφίνει. Ξέχωσαν τον Κωλέτη άλυωτον δια-να ιδή τις πράξες 
του τις καλές οπού έκαµεν εις την πατρίδα του, όταν κυβερνούσε µε τόση 
αρετή και πατριωτισµόν, και την έφερε 'σ αυτείνη την άχλια κατάστασιν. 
Πέθανε αυτός και η πατρίδα του κιντυνεύει από τις καλές του πράξες. 
Είχε συνάξη όλους τους κακούργους της κοινωνίας απ' ούλες τις τάξες και τους 
βόηθαγε µε τα πλούτη της πατρίδος και µε τις θέσες• και ξεµάκρυνε και 
κατάτρεξε όλους τους τίµιους ανθρώπους. Κ' έλαβαν αυτείνοι την κυβέρνησιν 
του Κράτους• και η ίδια η συντροφιά τους είναι κι' ως σήµερον, ότι 
άφησε εκείνος διαθήκη εις τον Βασιλέα να µην αλλάξη σύστηµα• και η Μεγαλειότης 
του ακούγοντας έναν τέτοιον σηµαντικόν κυβερνήτη -τον βάφτισε 
και µεγαλόγνωσον -δεν έφυγε ούτε τρίχα από τα πατριωτικά 
αιστήµατα του µεγαλόγνωσου και της συντροφιάς του. 
Μίαν Λαµπρή καµπόσοι πολίτες, συντρόφοι του Κωλέτη και του Τζαβέλα, 
κι' άλλοι από το µπαγιράκι του Κυργιακού πήγαν κι' αλιµούργιαξαν το 
σπίτι ενού Οβραίου ξένου, ονοµαζόµενου Πατζίφικου, και το καταχάλασαν• 
και κιντύνεψαν και οι άνθρωποι του σπιτιού και τρόµαξαν να σωθούνε. Η 
Κυβέρνηση δεν έλαβε καµµίαν πρόνοια. Αναφέρθη πολλάκις ο Οβραίος και 
µπορούσαν το-πολύ µε δεκαπέντε ως είκοσι-χιλιάδες δραχµές να σβέσουνε 
αυτό το κακό. 'Οσες φορές αναφέρθη, τίποτας δεν έκαµαν. 'Ηταν και σούντιτος 
'Αγγλος. Αναφέρθη ο πρέσβυς του, κι' αυτός δεν εισακούστη. 'Ηταν 
κι' άλλα παράπονα της Αγγλίας, κανένας δεν τους έδινε ακρόασιν. Ο Κωλέτης 
είχε τον Φίλιππα και τον Γκιζότη βοηθούς• κι' ο Πισκατόρης τον δυνάµωνε 
εις τις όρεξές του. Γίνεται η µεταβολή 'σ τη Γαλλία -πέθανε κι' ο 
Κωλέτης πρωτύτερα -τότε ο Πάλµεστρον ετοιµάζει έναν σηµαντικόν στόλο 
µε βατζέλα, µε φεργάδες, µε µπρίκια και µε στρατέµατα κι' ο Πάρκερ 
ναύαρχος κ' έρχονται εις τον Περαία κι' Αµπελάκι και µας κάνουν στενόν 
µπλόκο µε τον λόγον ότι ζηµιώσαµεν τον Οβραίον και τον Φίνλεϋ- 'Αγγλος 
κάτοικος εις την Αθήνα, 'διοχτήτης και σύβουλος επαρχιακός• του πήραν 
έναν τόπον πλησίον-εις το Παλάτι και δεν τον είχε αποζηµιώση το δηµόσιον. 
Και παίρνουν όλα τα εθνικά πλοία και τα εµπορικά• κι' αφανίζουν το εµπόριον 
γενικώς και τους δυστυχισµένους τους νησιώτες. Βάσταξε ο µπλόκος 
- 
νοικοκυραίους. Και φοβέριζαν σήµερα θα κινηθούν δια την πρωτεύουσα κι' 
αύριο θα κινηθούν. Το κόµµα το Αγγλικόν αδύνατο• νέκρωσε από το µίσος 
των ανθρώπων. Κ' ενώθη όλο το έθνος αναντίον τους. ∆ιόρισε κ' εµένα η Κυβέρνηση 
αρχηγόν των Αθηναίων. Εγώ είπα να 'χωµεν φρόνησιν και γνώση, 
ότ' είναι µια δύναµη µεγάλη κ' εµείς µικροί• και να-µη χαθούµεν. Κι' ο 
Θεός, οπού µας γλύτωσε τόσες φορές, µας έσωσε και τότε.  

Τότε έβγαλαν και το σώµα του Κωλέτη άλυωτο από τον τάφο του. Αφού αρρώστησε ο
γκενεράλ Κωλέτης κα φώναζε νύχτα και ηµέρα και βαύιξε και γκάριξε και βγήκε η 
ψυχή του, κοντά σε τρ α χρόνια θέλησαν οι συγγενείς του να τον ξεχώσουνε• κι' ο
φίλος του ο στενός πρέσβυς Πισκατόρης, οπού εργάζονταν µαζί εδώ και ξόδιαζαν και
κατηχούσαν τους ορθοδόξους χριστιανούς να τους κάνουν δυτικούς, στέλνει να
φκειάση τάφον µαρµαρένιον του φίλου του του Κωλέτη. Και τον βγαίνουν καθώς τον
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θάψαν• µόνον τα µάτια του ήταν βουλιασµένα και η µύτη του ολίγον πειραµένη -τα
µάτια του ότι έβλεπαν τις πράξες οπού 'κανε δια την πατρίδα του και θρησκεία του κα
τόσους άδικους φόνους των αγων στών, του Νούτζου, του Παλάσκα, του ∆υσσέα κι' 
αλλουνών, κι' αχώρια πόσους νέους τάφους άνοιξε εις τις εκλογές, πόσοι σκοτωµοί 
έγιναν και γίνονται, πόσες µείναν χήρες κι' ορφανά, τι έπαθε η πατρίδα γεν κώς, πόσο  
αγωνισταί πήγαν εις τους Τούρκους, κι' όλες οι φυλακές γιοµάτες από αυτούς ως την-
σήµερον δια-ν' αναστηθή η παρανοµία κι' αδικία, να µη µείνη φωνή εις τον λαόν, ούτε 
ψήφος, αλλά η δύναµη η στρατιωτική και οι υπάλληλο  να γιοµίζουν τις κάλπες και να 
βγάζουν όσους ήθελαν• και µας έκαµεν όπως είµαστε δια-να φανή πιστός και τίµιος εις
τους ξένους του φίλους. Τότε η βρώµα του πεθαµένου δεν άφινε να ζυγώσουν οι
άνθρωποι πλησίον του• κ' έτρωγε αναθέµατα πλήθος από τους µαστόρους όσο-να του
χτίσουν τον µαρµαρένιο του τον τάφο. 
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Ο Βασιλέας µπαίνοντας ο 'Αγουστος τα 1850 πήγε δια την υγείαν του 
εις την Μπαυαρία. 'Αφησε υπουργείον τον Κριεζή πρώτον υπουργόν και του 
Ναυτικού, τον Νοταρά Γιωργαντά του Εσωτερκού, Χρηστίδη της Οικονοµίας, 
τον Ντεληγιάννη του Εξωτερκού, Μήλιο του Στρατιωτικού και ο 
Πάικος της ∆ικαιοσύνης και ο Κορφιωτάκης της Παιδείας και του Εκκλησιαστικού- 
- 
µας την άφησε ο Βασιλέας εις το ποδάρι του να κυβερνάγη όσο-να γυρίση 
η Μεγαλειότητά του. 
'Αρχισαν οι δηµοτικές εκλογές. Η Κυβέρνηση έφκειασε έναν κατάλογον 
κ' έβαλε δηµοτικούς συβούλους, παρέδρους και δήµαρχον εκείνους οπού 'θελε- 
της µπιστοσύνης της. Κ' έγινε όλο το σώµα από αυτούς οπού διορίσαν. 
'Εφκειασαν µ' αυτόν τον τρόπον και τους βουλευτάς από-'δώ, την πρωτεύουσα, 
κι' απ' ούλο το Κράτος -όποιους ήθελε η Κυβέρνηση εκείνοι βήκαν. 
'Εστειλε η Κυβέρνηση τον Μεταξά πρέσβυ εις την Κωσταντινόπολη 
και τον Μαυροκορδάτο εις την Γαλλία. Πριν τους διορίσουνε ήταν σε µεγάλη 
διχόνοιαν ο Μεταξάς κι' ο Μαυροκορδάτος εξ-αιτίας των Αγγλικών 
πραµάτων και τα κόµµατά τους σε σύνχυσιν• το ένα µέρος βάργε τ' άλλο 
εις τους τύπους και εις τις συναστροφές. 
'Εβλεπε κάθε τίµιος άνθρωπος την άχλια κατάστασιν της πατρίδας του, 
έβλεπα κ' εγώ ο µικρότερος όλα µας τα πράµατα παραλυµένα από την Κυβέρνησιν 
κι' απ' ούλες τις αρχές• όξω εις το Κράτος κλεψές κι' άλλες ακαταστασίες. 
Είπα πως αν πήξουν αυτά τα δυο κόµµατα 'σ ένα, ίσως και γένη 
κάνα καλό. Εκείνους τους δυο, Μαυροκορδάτο και Μεταξά, τους είχε η Κυβέρνηση 
κι' ο Βασιλέας και οι αυλικοί σε µεγάλη οργή και καταξοχή τον 
Μαυροκορδάτο και τους συντρόφους του. Τότε πάσκισα µε µυστικόν τρόπον 
και τους ένωσα να µπορέσουν να κάµουν κανένα καλό 'σ αυτείνη την πολύπαθη 
πατρίδα, οπού βλέπουν που κατάντησε και θα χαθή. Κ' ενώθηκαν 
µυστικά. 
Αφού ήταν να γένουν οι νέες εκλογές των βουλευτών ενέργησα να µπούνε 
από την Αθήνα οι δυο, Μεταξάς και Μαυροκορδάτος, κι' ο Βλάχος µε τον 
Καλλεφουρνά, να πάψωµεν κάθε κίντυνο της πολιτείας. 'Ηθελε κι' ο Σκούφος 
κι' άλλοι να µπούνε βουλευταί. Το 'µαθε το Παλάτι και η Κυβέρνηση, µε 
παραξήησαν, ότι εγώ εργάζοµαι δι' εκείνους και είναι πολιτικοί σκοποί• κι' 
άλλα τοιούτα. Και µπήκα σε µια µεγάλη οργή από αυτούς όλους. Παρουσιάστηκα, 
"τους µίλησα• ""Αυτείνη είναι η γνώµη µου, τους είπα, και 'σ αυτείνη" 
"στέκω δια-να µην γένη κάνα δυστύχηµα εις την πολιτεία"". Τότε διορίζουν " 
τον Μαυροκορδάτο να βγη από το Μισολόγγι• και τον Μεταξά τον έβγαλαν 
από-'δώ, ν' ανεµείνη και τόπος να µπη κι' ο Σκούφος, ότ' είναι αναγκαίος 
και εις το Παλάτι και εις την Κυβέρνησιν. 'Οτι οι τοιούτοι άνθρωποι χρειάζονται 
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πολύ την-σήµερον. 
Μίαν ηµέρα δυο ώρες δεν ήταν οπού µιλούσαµεν µε τον Μεταξά ο Μιχαήλ Σκινάς 
κ' εγώ, και µας έλεγε αυτείνη την άχλιαν κατάστασιν οπού 
είµαστε και θα χαθούµεν• και µε κάθε τρόπον να ενωθούµεν µε πατριωτισµόν• 
και να δείξουν κι' αυτείνοι φρόνηση εις την Βουλή κ' εµείς -πηγαίνοντας εις 
το σπίτι µου έρχονται µου λένε, ο Μεταξάς δέχτη να πάγη πρέσβυς εις την 
Κωσταντινόπολη. Πήγα εις το κονάκι του, το βρίσκω γιοµάτο από αβδέλλες 
της πατρίδας οπού τον χαίρονταν. Αφού φύγαν οι άνθρωποι, µ' είδε οπού 
"ήµουν πικραµένος• µου λέγει• ""∆έχτηκα δια-να σώσω τους φίλους µας"". " 
"Του είπα κ' εγώ• ""Καλά έκαµες""- τι µπορούσα να του ειπώ; 'Υστερα διόρισαν" 
και τον Μαυροκορδάτο και δέχτη. Αυτός είχε δίκιον, ότι δεν είχε τους 
τρόπους να ζήση. 'Οµως ο Μεταξάς παίρνει µιστόν αυτός και τα δυο του 
παιδιά περίτου από χίλιες δραχµές και δεν ξοδιάζει τις µισές. Πάγει αυτός, 
παίρνει και το παιδί του πρώτον γραµµατέα -κι' από-'κεί θα σώση την 
πατρίδα. Και εις τις Βουλές κι' όξω άφησαν τα κόµµατά τους χωρίς κεφάλι• 
και τα µαντριά τους τ' άφησαν οι δυο µεγάλοι άντρες γιοµάτα λύκους νηστικούς 
και τρώνε τα δυστυχισµένα τα πρόβατα. Οι δυο µεγάλοι άντρες, οι 
βουλευταί του Μισολογγιού και της Αθήνας, πάνε πρέσβες κι' από-'κεί θα 
βουλεύωνται τα δίκια αυτεινών των επαρχιών. Ως αυτού είχαν την φιλοτιµίαν 
τους και τα πατριωτικά τους αιστήµατα. Από-'κεί θα προσέξουν και 
δια τους φίλους τους, εκείνα τα γοµάρια οπού τους επιστήριξαν και τους 
φκειάσαν Εκλαµπρότατους και πρέσβες τώρα µε χοντρούς µιστούς. 'Οµως 
αυτούς τίποτας από αυτά δεν τους έγνοιασε. Πήραν τις οικογένειές τους 
και πάνε. 
Παρουσιάστη νοµοσκέδιον εις την Βουλή υπέρ της γυναικός του Κορφιωτάκη 
και δέχτη η Βουλή να παίρνη τρακόσες δραχµές τον µήνα. Ποιους αγώνες 
"είχε ο Κορφιωτάκης; Πότε δούλεψε την πατρίδα; 'Οταν µπήκε 'σ την " 
'πηρεσία του Κράτους πήρε τόσα υποστατικά και χρήµατα. 'Εχει µόνον εφτά-χιλιάδες 
ρίζες ελιές και τόσα χρήµατα εις τον τόκον. Αυτά τα είπαν παντού 
κι' ο ίδιος ο αδελφός του κι' άλλοι συγγενείς του και οι συνπολίτες του, οπού 
η κατάστασή του διαβαίνει τις διακόσες-πενήντα-χιλιάδες δραχµές. Του 
Νικήτα του Τουρκοφάγου η φαµελιά δεν παίρνει ένα λεπτό, του ∆υσσέα 
σαράντα-οχτώ δραχµές• άλλων πολλών αγωνιστών οι γυναίκες δεν παίρνουν 
- 
Τον Γενάριον µήνα απάνου-κάτου ήφερε νοµοσκέδιον ο Χρηστίδης, υπουργός 
της Οικονοµίας, δια την σύνταξη της Κορφιωτάκαινας, οπού η Βουλή 
παραδέχτη να λαβαίνη τρακόσες δραχµές κατά µήνα. Εις την Γερουσίαν το 
γκρέµισαν οι αξιοσέβαστοι Γερουσιασταί. Πάντοτε µ' αυτόν τον πατριωτισµόν 
εστάθηκαν και στέκονται ως σήµερον. 'Ολα τα ταξίµατα των υπουργών 
κι' άλλα παρόµοια τα καταφρόνεσαν και τα καταφρονούν. Κι' ο Γεώργιος Ψύλλας 
είναι πάντοτες το αγαθό τέκνο της πατρίδας, οπού µιλεί φρονίµως 
και πατριωτικώς εις το δίκιον και λέγει την γνώµη του ελεύτερα. 
'Ηρθετε εσείς οι µεγάλοι µας πολιτικοί να µας λευτερώσετε, όταν σηκώσαµεν 
την επανάστασιν µόνοι µας κι' αγωνιζόµαστε τις πρώτες χρονιές 
µε τους σηµαντικούς της πατρίδας µας πολιτικούς -φαίνεται ο αγώνας 
εκείνος κι' ο πατριωτισµός και η αδερφοσύνη οπού 'χαµεν αναµεταξύ µας. 
'Οταν κοπιάσετε εσείς, µας γυµνάσετε την διχόνοια, µας φέρατε τις φατρίες 
και τ' άλλα τ' αγαθά• και κακοβάλετε το δυστυχισµένο αθώον έθνος. Πρωτόηφερες 
την διχόνοιαν εσύ, Κύριε Μαυροκορδάτε, κι' από αυτό άλλοι καπεταναίοι 
πήγαν οπίσου εις τους Τούρκους, άλλους ήθελες µε τους νόµους σου να 
τους σκοτώσης. Θα σκότωνες τον Καραϊσκάκη• που θα τον εύρισκε η πατρίδα, 
"όταν ξαναγιόµωσε Τουρκιά; ∆εύτερος έρχεσαι εσύ, κύριε Κωλέτη• " 
θα σκότωνες τον ∆υσσέα -και ύστερα δεν γλύτωσε από σένα• που θα τον 
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ευρίσκαµεν µ' έναν τεσκερέ να διώξη δώδεκα-χιλιάδες Τούρκους, οπού 'ταν 
περισσότεροι άλλοι εις το Γριπονήσι και Ρωπό κι' αλλού, και πρόσµεναν 
κι' αυτείνη την δύναµιν ν' αφανίσουν όλη την Ελλάδα, κι' αυτό τους νέκρωσε 
"όλα τους τα σκέδια; Αν ήταν κακοί στρατιωτικοί εκείνοι κ' εσείς " 
καλοί πολιτικοί, τους κάνετε κι' αυτούς κι' όλο το στρατιωτικόν καλό και 
µε πειθαρχίαν. Αν ήσουνε εσύ, κύριε Μεταξά, καλός, έκανες τον Κολοκοτρώνη 
πλέον καλύτερο. 'Ηταν καλός πατριώτης, αλλά οι δικές-σου συβουλές 
όλο σε εφύλιους πολέµους τον κινούσανε και σε µεγάλη διχόνοια 
µε τους πατριώτες του• και κάποτε τον γύριζες µε το ένα κόµµα και κάποτε 
µε το άλλο. Και χύνονταν τόσα αθώα αίµατα. Θυµήσου τον Κανέλλο Ντεληγιάννη, 
οπού πιάστη µε τον Κολιόπουλον και µε τους Κολοκοτρωναίους- 
πρώτη διαίρεση και φατρία, οπού δεν το ξέραµεν αυτό το φρούτο 
και τότε το µάθαµεν. 'Ηρθα εγώ εις την Πελοπόννησον• έφυγα από τον 
∆υσσέα και ήρθα εις τον Κολοκοτρώνη κ' εσένα, οπού ήσασταν εις τα πράµατα, 
εις το Εκτελεστικόν Σώµα• και µου είπετε να 'ρθω κ' εγώ µε τους 
ανθρώπους µου βοήθεια εδική-σας και δεν θέλησα -πόσα αίµατα χύθηκαν 
"τότε; Θυµήσου όταν βήκατε εις το 'Αργος να διαλύσετε την Βουλή του " 
'Εθνους και να τους πάρετε και τα πραχτικά, στάθηκα συνφώνως µε τον 
Ζαχαρόπουλον και τους 'περασπιστήκαµεν και κρύψαµεν και τα πραχτικά. 
Κ' έπεσα εις την οργή σας. Θυµήσου αυτό τι έβγαλε. Στάθηκες του λόγου-σου 
και οι άλλοι εις τ' Ανάπλι και οι Κολοκοτρωναίγοι κι' ο Πετρόµπεγης 
"πήγαµεν εις την Τροπολιτζά -πόσοι τάφοι εκεί άνοιξαν; Τελειώνοντας από " 
την Τροπολιτζά, οπού την λαφυραγώγησαν και σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι, 
πήγαµεν εις τα Τρίκκαλα. Και χάλασα αυτό σας το σκέδιο κ' έπεσα εις την 
οργή σας, γιατί ήθα κάνετε µίαν µεγάλη ετοιµασίαν αναντίον των βουλευτών 
και του Κουντουργιώτη. Αφού εγώ έφυγα από την συντροφιά σας, όταν 
µαταπήγαµεν µε την Κυβέρνησιν εις την Τροπολιτζά, οπού ήταν οι Κολοκοτρωναίγοι 
"κι' ο Πετρόµπεγης κι' άλλοι, πόσοι τάφοι πάλε άνοιξαν; Και" 
σας βγάλαµεν όλους από την Τροπολιτζά, και την πήρε η Κυβέρνηση. Από 
εκεί κατεβήκαµεν εις τ' 'Αργος και ήρθαν αναντίον µας όλοι αυτείνοι- πόσοι 
"σκοτώθηκαν εις του 'Αργους τον κάµπο και εις τ' Ανάπλι απόξω; Και " 
πήραµεν τ' Ανάπλι και τα κάστρα. 
'Υστερα πιάσετε κοµπανία µε Ζαϊµη, Ντεληγιανναίους κι' άλλους 
πολλούς -πόσοι σκοτώθηκαν εις την Μεσσηνίαν και ύστερα εις την Τροπολιτζά, 
"εις τα χωριά, οπού χάθηκε κι' ο Πάνος Κολοκοτρώνης; 'Ηρθα " 
εις την Αθήνα κ' έµπασα τους Καρατασσαίους και Γκούρα εις τον Μωριά. 
Και πήγαν εις τον Αγιώργη της Κόρθος, οπού τον βαστήγετε, κι' από εκεί 
αλλού -πόσοι τάφοι άνοιξαν σε όλο αυτό το διάστηµα, οπού τους πιάσαµεν 
"όλους αυτούς και τους πήγαν εις την 'Υδρα ρέστο; Τι έπαθαν οι κάτοικοι " 
"από τους Ρωµαίγους, όχι από τους Τούρκους; 'Υστερα εις Παλαµήδι, " 
Ανάπλι, 'Αργος, Κρανίδι δια τις εκλογές της Συνέλεψης τι έγινε, τι έπαθε 
"η πατρίδα, και εις Κόρθο κι' άλλα µέρη όσο-οπού 'ρθε ο Κυβερνήτης; 'Σ την " 
αρχή δεν τον 'ρεθίζετε εσείς οι µεγαλοκέφαλοι και ήτον µε την πατρίδα. 
Τον αγαπούσε όλος ο λαός και δυο χρόνια κυβέρνησε καλά. 'Υστερα περιλάβετε 
εσείς τον Κυβερνήτη -πόσοι τάφοι έγιναν εις Σπάρτη και Μεσσηνία, 
"εις Πόρον κι' αλλού και που κατάντησε η κυβέρνησή του; 'Υστερα πιάστη " 
µε τους Μαυροµιχαλαίγους. Σας έλεγαν άνθρωποι γνωστικοί να κλίνετε κ' 
εσείς την θέλησή σας, καθώς συγκατάνευε κ' ο Κυβερνήτης, ν' αγαπηθή µ' 
αυτούς• δεν στάθη τρόπος. Και χάθη κι' αυτός και η πατρίδα διατιµήθη. 
Σκοτώνοντας ο Κυβερνήτης, πόσοι άνθρωποι χάθηκαν εις τ' 'Αργος 
"εξ-αιτίας σας και πόσοι σε όλο το διάστηµα οπού γυρίσαµεν εις τ' Ανάπλι; " 
Εις τ' 'Αργος ύστερα γύρευε η συντροφιά σας να χτυπήσουν τους Γάλλους- 
στρατέµατα της Συµµαχίας! Αυτείνοι µε δύναµη και µ' όλα τ' αναγκαία 
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κ' εµείς µε-χωρίς φουσέκια ηθέλαµεν να τους σκοτώσουµεν! Κι' αναντιώθηκα 
εγώ εκεί και κιντύνεψα• και κρυφίως έφυγα• και ύστερα εις το κονάκι 
του Χατζηχρήστου ήρθαν ο Κριτζώτης, ο Νότης και οι άλλοι και µίλησα 
όλων των αξιωµατικών και ρίχτηκαν απάνου-εις τους αρχηγούς τους, οπού 
'χαν ορκιστή να βαρέσουν τους Γάλλους, και τραβήχτηκαν αυτείνοι. ∆εν ήρθαν 
"οι φίλοι σας µόνοι τους εις το Κιόσκι του Αναπλιού κι' Αγροκήπιον; Κ' εγώ " 
πήγα εις τ' Ανάπλι και 'σύχασα τους γκενεραλαίγους τους Γάλλους, οπού 
'ρεθίστηκαν κ' έλεγαν ότ' είναι γενικόν κίνηµα και ήταν αναντίον γενικώς 
της πατρίδας. Κι' ως αδύνατοι οι Κολοκοτρωναίγοι κι' ο Τζαβέλας και οι 
άλλοι φύγαν οπίσου ευτύς, αφού µάθαν ότι δεν έχουν άλλους συντρόφους• κ' 
έµεινε αυτό δια την ώρα. Και ύστερα ο Τζόκρης, ο Κριτζώτης κι' άλλοι 
θέλησαν να κάµουν αυτείνη την γενναιότητα εις τ' 'Αργος αναντίον των 
Γάλλων και πιάστη το ντουφέκι. ∆εν σκοτώθηκαν περίτου από τρακόσοι άντρες 
"κι' αθώα γυναικόπαιδα; Και γύρεψα την άδεια εσάς των κυβερνήτων " 
και ήρθε κι' ο Ρουάν, ο πρέσβυς της Γαλλίας, και σας είπε να µου δώσετε 
την άδεια από την αυγή να πάγω να µιλήσω µε τους γκενεραλαίους, οπού 
είχα την φιλίαν τους, δια-να σβέση αυτό το κακόν, να-µην πάθη τόσος αθώος 
κόσµος, και δεν θελήσετε -µόνον ο Κωλέτης ήταν σύνφωνος µε την γνώµη 
µου -και το δειλινό µ' αφήσετε και πήγα, οπού 'χε τελειώση το κακόν• και 
µιλήσαµεν των γκενεραλαίγων κι' όλων των αξιωµατικών εγώ, ο Μήτρο Ντεληγιώργης, 
ο ∆ανίλη Πανάς, οπού µας στείλετε η Κυβέρνηση και οι 
πληρεξούσιοι κι' όλοι οι πολίτες να ειπούµεν την µεγάλη λύπη οπού δοκιµάσετε 
ακούγοντας αυτό το δυστύχηµα. Και τους καταπραγύναµεν και σήκωσαν 
την αγανάχτησίν τους, οπού 'χαν γενικώς εις το 'Εθνος. 
Πόσοι τάφοι άνοιξαν εις την Τροπολιτζά, οπού πήγε ο Γρίβας και οι 
"Κολοκοτρωναίγοι; Τι έπαθαν οι κάτοικοι και που τους κατοίκισαν; 'Ηµουν " 
κ' εγώ µε τον Ντεληγιώργη, µε το σώµα µας, πρωτύτερα εκεί -πήγα και 
µάζωξα τους κατοίκους από τα σπήλαια και τους ήφερα και κάναν το εµπόριόν 
"τους, οπού ήταν τόσα ασκέρια. Πειράχτη τίποτας; Πόσο ξύλο τους τίναζα" 
"µέσα-εις το παζάρι; Και δι' αυτείνη την ησυχίαν και τάξη ούτε τους " 
µιστούς µας ολουνών εµάς δεν µας δώσετε! ∆εν πληρώσετε τον Ζέρβα κι' 
"αλλουνούς και δέσαν τους πληρεξούσιους του 'Εθνους εις την Πρόνοια; ∆εν " 
"αφανίστη όλος ο κόσµος εκεί; ∆εν κόβαν το νερό σήµερα ο ένας κι' αύριον " 
ο άλλος και πλερώνονταν και τ' άφιναν, οπού θα σκάζαµεν όλοι µέσα-εις τ' 
"Ανάπλι; Τι έπαθε το Μισολόγγι και τ' Αντελικό από τους Γριβαίους; " 
Το 'παθε χερότερα από τους Τούρκους. 
"'Οταν ήρθε ο Βασιλέας, ποιος τους 'ρέθιζε τους αγωνιστάς; Η αφεντειά-σας " 
οι µεγάλοι πολιτικοί. Και πήγαν εις την Τουρκιά και χάθηκαν οι περισσότεροι. 
Και τόσοι άλλοι χάθηκαν εις την Πελοπόννησο, οπού σκοτώθη ο 
Κρίτζαλης κι' άλλοι, και εις την Σπάρτη κι' αλλού. Και τόσοι εις τα 
τριάντα-έξι, οπού χάθη το άνθος του 'Εθνους. Και τόσους οπού έκοψε η τζελατίνα 
και τόσοι οπού πέθαναν εις τις φυλακές. Και τόσοι εις τις διάφορες 
εκλογές εσάς των Εκλαµπρότατων πολιτικώ µας. 
Σας ερωτώ, εσάς τους Εκλαµπρότατους και µεγαλόγνωσους πολιτικούς 
της Ελλάδος αρχή και τέλος• αν ήρθετε από καλωσύνη σας να µας φωτίσετε, 
να µας λευτερώσετε, διατί να χυθούν αυτά τα αίµατα οπού χύθηκαν και η 
πατρίδα να είναι εις την κατάστασιν οπού είναι ως την σήµερον, και να 
"γένη αυτείνη η δυστυχία γενικώς εις τους τίµιους ανθρώπους; Και να θέλουν " 
οι 'Αγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ρούσσοι, οι Αουστριακοί ή άλλο κράτος να µας 
"κυβερνήσουν µε το µέσον το δικόν-σας; " 
Η αφεντειά-σας, οι ξενοφερµένοι πατριώτες, ήστε και οι πρώτοι πολιτικοί 
και οι δεύτεροι και οι τρίτοι και οι τέταρτοι και οι πέφτοι και οι 
έχτοι κι' ακόµα εις όλα τα πράµατα της πατρίδας• αν είχετε αρετή κι' 
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"οµόνοια, γένονταν αυτά; ∆ιατιµιέταν το δυστυχισµένο, το αθώον 'Εθνος; " 
"Μπαίναν όλοι οι µπερµπάντες παντού; Πότε συβουλέψετε το στρατιωτικόν " 
"πατριωτικώς, κι' αυτό εβήκε από τα καθήκοντά του και δεν σας άκουσε; " 
Μεγαλύτερον είχαµεν εις την Πελοπόννησον τον Κολοκοτρώνη• όπως του 
"λέγετε έτζι έκανε• ""πολέµα υπέρ της πατρίδος"", πολέµαγε• ""κάνε εφύλιους " 
"πολέµους"", έκανε. 'Ηταν ο ∆υσσέας εις την Ανατολική Ελλάδα• από τίνος " 
συβουλή επέταξε το ντουφέκι κ' έβαλε το καλαµάρι κ' έγινε πολιτικός και 
"φατριαστής ο στρατιωτικός; Από δική-σας. 'Εστειλε ο κύριος Κωλέτης εις " 
τον ∆υσσέα τον Αλέξη Νούτζο και τον σκότωσε αυτόν και τον γενναίον και 
τίµιον Παλάσκα. Ο ∆υσσέας τους σκότωσε, αλλά ο Κωλέτης και η συντροφιά 
του τους έστειλε -ή εκείνοι σκότωναν τον ∆υσσέα, ή ο ∆υσσέας αυτούς, 
όφελος του Κωλέτη και της συντροφιάς του ήταν. 'Υστερα σκότωσε και τον 
∆υσσέα. 
Είπα τα πατρικά σας αιστήµατα και τον πατριωτισµόν οπού δείξετε 
όλοι σας, οπού κοπιάσετε να µας λευτερώσετε. Αυτείνοι είναι οι αγώνες σας. 
Είχαµεν τόσα σπίτια σηµαντικά και εις την Ρούµελη και εις την Πελοπόννησο 
και νησιά, οπού πραµατικώς θυσιάσαν δια την πατρίδα. Που είναι 
"τώρα; Χάθηκαν τα περισσότερα. Τα παιδιά τους και πολλοί οπού ζούνε από " 
αυτούς στραβώνουν µυίγες µέσα-εις τους δρόµους της µατοκυλισµένης πατρίδας 
τους. Θυσιάστηκαν απόξω ορθόδοξοι χριστιανοί και σκοτώθηκαν τόσοι 
σηµαντικοί αρχηγοί, τόσοι νοικοκυραίοι -τα παιδιά τους κι' όσοι ζούνε λένε 
"ψωµάκι οι περισσότεροι, και που 'ν' το; Εσάς σας τιµήσαµεν, σας δοξάσαµεν," 
σας κάµαµεν Εκλαµπρότατους, αντιπρόσωπους εις τα δυνατά έθνη. Και 
πληρώνεστε χοντρούς µιστούς. 'Οτι σας κάµαµεν σηµαντικούς και βέβαια 
θέλετε και καλούς µιστούς να ζήσετε. Ενώ εµείς και πρώτα και τώρα ζούµεν 
όπως µπορέσωµεν -όµως οι Εκλαµπρότητές σας δεν θέλοµεν να κακοπορέψετε 
κι' αν σας ιδούµεν δυστυχείς λυπώµαστε κ' ευτύς θα ν' αναπάψωµε 
τα δεινά σας. Κι' ως τίµιοι άνθρωποι αυτό πρέπει να κάµωµεν δια-ν' αναστήσωµεν 
στύλους εις την πατρίδα µας από ανθρώπους άξιους να την βοηθούν, 
καθώς κάνουν όλα τα έθνη. Εµείς αυτό αρχή και τέλος το ακολουθούµεν 
"εις την Εκλαµπρότη σας• η Εκλαµπρότη σας τι κάµετε 'σ εµάς; " 
'Οταν θα 'ρχονταν ο Βασιλέας από την Μπαυαρία, δεν έπρεπε, αν ήσασταν 
καλοί ποιµένες, να συναχτήτε όλοι εσείς, οπού µας κυβερνάγετε, και 
να συνάξετε κι' άλλους προκρίτους, πολιτικούς και στρατιωτικούς, και να 
"τους ειπήτε• ""'Ο,τι διχόνοιαν έχοµεν αναµεταξύ µας το 'να το κόµµα µε τ' " 
άλλο (οπού η καλωσύνη σας µας κάµετε κόµµατα• και να ειπήτε), τώρα 
έρχεται διαδοχικός βασιλέας και πρέπει να µονοιάσουµεν αναµεταξύ µας, να 
µας εύρη µονοιασµένους, να µας εύρη έθνος κατά τους αγώνες µας και θυσίες 
"µας και τοιούτως να µας διατηρήση και µε τοιούτους νόµους να µας κυβερνήση""." 
"Και να ειπήτε ολουνών των οπλαρχηγών• ""Να πάρετε τ' ασκέρια " 
σας και να τοποθετηθήτε 'σ εκείνο, 'σ εκείνο το µέρος• και να παίρνετε το 
ψωµί σας και ν' αφήσετε ήσυχους τους πολίτες να κάνουν το έργον τους, να 
είµαστε όλοι καθείς εις την θέσιν του ώσο-οπού να 'ρθη ο Βασιλέας και η 
Αντιβασιλεία να µας εύρη τοιούτους. Και θα τους µιλήσουµεν δια τα δίκια 
"γενικώς και πολίτων και στρατιωτικών"". Αν κάνετε αυτό, ποιος θ' αντίτεινε," 
"Εκλαµπρότατοι; Εσείς να συστηθήτε! Κι' αποδείξατε και σε όλους " 
τους ξένους και εις τον ίδιον τον Βασιλέα κι' Αντιβασιλεία τι θερία ήσασταν 
κι' ότι η αρετή σας και τα πλούτη σας βάστηξαν αυτό οπού έγινε βασίλειον. 
Βάλετε τον υπουργόν Ζωγράφο των Στρατιωτικών τότε κ' έφκειασε µίαν 
προκήρυξη κ' έλεγε από τον Κολοκοτρώνη και κάτου ως τον µικρότερον 
στρατιωτικόν είναι όλοι λησταί και µπερµπάντες. ∆εν εβάλετε κι' αυτό εις 
την προκήρυξη• ό,τι έκανε ο Κολοκοτρώνης και η συντροφιά του ποιων σκέδια 
"ήταν; 'Ηταν του Μεταξά, ήταν του Ζαϊµη, του Ντεληγιάννη κι' αλλουνών." 
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'Ο,τι έκαναν οι ναυτικοί ήταν των ανωτέρων τους πολιτικών• ό,τι έκαναν 
οι άλλοι ήταν του Κωλέτη και Μαυροκορδάτου. Κι' ό,τι λάφυρα έκανε το 'να 
το κόµµα και σκοτωµούς του αλλουνού του αδύνατου, τα 'κανε κ' εκεινού του 
κόµµατος γύµνωνε τους κατοίκους. Κι' όποιος δεν ήθελε ν' ακούση την συβουλή 
σας και την διαταγή σας, Εκλαµπρότατοι, και ήταν τίµιος άνθρωπος 
και λυπάταν τους οµογενείς του, τους συναγωνιστάς του τους κατοίκους και 
δεν είχε αυτείνη την ψυχή να τους γυµνώση και να τους πάρη την χαψιά από 
το στόµα τους, να πεθάνουν αυτείνοι και η φαµελιά τους, αυτόν δεν τον 
λέγετε τίµιον τον τοιούτον, αλλά τον λέγετε ανάξιον και άναντρον. Η αφεντειά-σου 
ο ίδιος, κύριε Μεταξά, µας είπες αυτό του Μήτρου Ντεληγιώργη 
κ' εµένα όταν σας δείξαµεν τα ευκαριστήρια του Επιθεωρητή εις την Τροπολιτζά, 
οπού η δική-µας η διαγωή έδωσε παράδειµα και εις τ' άλλα τα 
σώµατα, οπού 'ταν τόσα σε όλα τα χωριά και εις την πολιτεία• κι' αφού ως 
µέλη της Κυβερνήσεως σου είπαµεν δια την µεγάλην ευταξίαν των ανθρώπω 
µας, οπού τους ξεποδαριάζαµεν νύχτα και ηµέρα και προφυλάγαµεν τους 
κατοίκους χώρα και χωριά, και σου είπαµεν αυτό δια-να χαρής και να ευκολύνετε 
τους πενήντα φοίνικες, οπού αποφασίστηκαν γενικώς σε όλα τα σώµατα 
εις τον κάθε άνθρωπον, και να µας στείλετε κ' εµάς σε µίαν επαρχίαν, 
"η απάντησή σου ποια ήταν; 'Οτ' ήµασταν ανάξιοι και δεν γυµνώσαµεν κ' " 
εµείς καθώς και οι άλλοι! Μ' εφτακόσιους τόσους ανθρώπους δεν ήταν 
αξιότη, 
ήταν αναξιότη! Και δεν µας δώσετε εµάς των ανάξιων ό,τι εδώσετε εις 
τους φίλους σας. Μας στείλετε εις το Μυστρά• κ' έστειλε κι' ο κύριος Μαυροκορδάτος 
τον Κοντογιάννη εκεί, κ' εµάς µας παράγγειλε θα µας πλερώνη από 
άλλο µέρος, ως υπουργός τότε της Οικονοµίας. 'Οταν του ζητήσαµεν, µας 
είπε σώθηκαν όλα• και πλερώσαµεν εξ ιδίων µας τους ανθρώπους. Και του 
Ντεληγιώργη του δόθηκε διαταγή να τα λάβη από το Μισολόγγι κ' εµένα 
µου δόθηκαν υποθήκη οι Μύλοι του Γράδου ν' αποπλερωθώ από εκεί• κι' ως 
την σήµερον δεν έλαβα τίποτας όξω-από τέσσερες-χιλιάδες δραχµές οπού 
έλαβα όταν µπήκε ο Μαυροκορδάτος πρωτοϋπουργός και υπουργός της Οικονοµίας 
παύοντας η Συνέλεψη. Και τότε δι' αυτό έβαλες τον τυπογράφο σου 
Φιλήµονα, κύριε Μεταξά, και ξιστόριζε τις κατάχρησες του Μαυροκορδάτου. 
'Οταν έπαψε αυτός και µπήκε ο Κωλέτης και η Εκλαµπρότη σου εις την 
Οικονοµίαν, έλεγε ο αγαθός σου φίλος Φιλήµονας, ότ' ήµασταν 'γγισµένοι• 
Αφάνισε το ταµείον και ο Μακρυγιάννης. Και σας έκαµα την απάντησιν 
εις τον τύπον πως ήταν αυτές και που τις έδωσα -σε χρέος της Μεταβολής• 
κ' έβαλα εξ ιδίων µου κι' άλλες χίλιες-πεντακόσες και πλέρωσα. 'Οτ' η 
Εκλαµπρότη σου µόνον είκοσι-πέντε δραχµές θυσίασες εις αυτείνη την µεταβολή, 
κι' όσοι άνθρωποι αγωνίζονταν σου έλεγα να τους βάλης να φάνε κοµµάτι 
"ψωµί και µε τα ""σήµερα, ταχιά"" -ενταυτώ εγώ τους ζωοτρόφιζα.  

Και τον µιστόν, το τρίτο, µου 'κοψε ο φίλος µου Ρόδιος• και κάνα παιδί των αγωνιστών 
δεν πλερώνει εις τους Ευέλπιδες, εγώ πλερώνω. 

    
  

" 
Η προκήρυξη του Ζωγράφου ήταν ότι ο Βασιλέας κι' όλοι οι άλλοι να 
ιδούνε ότι όλος ο αγώνας και οι θυσίες έγιναν από σας τους πολιτικούς, και 
το στρατιωτικόν όλοι θερία. Κι' από τον ζήλο σας τον µεγάλο προς την 
πατρίδα υποφέρνεταν αυτά τα θερία ώσο-οπού 'ρθε ο Βασιλέας για-να τιµωρηθούν 
αυτοί ως λησταί και οι Εκλαµπρότητές σας ως σωτήρες ν' ανταµειφτήτε. 
Και δια-να δυναµώσετε την προκήρυξη του Ζωγράφου τι κάµετε εις 
"τους αγωνιστάς; Πόσον 'ρεθισµόν αναντίον του Βασιλέως και της Αντιβασιλείας" 
'Ρεθίσετε τα στρατέµατα, οπού ήταν χωρίς αξιωµατικούς εις τ' 
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'Αργος και εις τα χωριά, για-να τους αποδείξετε κι' όντως θερία κατά την 
προκήρυξή σας. Και ήρθαν τα στρατέµατα ως απόξω-εις τ' Ανάπλι. Και 
τότε οι Μπαβαρέζοι µε το ταχτικόν τους έστειλαν εις τους Τούρκους ξυπόλυτους 
και γυµνούς• και βάλαν Τούρκον αρχηγόν• και χάθηκαν οι περισσότεροι 
δια-να στερεωθούν τα γραφόµενα της προκήρυξής σας. 
Οι Εκλαµπρότητές σας ήσασταν άγιοι εις τον Αγώνα και λευτερώσετε 
την πατρίδα, και το στρατιωτικόν όλοι λησταί και θερία ανήµερα! Και πως 
"υποφέρετε µ' αυτούς; 'Ηταν τα πατριωτικά σας αιστήµατα και οι γενναίες " 
σας θυσίες προς όφελον αυτής της πατρίδας! Αυτό εφάνη κι' από τον διορισµόν 
εις τα τάµατα των συντρόφωνέ σας. Και πήγα κ' έβαλα µε δάκρυα εις 
τον Αϊντέκ αυτά υπόψει του και σε τι θα καταντήσωµεν όταν αδικήται 
το δίκιον. Και τα χάλασε όλα αυτά. Μίλησα και του Βασιλέως, όταν παρουσιάστηκα. 
Και µπήκε σε συµπάθειον ο Βασιλέας και η Αντιβασιλεία. Τότε 
µε βάλετε 'σ την οργή της Αντιβασιλείας. Τότε έφυγα και ήρθα εδώ• και 
ήρθε κι' ο Ψύλλας και µου είπε τα ίδια ως υπουργός του Εσωτερκού. Μου 
είπε ότ' ήµαστε όλοι λησταί. Τότε εστείλετε άνθρωπον να µε 'ρεθίση και 
τον πλάκωσα µε το δαυλί. Κι' ο Κωλέτης µο 'στειλε τον Κλεοµένη του. Τότε 
φυλακώσετε όλους τους οπλαρχηγούς εις τ' Ανάπλι. Κ' έπαθαν τόσοι αγωνισταί. 
Και χάθηκαν από την τζελατίνα κι' από το ντουφέκι. Από αυτόν 
σας τον πατριωτισµόν και θυσίες µπήκετε σε σηµαντικές θέσες, γίνετε 
πρέσβες µε χοντρούς µιστούς και µε πλήθος σταυρούς. 'Οποτε σας λένε οι 
ξένοι σας φίλοι ντύνεστε το πουκάµισο της αρετής• κλαίτε την πατρίδα 
και τους αγωνιστάς καθώς κλαίγει η φώκια τον πνιµένον -είναι τα δάκρυά 
της καυτερά, σαπίζει τον πνιµένον και κάθεται και τον τρώγει. 
Εις την Αθήνα µε δυο-χιλιάδες ιππικό του Κιουτάγια και µε πλήθος 
πεζικόν σκοτώθηκαν 'Ελληνες εφτακόσοι ή οχτακόσοι• σε µια εκλογή του 
Εκλαµπρότατου Μαυροκορδάτου και συντροφιάς του εις την Μεσσηνίαν και 
Σπάρτη οι σκοτωµοί πέρασαν αυτόν τον αριθµόν. Και οι κάτοικοι καταφανίστηκαν 
κι' από κατάστασιν κι' από ζωντανά κι' από δενδροφυτείες. 'Ασε 
του Κωλέτη -ούτε γράφονται, ούτε θέλουν γραφτούνε οι προκοπές του. 'Οµως 
αυτός δικαιολογέται, ότι η εδική-σου η συντροφιά, κύριε Μαυροκορδάτε, 
άνοιξε αυτείνη την στράτα. Και πόσοι χάθηκαν και χάνονται ως την σήµερον 
και πόσοι θα χαθούµεν ακόµα κ' εµείς δεν ξέροµεν. 'Οτι τα φώτα κι' ο 
πατριωτισµός φαίνεται ως την σήµερον ολουνών. 
∆είξατε τι πατριωτισµόν και τι εθνικά φρονήµατα είχετε κ' εσείς και 
οι συντρόφοι σας, οι ρήτορές σας οι φιλελεύτεροι, οι φόρτζα Σεπτεβριανοί 
και Συνταµατικοί, οπού άφριζαν εις το βήµα κ' ενθουσιάζαν γενικώς τους 
'Ελληνες -µε λόγια παχιά και µ' ασκιά µ' αγέρα. Τώρα αυτείνοι οι ρήτορες, 
οι φιλελεύτεροι, είναι όλοι σήµερον βουλευταί µ' έλεος της Αυλής και 
"των υπουργών. Τι κάνουν σήµερα αυτείνοι; 'Ο,τι κάµετε κ' εσείς οι αρχηγοί " 
"τους. 'Ησασταν πρώτα φιλελεύτεροι; Εις το υπουργείον τούτο, οπού 'ναι ο Χρηστίδης" 
υπουργός, οπού 'ναι ο Γιωργαντάς ο γνωστός, οπού 'ναι τέλος-πάντων το 
χτεσινό παιδί ο Ντεληγιάννης, προσκυνήσετε, αρνηθήκετε όλα όσα κάµετε• όσα 
είπετε σας βάλαν και τα γλύψετε σα-να µην τα είπετε, και τότε κάµαν έλεος 
και σας βγάλαν βουλευτάς• και λάβετε την διαταγή κι' οδηγίες του Ντεληγιάννη 
και πάτε πρέσβες οι Εκλαµπρότητές σας. Και οι ρήτορές σας ρητορεύουν 
"εις το βήµα κι' ό,τι νοµοσκέδια δίνουν οι υπουργοί, ""σοι, Κύριε"". Τέτοιοι" 
είστε εσείς, τέτοιοι είναι κ' οι οπαδοί σας. Φανήκετε όλοι τι αξίζετε και τι 
κάµετε εις την πατρίδα αρχή και τέλος. Σας θεωρούσαν οι µέσα και οι έξω 
πως κάτι ήσασταν• κ' είστε ό,τι είστε. 'Ησασταν ό,τι θεωρούσαν οι Ευρωπαίοι 
τον Σουλτάνο και δεν τολµούσαν να του αφαιρέσουν τον τίτλο του 
Γκρανσινιόρη. 'Οσο έλεπαν το τζαµί εις την Βγιέννα σκιάζονταν κ' έτρεµαν 
να-µην πάγη και παραµέσα και φκειάση κι' άλλα τζαµιά. Κι' από αυτόν 
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τον φόβον κάποτε του πλέρωναν και φόρον. Κι' όταν βήκαν µια χούφτα 
άνθρωποι και τους απόδειξαν ότι δεν έχει πλέον ο Γκρανσινιόρης µαστόρους 
"να χτίση τζαµιά, ότι θα πέσουν κι' αυτά οπού έχει, από τότε τον λένε ""ο " 
"Τούρκος"". Και δι' αυτό οι ευεργέτες µας βάνουν τα φώτα τους να µας " 
προκόψουν. 'Οµως και χωρίς κανένας από αυτούς να µας πειράξη µ' έργα, 
ας είστε καλά εσείς οπού δεν αφήσετε κανένα κουσούρι και µας καταντήσετε 
τέτοιους οπού είµαστε. 
Εγώ είµαι στενός τους φίλος, αυτό τους είναι γνωστόν. Τον Μεταξά 
τον έχω και κουµπάρο και σύντροφο σε µίαν µεταβολή, τον Κωλέτη κουµπάρο, 
το Μαυροκορδάτο το-ίδιον -στενός φίλος από-εξαρχής µ' όλους. ∆εν 
τους τα γράφω αυτά ως οχτρός. Εκείνα οπού έπραξαν γράφω. Και λέγω εις 
αυτούς και εις τους φίλους τους• αν φανταστούν ότι γράφω παραµικρόν ψέµα, 
έχουν το δικαίωµα να το αναιρέσουνε και να ειπούνε κ' εγώ ό,τι έκαµα. 
Μπορώ ως άνθρωπος, κι' αγράµµατος κι' απλός, να 'καµα περισσότερα, και δεν 
το αιστάνοµαι ή δεν µπορώ να δικάσω του-λόγου-µου µόνος-µου. Κάθε άνθρωπος 
εις τον εαυτό-του κάνει τον συνήγορον, αλλά άλλες παρατήρησες 
θα κάµη η κατηγορία. Οι αναγνώστες τηράτε και τους τύπους αρχή και τέλος, 
µ'-όλον-οπού 'ναι και φίλοι τους κι' άλλα λένε κι' άλλα κρύβουν• ότι 
έχουν την φιλίαν τους και την ανάγκη τους, ότι είναι πάντοτες σηµαντικοί 
άνθρωποι και µπαίνουν σε σηµαντικές θέσες. Εγώ είµαι απλός ιδιώτης και 
κηπουργός κ' έγραψα αυτά χωρίς πάθος δια-να φαίνωνται, να µην κατηγοριέται 
η πατρίδα. Εσείς λοιπόν, αναγνώστες, κι' όλοι οι πατριώτες, οπού θα 
ζήσετε εδώ, να γένετε προσεχτικοί κριταί και να κρίνετε την αλήθεια και 
το ψέµα. 
'Οσοι έχουν την τύχη µας σήµερον εις τα χέρια τους, όσοι µας κυβερνούν, 
µεγάλοι και µικροί, και υπουργοί και βουλευταί, το 'χουν σε δόξα, το 'χουν σε 
τιµή, το 'χουν σε ικανότη το να τους ειπής ότι έκλεψαν, ότι πρόδωσαν, ότι 
"ήφεραν τόσα κακά εις την πατρίδα.  

Λένε του αδελφού του Κορφιωτάκη• ""Ο αδελφός σου έφαγε τόσα εθνικά υποστατικά
και χρήµατα του 'Εθνους• διατί να δώση της χήρας τώρα το 'Εθνος και τρακόσες 
δραχµές τον µήνα; -'Ηταν άξιος και τα πήρε όλα αυτά, λέγει, κι' από την αξιότη του 
αυτείνη τον έβαλε κι' ο Βασιλέας δυο βολές υπουργόν, µίαν εις την Οικονοµίαν (και
διόρθωσε όλα αυτά οπού είχε κάµη και πήρε κι' άλλα) -τώρα δι' αυτά πλερώστε και 
τρακόσες δραχµές τον µήνα!"" Κάνει το νοµοσκέδιον ο Χρηστ δης, ο υπουργός ο
τωρινός της Οικονοµίας. Πουλεί κι' αυτός το σµυρίδι έντεκα δραχµές το καντάρι• του
δίνουν δεκάξι• ""Το 'δωσα τώρα"" λέγει. Πιάνει ο Μπάλµπης, οπού ήταν υπουργός της 
Οικονοµίας, τον συνάδελφόν του τον Γιωργαντά Νοταρά, υπουργόν του Εσωτερκού, και 
του ζητεί τα όσα έχει κατακρατήση του 'Εθνους, 350-χιλιάδες δραχµές. ""Κι' αν δεν τα 
δώσης, του λέγει, δεν συνεδριάζοµεν µαζί• απαρατιώµαι"". Του λέγει ο Βασιλέας• 
""Είναι δεχτή η απαραίτησή σου"" Κι' απαρατήθη. Κι' άλλα κι' άλλα πλήθος τοιούτα. 
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Είναι άξιοι άνθρωποι και τιµώνται " 
και βραβεύονται. 'Οσοι είναι τίµιοι κατατρέχονται ως ανάξιοι της κοινωνίας 
και της πολιτείας. 
Αυτά δεν τα λέγω εγώ µοναχός, τα λέγει όλο το κοινό και οι 'φηµερίδες. 
Κι' όσα σηµειώνω τα σηµειώνω γιατί δεν υποφέρνω να βλέπω το άδικον να 
πνίγη το δίκιον. ∆ια 'κείνο έµαθα γράµµατα εις τα γεράµατα και κάνω 
αυτό το γράψιµον το απελέκητο, ότι δεν είχα τον τρόπον όντας παιδί να 
σπουδάξω• ήµουν φτωχός κ' έκανα τον υπερέτη και τιµάρευα άλογα κι' άλλες 
πλήθος δουλειές έκανα να βγάλω το πατρικό µου χρέος, οπού µας χρέωσαν 
οι χαραµήδες, και να ζήσω κ' εγώ σε τούτην την κοινωνίαν όσο έχω 
τ' αµανέτι του Θεού εις το σώµα µου. Κι' αφού ο Θεός θέλησε να κάµη νεκρανάστασιν 
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εις την πατρίδα µου, να την λευτερώση από την τυραγνίαν των 
Τούρκων, αξίωσε κ' εµένα να δουλέψω κατά δύναµη λιγώτερον από τον χερώτερον 
πατριώτη µου 'Ελληνα. Γράφουν σοφοί άντρες πολλοί, γράφουν 
τυπογράφοι ντόπιοι και ξένοι διαβασµένοι για την Ελλάδα -ένα πράµα µόνον 
µε παρακίνησε κ' εµένα να γράψω, ότι τούτην την πατρίδα την έχοµεν 
όλοι µαζί, και σοφοί και αµαθείς και πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί και 
στρατιωτικοί και οι πλέον µικρότεροι άνθρωποι• όσοι αγωνιστήκαµεν, αναλόγως 
ο καθείς, έχοµεν να ζήσωµεν εδώ. Το-λοιπόν δουλέψαµεν όλοι µαζί, 
"να την φυλάµεν κι' όλοι µαζί και να µην λέγη ούτε ο δυνατός ""εγώ"", ούτε " 
"ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγη ο καθείς ""εγώ""; 'Οταν αγωνιστή µόνος-του " 
και φκειάση, ή χαλάση, να λέγη εγώ• όταν όµως αγωνίζονται πολλοί και 
"φκειάνουν, τότε να λένε ""εµείς"". Είµαστε εις το ""εµείς"" κι' όχι εις το " 
εγώ. Και εις-το-εξής να µάθωµεν γνώση, αν θέλωµεν να φκειάσωµεν χωριόν, 
να ζήσωµεν όλοι µαζί. 'Εγραψα γυµνή την αλήθεια, να ειδούνε όλοι οι 
'Ελληνες ν' αγωνίζωνται δια την πατρίδα τους, δια την θρησκεία τους, να 
"ιδούνε και τα παιδιά µου και να λένε• ""'Εχοµεν αγώνες πατρικούς, έχοµεν " 
"θυσίες"", αν είναι αγώνες και θυσίες. Και να µπαίνουν σε φιλοτιµίαν και να" 
εργάζωνται εις το καλό της πατρίδας τους, της θρησκείας τους και της κοινωνίας. 
'Οτι θα είναι καλά δικά-τους. 'Οχι όµως να φαντάζωνται για τα 
κατορθώµατα τα πατρικά, όχι να πορνεύουν την αρετή και να καταπατούν 
τον νόµον και να 'χουν την επιρροή για ικανότη.  

Επειδήτις ολοένα λέγω κατάχρησες, µη στοχάζεστε ότι έχω πάθος εις τους ανθρώπους. 
Ψάξετε τις 'φηµερ δες, τηράτε και τα πραχτικά των Βουλών, µ'-όλον-οπού 'ναι τέτοιες
Βουλές οπού 'περασπίζονται την κλεψιά και 'διοτέλεια και πολεµούνε την δικαιοσύνη• 
και µ'-όλον-αυτό θα ιδήτε αν αληθινά είναι αυτά οπού σηµειώνω. Είπα σε πολλά µέρη, 
λέγω και τώρα• εγώ τα 'γραψα αυτά όλα κι' όπο ος απ' όσους µιλώ προσωπ κώς
στοχάζεται ότι τον αδικώ και είναι κακία µου κι' όχι αλήθεια, έχει το ελεύτερον να
γράψη κι' αναντίον µου ό τι λάθη έκαµα εις τον αγώνα της πατρίδος• όχι όµως
παθητικώς, αλλά συντροφεµένος µε την αλήθεια, µε την παρατήρησιν. 'Οµως δεν έχει 
κανένας το δικαίωµα να γράψη ούτε υπέρ µου, ούτε κατά αν δεν διαβάση πρώτα όλο 
τούτο αρχή και τέλος κι' όλα µου τ' αποδειχτικά και τα χαρτιά µου- και τότε ας γράψη
ό τι ο Θεός τον φωτίση. Κι' όταν τα διαβάση, τότε ας κάµη την παρατήρησή του, όχι
πρωτύτερα. Κ' εγώ έκαµα λάθη και κάνω• άνθρωπος είµαι. Και πρέπει να γράφωνται κα  
τα καλά µας και τα κακά µας. 
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