Ἀμὴ ὅταν οἱ κατώτεροι ἀρχινήσουν ν’ ἀποτζιπόνουνται τοὺς μεγαλυτέρους
καὶ χάσουν τὴν ὑπόληψιν τὴν πρωτήτερην ὁποὺ τοὺς ἐκρατοῦσαν, δύσκολα
εἶναι πλέον νὰ γυρίσουν εἰς τὴν πρωτήτερήν τους τάξιν. Μία βολά, λέγει
ὁ χωρικὸς λόγος, ἐπῆρε τὸ κουπὶ τους νερό, καὶ ἐνοστίμισέ τους ὁ χορὸς τῆς
ὑπόθεσης ἐτούτης [νά] τὸν ἀκολουθοῦν, διότι εἶδον καὶ τὰ πράγματά τους
ἐπήγαιναν καλὰ καὶ τοὺς ἄρεσε. Εἶχαν καὶ οἱ καπουριόνοι καὶ κουμέσοι διάφορο, καὶ ἔστεκαν μὲ παρρησία πολλή. Δὲν ἤτανε μαθημένοι νά τά ἔχουν
ἐτοῦτα. Καὶ τοὺς ἐκακοφαινότουν τὸ λοιπὸν νὰ τὰ χάσουν, καὶ δὲν τοὺς ἀπήντα
νὰ σιωπηθοῦν οἱ δουλειές. Διὰ τοῦτο ἦταν δύσκολο νὰ τὰ λησμονήσουν καὶ νὰ
καταπραΰνουν πλέον, διατὶ τὸ διάφορο δὲν τοὺς ἄφινε, ἔξω μὲ μεγάλην παίδευσιν. Διὰ τοῦτο ἀρχίνησαν πάλι εἰς ὀλίγον καιρὸν νὰ στρατεύσουν τὰ πρῶτα
τους καμώματα, μάλιστα ἐκεῖνα καὶ χειρότερα, διότι ἀπὸ τὲς καρδίες τους
[δὲν ἔφευγε] ἡ ἐχθρία. Καὶ ἐτοῦτο διὰ νὰ τοὺς φέρη ὁ διάβολος εἰς ξεκουμπισμό, ὡς τὸ ἐπάθανε κιόλας αὐτοὶ οἱ πρῶτοι. Καὶ ὅλο ἔβριζαν καὶ ἐκαταφρονοῦσαν τοὺς ἄρχοντας κατὰ πολλά. Καὶ οἱ ἄρχοντες, ὡς φρόνιμοι, ἐκαμόνουνταν
πῶς δὲν ἠξεύρουν τίποτας, ἕως νὰ ἔλθῃ ὁ καιρὸς νὰν τοὺς τὰ ἀνταμείψουν
ἑπταπλασίως. Καὶ διὰ τοῦτο ἔστεκαν τιμωρημένοι ὡσὰν τοὺς Ἑβραίους, μὲ
σιωπὴν καὶ ὑπομονὴ μεγάλη. Μάλιστα οἱ Ἐβραῖοι εἰς τὸν καιρὸν ἐκεῖνον
εἶχαν περισσότερην ἐξουσίαν παρά τούς ἄρχοντας. Καὶ περιπλέον εἰς τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, ἤθελε συνέβη καὶ κανένας ἄρχοντας ἤθελε ἔλθει εἰς σύγχυσιν μὲ
κανέναν ποπολάρον, ὡς συμβαίνει περίσσιες φορὲς εἰς τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ,
ἐσυμμαζωνόντανε τριακόσιοι εἰς ἐναντίον τοῦ ἀρχόντου καὶ τὸν ἀποκλειοῦσαν εἰς τὸ σπίτι του, καὶ δὲν ἐτρόμα νὰ εὔγη ἔξω ἕως νὰ φτιασθοῦν οἱ δουλειές τους μὲ τὸ μέσον ἑτέρων φίλων, καὶ στενεμένος ὁ ἄρχοντας ἐσύγκλινε
εἰς τὴν ἀγάπην.
Μὴν ἠμπορώντας τὸ λοιπὸν πλέον οἱ αὐτοί ἄρχοντες νὰ ὑποφέρουν τὲς
περίσσιες ἀποτζιπομάρες καὶ ἄπρεπες τάξες τοῦ λαοῦ ἐτούτου, ὁποὺ μὲ τόση
ἀγνωσία καὶ ἄμετρην ὑπερηφάνειαν ἐπαράκαναν πάρα πολλὰ τὰ κακὰ τους,
ἀποφασίσανε νὰ πέμψουν ἀμπασαρία εἰς τὴν Βενετίαν διὰ νά πέμψουν ἕνα
κριτὴ νὰ τούς παιδεύση, διότι ἐγίνηκαν ἀνυπόφοροι εἰς τόσες τους ἄπρεπες
τάξες, καὶ νὰ εἰρηνεύσουν καὶ τὰ πταισίματά τους, ὅτι πολλὰ κακὰ ἔκαναν,
καὶ δικαιοσύνην δὲν ἐφοβοῦνταν, ὡς τὰ πάντα φαίνονται γραμμένα καὶ ξεκαθαρισμένα εἰς τὸ προτζέσο, ὀποὺ τοὺς ἐφορμάρανε ὁ ἀφέντης ὁ Τζιβρᾶς
ὁ κουμεσάριος. Καὶ ἔξω ἔκραξαν κονσέγιο καὶ ἐψήφισαν διὰ ἀμπασαδόρον
τὸν σινιὸρ Εὐστάθιον Γαρζώνη, διὰ νὰ ζητήσουν κριτὴ τὸν ἐκλαμπρότατον
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ἀφέντη Ἀντώνιον Πιζάνη, ὁ ὁποῖος εἰς τὸν καιρόν ἐκεῖνον εὑρισκότουνα γκενεράλες τῶν τριῶν νησίων τοῦ λεβάντε, ἤγουν τῶν Κορφῶν, Κεφαλονιᾶς καὶ
Ζακύνθου, ὁ ὁποῖος νὰ κάμη κάθε δικαιοσύνη ὁποὺ θέλει τοῦ φαντασθῆ εἰς
αὐτούς. Καὶ ἔτζι τοῦ ἔδωσαν κάθε ἐξουσίαν νὰ κρίνη τὴν ὑπόθεσιν καταπάνου
τοῦ λαοῦ ἐτούτου. Καὶ ἐτοῦτο ἐγίνη κατὰ τὴν ζήτησιν τοῦ ἄνωθεν ἀμπασαδόρου.
Καὶ εἰς τὸν καιρὸν ἐτοῦτον ἐπέμψανε καὶ οἱ ποπολάροι ἕναν κουμέσον εἰς
τὴν Βενετίαν εἰς ἐναντίον τῶν ἀρχόντων δίδοντάς του ὀρδίνιαν ὅτι νὰ γυρεύση
νὰ ἔχουν καὶ ἐκεῖνοι ἐξουσίαν νὰ κάνουν ἕναν ἀπὸ τοὺς ἐδικούς τους εἰς ἄπασα
ὀφίτζιο περὶ τῆς κυβερνήσεως τῆς χὼρας καὶ ἀπάνω εἰς ὅλα τοῦ φοντέγιου
τοῦ σιταριοῦ, καὶ ἐτοῦτο ὡσὰν ἰντερεσάδοι, τό ὁποῖο ἔγινε διὰ βοήθεια ὁλουνοῦ τοῦ λαοῦ τοῦ νησίου, τόσον διὰ μεγάλους, ὡσὰν καὶ διὰ μικρούς,
διὰ τοῦτο πρέπει τὸ λοιπὸν ὅτι καὶ αὐτοὶ ὁποὺ ἔχουνε ἰντερέσο νὰ βάνουν ἕναν
ἐδικόν τους νὰ κυβερνᾶ καὶ νὰ βλέπη τὸ δίκαιό τους, ὁποὺ εἶναι καὶ περισσότεροι, καὶ νὰ μὴν εἶναι μοναχοί οἱ ἄρχοντες. Καὶ ὁ ἀμπασαδόρος τῶν ἀρχόντων
ἀπηλογήθη, ὅτι ἐπειδὴ καὶ αὐτοὶ γυρεύουν νὰ ἔχουν τέτοιαν ἐξουσίαν, τὴν
ὀμοίαν ζήτησιν πρέπει νὰ γυρεύουν καὶ τὰ ξωχώρια, ὁποὺ ἔχουν πλέον δίκαιον
ἀπὸ λόγου τους, διότι εἰς πᾶσα χρεία τοῦ πρέντζιπε εἶναι πάντα ἕτοιμοι καὶ
πάντα πρόθυμοι εἰς τὴν δούλευσίν του, καὶ ἀπὸ τοῦ λόγου τους τοὺς ποπολάρους δὲν ἔχουν καμμίαν βοήθειαν. Ὁμοίως καὶ ἔτεροι ἄνθρωποι πρέπει νὰ
γυρεύσουν νὰ ἔχουν ἐξουσίαν, καὶ εἰς τοῦτον τὸν τρόπον πρέπει νὰ εἶναι περίσσιοι ἐξουσιαστάδες καὶ κυβερνητάδες, καὶ σύγχυση πολλὴ, καὶ ἀντάρες
δὲν θέλουν λείψει πολλές. Ἀληθινὰ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀπεθυμοῦν τὲς δόξες
καὶ τιμὲς καὶ ἐξουσίες, ἀμὴ δὲν ἠμποροῦν νὰ τὲς ἔχουν· μόνον ὁ Θεός ἔδωσε
τές χάρες μερικῶν καὶ τὲς ἐξουσίες, καὶ οἱ κατώτεροι νὰ τές βλέπουν καὶ νὰ
τὲς τιμοῦν καὶ νὰ στέκωνται εἰς τὴν ὑποταγὴν τῶν μεγαλυτέρων καὶ ἐξουσιαστάδων, κατὰ πῶς ὁ Θεὸς ἐμοίρασε τὰ πράγματα, καὶ νὰ στέκωνται εἰς τὴν
τάξιν τους, καὶ ὄχι πᾶσα ἐνοῦ νὰ δοθῇ νὰ ἐξουσιάζη, νὰ κάνη τὸν μεγάλον καὶ
τὸν ἄρχοντα καὶ τὸν κυβερνήτην, χωρὶς νὰ τοῦ πρέπη, μόνον ὁ πᾶσα ἕνας νὰ
γνωρίζη τὸν ἑαυτόν του.
Ὁμοίως ἀκόμη ἐγύρευαν νὰ κάμουν καὶ ἕναν ποπολάρον τζεσταδοῦρον, καὶ
ἕτερες ἄλλες ζήτησες πολλὲς καὶ ἄπρεπες ἐζητοῦσαν, οἱ ὁποῖες ἐπαρακινόντανε ἀπὸ περίσσια ὑπερηφάνεια ὁποὺ εἴχανε καὶ ἀπὸ ὀλίγη γνῶσιν τους, καὶ
δὲν τούς ἀπάντα νὰ στέκουνται, ὡς ἐστέκανε καὶ οἱ πατέρες τους εἰς τὴν τάξιν
καὶ ὑποταγήν, ἀμὴ ὡσὰν εὑρεθήκανε ἀνεμπόδιστοι εἰς τὰ καμώματά τους
ἐψήλωσε ὁ νοῦς τους εἰς περίσσιες δουλειὲς λογιάζοντες τὸ πῶς θέλουν τὲς
ἔχουν ὅλες κατὰ τὴν ὄρεξίν τους. Καὶ διά τοῦτο ἐζήτησαν πράγματα, τὰ ὁποῖα
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δὲν τούς ἔστεκαν, μήτε τοὺς ἑπαρθένευαν νὰ ἔχουν τέτοιες ἐξουσίες· μόνον
νὰ στέκωνται εἰς τὸν τρόπον ἐκεῖνον ὁπού ἐστέκανε καὶ οἱ προπάτορές τους
μὲ τοὺς ἄρχοντες. Ὅμως μὲ τὸν καιρὸν τὰ ἔχασαν ὅλα, διατὶ τὸ ἐπαράκαναν καὶ κατὰ πῶς ἀτοὶ τους ἐκρατώντανε, ἔτζι ἐλόγιαζαν νάν τοὺς ἔχουν
καὶ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι. Ὅμως ἡ δικαιοσύνη τούς ἔστρεψε μὲ λόγια φοβεριστικά, καὶ νὰ μὴν ἔχουν τέτοιους λογισμούς, καὶ νὰ γυρεύουν τὴν δουλειάν
τους, καὶ νὰ στέκωνται φρόνιμα, εἰρηνικὰ καὶ καλὰ εἰς ὑποταγήν, ὡσάν ἔστεκαν οἱ πατέρες τους ὅλον τὸν καιρὸν τὸν ἀπερασμένον. Καὶ ἔτζι ἐστράφη ὁ
αὐτὸς κουμέσος ὀπίσω εἰς τὴν Ζάκυνθον ἀπὸ τὴν Βενετίαν δίχως νὰ λάβη
κανένα ἀπὸ τὰ ὅσα ἐζήτησε, διότι δὲν ἤτανε ζητήματα πρεπούμενα, ὅτι δὲν
τοὺς ἔπρεπαν ὡς ἄνωθεν εἶπα. Καὶ ἀγροικώντάς τα ὁ λαὸς ἐμπήκανε σὲ περίσσια τιμωρία.

Ντίνος Κονόμος (επιμ.), Ζακυνθινά Χρονικά, 1485-1953, χ.ε.ο., Αθήνα 1970, σ. 27-59, 163-170.
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