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  Ἀκούσων ταῦτα ὁ βασιλεὺς ἐκεῖνος ὁ Ρομπέρτος, 

οὐδὲν ἠθέλησε ποσῶς ἀπόκρισιν νὰ στρέψῃ 

2570 ἕως οὗ νὰ ἐπάρῃ γὰρ βουλὴν μετὰ τοὺς ἐδικούς του. 

Κράζει τοὺς κεφαλᾶδες του τοὺς πρώτους τῆς βουλῆς του. 

λεπτῶς τοὺς ἀφηγήσατο καὶ τὰς γραφὰς τοὺς δείχνει, 

τὸ ὅ,τι τοῦ ἐμήνα ὁ μισὶρ Ντζεφρὲς ἐκεῖνος τοῦ Μορέως. 

Πολλὰ γὰρ ἐσυντύχασι, τὴν πρᾶξιν ἐσιδῆραν 

2575 οἱ κεφαλᾶδες ἑνομοῦ μετὰ τὸν βασιλέα. 

Ἐνταῦτα οἱ φρονιμώτεροι εἶπαν κ’ ἐσυμβουλέψαν, 

ὅτι, ἀφότου λέγει ὑπόσχεται ὀ ἀφέντης τοῦ Μορέως 

νὰ γένῃ λίζιος ἄνθρωπος τοῦ βασιλέως τῆς Πόλης, 

τὸν τόπον του νὰ ὑποκρατῇ ἀπὸ τὸν βασιλέα, 

2580 νὰ ἐσμίξουν μὲ τὸν βασιλέα, ὁμοῦ νὰ πολεμήσουν 

ὅλους τοὺς ἀντιδίκους τους ἔνθα κι ἂν τοὺς εὑροῦσιν, 

ἀρκεῖ καὶ σώζει νὰ γενῇ εἰρήνη καὶ φιλία 

ἀνάμεσα γὰρ εἰς τοὺς δύο ἀφέντες τῆς Ρωμανίας˙ 

ἐπεὶ ἦτο ἐπιδεξιώτερον αὐτὴ ἡ συμπεθερία, 

2585

 

  

παρὰ εἰς τὸν ρῆγαν ντὲ Ραγγιοῦν ὅπου ἔνι οὕτως μακρέα˙ 

ἀφότου γὰρ δουλώνεται καὶ πρὸς τὸν βασιλέα, 

τὸν τόπον, ὅπου ἐκέρδισεν, νὰ τὸν κρατῇ ἀπ’ αὖτον. 

Ἐνταῦτα ἐγίνη ἀπόκρισις πρὸς τὸν μισὶρ Ντζεφρόε 

ὅτι νὰ ἐσμίξουν στὴν Βλαχίαν, ἕνωσιν νὰ ποιήσουν, 

2590 κ’ ἐκεῖ νὰ κατορθώσουσιν νὰ ἔχουν νὰ διορθώσουν. 

Ἐνταῦτα ἦλθεν ὁ βασιλεὺς στὸ κάστρον τῆς Λαρίσσου, 

κ’ ἐκεῖνος ὁ μισὶρ Ντζεφρὲς ὁ ἀφέντης τοῦ Μορέως, 

ἀπὸ τὴν Θήβα ἐδιάβηκεν κ’ ἐπῆρε καὶ μετ’ αὖτον 

ἐκεῖνον, ὅπου ἀφέντευεν ἐτότε τὴν Ἀθήναν, 
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2595 μέγαν κύρην τὸν ἔλεγαν, ἀπ’ αὖτον γὰρ ἐκράτει 

τὸν τόπον καὶ τὴν ἀφεντίαν ποῦ εἶχε στὴν Ρωμανίαν, 

κὶ ὅλους τοὺς φλαμουραρίους, ὅπου ἦσαν στὸν Μορέαν. 

Ὁλοι μὲ αὐτὸν ἐδιάβησαν ἐκεῖσε στὴν Βλαχίαν, 

στὴν Λάρισσον ἑνώθησαν μετὰ τὸν βασιλέα. 

2600 Χαρὲς μεγάλες ἔποικαν ἀφότου γὰρ ἐσμίξαν, 

καὶ μετ’ ἐκεῖνες τὲς χαρὲς ἀμφότεροι ἐσυντύχαν 

καὶ εἶπαν κ’ ἐδιόρθωσαν ἐτοῦτα ὅπου σὲ γράφω. 

Πρῶτα τοῦ ἔδωκε ὁ βασιλεὺς διὰ δωρεὰν καὶ προίκιον 

ὅλην τὴν Δωδεκάνησον, νὰ τὴν κρατῇ ἀπ’ αὖτον˙ 

2605 δεύτερον τὸν ἐτίμησε πρίγκιπα νὰ τὸν λέγουν˙ 

τρίτον μέγαν δεμέστικον ὅλης τῆς Ρωμανίας˙ 

καὶ τέταρτον νὰ πολεμῇ στὸν τόπον, ὅπου ἐκράτει, 

τὸ χαραγεῖο τῶν τορνεσίων, ὁμοίως τῶν δηνερίων. 

Ἄνθρωπος λίζιος ἐγίνετον τοῦ βασιλέως ἐνταῦτα, 

2610 τὸν τόπον ὅπου ἀφέντευεν νὰ τὸν κρατῇ ἀπὸ ἐκεῖνον. 
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