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981 ή 996 

     Τὸν καιρὸν τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου τοῦ Ρωμανοῦ ἀγριωποὶ  

καὶ χριστιανομάχοι ἄνθρωποι, Μποργάροι λεγάμενοι, ἐμπήκασι  

στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀπὸ σπαθίου καὶ κονταρίου ἐχαλάσασι τοὺς  

Χριστιανοὺς καὶ ἐτραβήξασι ἴσα στὸν Μορέα. Διαβαίνοντας γοῦν 

  ἀπὸ τὸ Σάλονα, ἐμπλοκάρασί το· καὶ μισοὶ ἀπὸ δαύτους ἤρθασι  

στὸ Γαλαξείδι καὶ ἐπήρασι σκλάβους ἀπὸ τὰ χωρία διὰ καταπατητάδες.  

Ἐρχάμενοι γοῦν οἱ ἄπιστοι στὸ Γαλαξείδι, ποὺ ἤτανε χτισμένο  

παμπάλαια καὶ εὐμορφοκαστρογυρισμένο, ἔχοντας καὶ φλότα  

καραβίων καὶ σπίτια περίσσα, βουλὴν ἐποίκασι οἱ ἄπιστοι 

  ἀπὸ σπαθίου νὰ τὸ ἐπάρουσι καὶ παίρνοντας στὴν αὐθεντεία τους  

τὰ καράβια νὰ ἀπεράσουσι στὸν Μορέα, κουρσεύοντας καὶ  

τοῦ κόρφου τὲς μεριές. Καὶ οἱ Γαλαξειδιώτες, ἔστοντας νὰ  

μάθουσι ἕνα τόσο φοβερὸ μήνυμα, ἐτρέξασι στὲς ἐκκλησίες, 

γονατιστὰ παρακαλώντας τὸ Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία καὶ ὅλους 

  τοὺς Ἁγίους νὰ τοὺς βοηθήσουσι εἰς ἐκείνην τὴν φοβερότατη  

στιγμή· ἀρματωθήκασι γοῦν καὶ ἑτοιμασθήκασι διὰ πόλεμο.  

Καὶ ἐρχόμενοι ἐκείνοι οἱ πειράτες ἐμπλοκάρασι τὸ κάστρο καὶ  

μὲ κάθε λογῆς μηχανὲς καὶ συνέργεια τοῦ Σατανᾶ, ποὺ τοὺς  

διαυθέντευε, ἀνοίξασι μία τρούπα μεγάλη στὸ κάστρο καὶ ἐμπήκασι 

  μὲ τὸ σπαθὶ στὸ χέρι. Ἐτότες γοῦν ἐγενέθηκε μεγάλος σκοτωμὸς  

καὶ φοβερὴ ἀμάχη, ποὺ τὸ γαῖμα ἔτρεχε στοὺς δρόμους, ὡσὰν  

ποτάμι χειμωνιάτικο. Καὶ οἱ Γαλαξειδιῶτες, βοηθώντας καὶ μὲ τὴ  

χάρη τοῦ Θεοῦ, ἐσταθήκασι νικητὲς καὶ ἐσφάξασι τοὺς ἄπιστους  

πειράτες καὶ ἐκερδίσασι τὴν ἀμάχη. Κάτι γοῦν ἀπὸ ἐκείνους τοὺς 

  πειράτες, γλύσαντες ἀπὸ τὸ μαχαίρι καὶ τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ,  

ἐπήγασι τρέχοντας γοργὸν καὶ ἀφηγηθήκασι στοὺς συντρόφους,  

ποὺ εἴχασι μπλόκο τὸ Σάλονα, τὸν σκοτωμὸ καὶ τὸν χαϋμὸ τῶν  

ὁμοφύλων μέσα στὸ Γαλαξείδι. Καὶ ἐκεῖνοι οἱ πανάπιστοι,  

ἔστοντας νὰ μάθουσι ἕνα τόσο φαρμακωμένο μαντάτο, ὀργισθήκασι 

  περίσσα καὶ ἀφρίζασι ἀπὸ λύσσα ἐκδίκησης. Καὶ ἔστοντας νὰ  

ἐπάρουσι τὸ Σάλονα μὲ προδοσία ἑνὸς Σαλονίτου, ποὺ τὸν  

ἐλέγασι Κουτζοθόδωρο, στὰς ιγ΄, Αὔγουστος μήνας, ἐπεράσασι  

ἀπὸ σπαθίου καὶ μαχαιρίου γερόντους, νέους καὶ γυναικόπαιδα,  

ξεπλερώνοντας οἱ μιαρότατοι κουρσάροι τὸ γαῖμα τῶν συντρόφων, 
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  ποὺ μὲ πόλεμο καλὸ χύθηκε στὸ Γαλαξείδι, ὡσὰν ἀφηγήθηκα  

ἄνωθες. Καὶ ὕστερα, χορταίνοντας τὴ μαύρη ψυχή τους ἀπὸ γαῖμα  

χριστιανικό, ἐξεκινήσασι ὡσὰν τὸ μελίσσι μετρημὸν μὴν ἔχοντας  

καταπάνω στὸ Γαλαξείδι. Οἱ γοῦν Γαλαξειδιῶτες, βλέποντας ἕνα  

τόσο ἀμέτρητο φουσάτο ἀρματωμένο μὲ κοντάρια μακρυὰ καὶ 

  σαΐτες περίσσες καὶ περικεφαλαῖες, ποὺ ἐλάμπασι ὡσὰν τὸν ἥλιο,  

ἐμπήκασι στὰ καράβια καὶ ἐμείνασι στὴ πολιτεία καμπόσοι γέροι,  

ποὺ δὲν ἐχωρούσασι στὰ πλεούμενα. Καὶ ἕνας Γαλαξειδιώτης, ποὺ  

τὸν ἐλέγασι Χαραλάμπη, δὲν ἐπαραδέχθηκε ν’ ἀφήση τὴν πατρίδα  

καὶ μὴ ἀκούοντας τὲς συμβουλὲς καὶ παράκλησες, ἐστάθηκε στὸ 

  Γαλαξείδι, διὰ νὰ διαυθεντεύση τὸ κάστρο καὶ ἀποθάνη τιμημένα.  

Ἐπῆγε γοῦν στὴν ἐκκλησία καὶ ἐξομολογήθηκε καὶ μὲ δάκρυα στὰ  

μάτια ἐπαρακάλεσε τὸν Χριστὸ νὰ τὸν βοηθήση. Καὶ ἐζώστηκε τὰ  

ἄρματα, ποὺ τὰ εὐλόγησε ὁ ἱερέας, καὶ ὕστερα ἐξεκίνησε μονάχος  

καὶ ἐστάθηκε στὴν πόρτα τοῦ κάστρου. Ἐρχόμενοι γοῦν οἱ πειράτες 

  καὶ ἐμπαίνοντας στὸ κάστρο, ηὕρασι τὸν Χαραλάμπη, ποὺ ἐχύθηκε  

καταπάνου τους, ὡσὰν λεοντάρι λυσσασμένο, καὶ ἔσφαξε κάμποσους  

καὶ ἕνα ἀπὸ τοὺς κεφαλάδες. Καὶ ὕστερα τοῦ ἔπεσε καταπάνου ὅλου  

τὸ φουσάτο καὶ πολεμώντας ἐτζακίστηκε τὸ σπαθὶ του καὶ τὸν  

ἐπιάσασι ζωντανὸ καὶ τὸν ἐκάμασι χίλια κομμάτια. Καὶ τὸ ὄνομά 

  του εἶναι τιμημένο εἰς ἕνα βασιλικὸ χρυσόβουλλον. 

     Ἐμπαίνοντας οἱ πειράτες ἀνεμπόδιστα στὸ Γαλαξείδι ἐπεράσασι  

ἀπὸ σπαθίου ὅ,τι εὑρήκασι ζωντανὸ καὶ ἀνάψασι φωτιὰ στὰ σπίτια  

καὶ ἐκρημνίσασι καὶ τὸ κάστρο, ποὺ ἤτανε ἕνα εὐμορφότατο,  

φικιασμένο μὲ μάρμαρα μεγάλα ἀπὸ τῶν Ἑλλήνων τὸν καιρό. 

  Ὕστερα ἐμπήκασι καὶ στὲς ἐκκλησίες καὶ ἐκεῖ εὑρήκασι τοὺς  

γέρους γονατιστὰ παρακαλώντας τὲς εἰκόνες. Ἄλλους γοῦν  

ἐσφάξασι σὰν ἀρνιὰ οἱ ἀντίχριστοι ἐμπροστὰ στὸ Ἅγιο Βῆμα καὶ  

ἄλλους ἐπήρασι σκλάβους. Ἠθελήσασι γοῦν καὶ τὲς ἐκκλησίες  

νὰ ξεγυμνώσουσι. Ἀκούσατε γοῦν τὸ μεγάλο θαῦμα. Ἕνας ἀπὸ 

  ἐκείνους τοὺς πειράτες, βλέποντας ἕνα καντήλι εὔμορφο,  

μαλαματένιο, ποὺ ἔκαιε ἐμπρὸς στὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ἀνέβηκε  

μὲ μία σκάλα νὰ τὸ ἐξεκρεμάση κουρσεύοντάς το. Καὶ πρὶν νὰ  

πιάση τὸ καντήλι, ἐκόπηκε τὸ μιαρότατο χέρι του καὶ ἔπεσε νεκρὸ  

καὶ κατάμαυρο σὰν πίσσα καταγῆς καὶ μεγάλος σεισμὸς ἐγενέθηκε. 

  Ἐτότες ἐφάνηκε ἕνας καβαλάρης μὲ σπαθὶ ξεγυμνωμένο καὶ  

ἄρματα λαμπερὰ καὶ ἄρχισε νὰ σφάζη τοὺς πειράτες καὶ τοὺς  
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ἐπῆρε κυνηγώντας ὄξω ἀπὸ τὸ Γαλαξείδι, μέσα εἰς τὰ βουνά,  

καὶ ἐκεῖ ἔγινε ἄφαντος ἀπὸ τὴν γῆ. Ἐτότες οἱ Γαλαξειδιῶτες  

κατατρεγμένοι ἐπήγασι καὶ ἐχτίσασι σπίτια στὰ τριγύρω νησόπουλα. 

  Ἐκεῖ γοῦν ἐχτίσασι καὶ μία ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου  

καὶ ἐμολώσασι καὶ τὸ νησὶ μὲ πλάκες μεγάλες.  

     Ὕστερα ἀπὸ πενήντα χρόνια, ἡσυχάζοντας ὁ τόπος καὶ τοὺς  

Μποργάρους ἐξολόθρεψε ἡ ὀργὴ τοῦ Κυρίου, ἐβγήκασι οἱ  

Γαλαξειδιῶτες πάλε στὴ στεριά καὶ ἐξαναχτίσασι τὰ σπίτια τοῦ 

  Γαλαξειδίου, ποὺ ἤτανε ὅλο στάχτη καὶ ἐρείπια, καὶ λόγγοι καὶ  

ρουμάνια ἀπάνου ἐφυτρώσασι. 
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