Παντοῦ ὕστερον ἦλθε ὁ καιρὸς καὶ ἐξόφλησέ τους τὲς ἡμέρες ἐκεῖνες καὶ
κατὰ τὰ καμώματά τους τούς ἔδωσε καὶ τὴν πρέπουσαν πληρωμὴν. Ἔδωσε
τους λοιπὸν ἔνα παράδειγμα τρομακτικὸν εἰς τὴν ἀπόφασίν τους, ὁποὺ φαίνεται ξεκαθαρίζονται τὰ πάντα, ὁποὺ δὲν ἠμποροῦνε νὰ εἶναι χειρότεροι. Πρῶτον μὲν τοὺς ἔκαμε ἀφεντικὰ ὅλα τους τὰ καλά, ὅσα καὶ ἄν εἴχανε, καὶ μήτε
καὶ οἱ γυναῖκες τους νὰ μποροῦν νὰ πιαστοῦν εἰς τὸ προικιόν τους ἀπὸ τὰ
καλά τῶν ἄνδρωνέ τους. Ἐχάλασέ τους ὁλονῶν τὰ σπίτια ὁπού ἐστέκανε
καὶ τὰ ἔρριξε κατὰ γῆς. Ἔκοψέ τους ὅλα τους τὰ δέντρα, ἐξερίζωσέν τους
καὶ ὅλα τους τὰ ὑποστατικά, καὶ νὰ μὴν ἠμποροῦν ποτὲ τὸν καιρὸν νὰ φτιαστοῦν, μῆτε νὰ εἶναι κανεὶς τρομαζόμενος νὰ τοὺς μιλήση, μήτε νὰ τοὺς γράψη,
εἰς σὲ πένα τῆς ζωῆς του καὶ τὰ καλά του ἀφεντικά, ὡς ρέμπελοι ὁποὺ εἶναι
τοῦ πρέντζιπέ τους. Καὶ πλέον καλύτερα τὰ πάντα ὅλα ξεκαθαρίζονται εἰς
τὴν ἀπόφασίν του, ὡς εἶναι γραμμένα παρεμπρὸς φράγκικα καὶ ρωμέϊκα.
Ἔπειτα πάλε ὁ ἀφέντης ὁ Θεὸς ἐξολόθρεψε καὶ ὅλους τοὺς κουμέσους, μὲ ὀρδινιά ὅτι τὰ σπίτια τὰ χαλασμένα νὰ μὴν ἠμποροῦν ποτὲ τὸν καιρὸν νὰ φτιαστοῦν, μόνον νὰ στέκωνται ἔτζι ἄφτιαστα διά παντοτινήν θύμησιν τοῦ πᾶσα
’νός. Καὶ ἔτζι ἐξολοθρευτήκανε καὶ ἐπήγανε ὅλοι κακῶς κακοῦ, καὶ ἔτζι εἰρηνεύτη ὁ τόπος ἀπὸ τὰ τόσα κακὰ καὶ σκάνταλα, καὶ ἔλαβον ἑπταπλασίως
τὴν πρέπουσάν τους πλερωμὴν ὁποὺ τοὺς ἐπαρθένευε νὰ λάβουν κατὰ τὲς διαβολικὲς ἐργασίες.
Ἔπειτα μετά καιρὸν καὶ χρόνους πολλούς ἐβαρέθηκαν τὴν εξορίαν και τα
περίσσια βάσανα τῆς ξενιτιᾶς καὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν Πόλιν καὶ τὰ πέντε ἀγγεῖα
τοῦ διαβόλου, ἑτοῦτοι οἱ ἐξοστρακισμένοι καὶ κακά ἐξορισμένοι. Καὶ ἐκεῖ ὁ
ἀφέντης ὁ Μπάϊλος τῆς Βενετίας τούς ἐδέχθη καὶ τοὺς ἐκράτησε εἰς τὸ παλάτι του καιρὸν πολύ καὶ ἔγραψε εἰς τὴν Βενετίαν διὰ ἐδαύτους, καὶ τόσο
ἔκαμε ὅτι ἄνοιγέ τους στράτα νὰ τοὺς δεχθοῦνε ἐκεῖ διά νά ματακριθοῦνε.
Καὶ ἔτζι τούς ἔπεμψε καὶ τούς ἔβαλαν εἰς τὴν φυλακήν, καὶ ἐκεῖ ἐστάθηκαν περισσὸν καιρὸν. Παντοῦ ὑστέρου ἡ δικαιοσύνη, ὁποὺ εἶναι γλυκυτάτη
καὶ ἐλεημονωτάτη, τοὺς ἁμαρτωλούς καὶ πταίστας βλέποντας τὸν καιρὸν
τὸν πολὺν ὁποὺ ἔκαμαν μὲ τοσαύτην παίδευσιν καὶ τιμωρίαν, ἀπέθανε καὶ
εἰς τὸν καιρὸν ἐτοῦτον μέσα εἰς τὴν φυλακήν ὁ Γιάννης ὁ Βοτάνης, ἕνας ἀπὸ
τοὺς πέντε συντρόφους τους, ἐλυπήθηκαν καὶ τοὺς ἐλευθέρωσαν, καὶ ἤλθανε
εἰς τὴ Ζάκυνθο, εἰς τὴν πατρίδα τους, πτωχὰ καὶ πενητεμένα. Ἔκαμε περιπλέον ἡ ἀφεντία νὰ πάρουν καὶ τὰ ὑποστατικά τους ὀπίσω. Καὶ πάλε μετά
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ματά τους τὰ ἀπερασμένα, διότι δύσκολον ἦτον ἡ κακὴ τους γνώμη νὰ ἐπιστρέψη εἰς καλοσύνη. Καὶ ὄχι ὅλοι τους, διότι ὁ Νικόλαος Ἄμπραμος μόνον
ἐταπείνοζε κατά πολλὰ καὶ ἐπέρνα μὲ περίσσιαν ἀγαθότητα καὶ εἰρήνην,
διότι ἦταν καὶ πλέον ἐκκλησιαστικός καὶ φιλόθεος ἀπὸ τούς ἄλλους, καὶ εἰς
τὲς γνώμες καλύτερος πολλά. Καὶ ἡ πτωχεία, ἤγουν ἡ ἀνημπόρια, ἐκράτειε
τῶν ἀλλωνῶν τὴν κακογνωμίαν τιμωραμένην, καὶ δὲν ἔκαναν ὡσὰν πρῶτα,
διότι εἶχαν τὸν φόβον τῆς δικαιοσύνης· ἀλλέως ἤθελον κάμει χειρότερα τὰ
μαθημένα τους. Μολοντοῦτο δὲν ἔλειπε νὰ δείξουν μέρος ἀπὸ τὴν κακοσύνην
τους. Καὶ ἀπὸ τότε καὶ ἐδῶ ἔχθρα δὲν ἔλειπε, καὶ εἶναι πάντα ἀνάμεσα τούς
ἄρχοντες καὶ ποπολάρων.
Καὶ εἰς τὸν τρόπον ἐτοῦτον ἀπέρασε ἡ ὑπόθεση ἐτούτη, τὴν ὁποίαν ἐδιηγήθηκα μὲ πάσαν ἀληθοσύνην καὶ δέν ἔγραψα ἔνα πρᾶγμα δι’ ἄλλο, μόνον
πιστά τὰ ἐπέρασα, μήτε περισσότερο, μήτε ὀλιγώτερο, τόσο διὰ τὸ ἕνα μέρος,
ὅσον καὶ διὰ τὸ ἄλλο.
Κάνω τέλος καὶ τῷ Θεῷ δόξα.
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