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     Περνώντας καιρὸς κάμποσος, ἤρθασι οἱ Τοῦρκοι καὶ ἐπήρασι  

ἀπὸ [σπ]αθίου στὴν αὐθεντεία τους ὅλη τὴ Ρούμελη, ἄλλη μὲ  

πόλεμο καὶ ἄλλη μὲ δίχως ἀμάχη. Ἐτότες γοῦν ἐπήρασι τὸ Ζητούνι.  

Στὸ Σάλονα ἦταν ἕνας Φράγγος αὐθέντης, Κόντος τὸ παράνομα, 

  

  

κατὰ πολλὰ κακὸς ἄνθρωπος, κλέφτης, ἁρπαγὸς καὶ κακό[τροπ]ος,  

καὶ ἐξεγύμνωνε καὶ ἔδερνε καὶ ἐβασάνιζε μὲ ἀγγαρεῖες καὶ  

βασανίσματα τοὺς Σαλονίτες. Καὶ τελευταῖον μαθαίνοντας τὸ πὼς  

ὁ δεσπότης Σαλόνου Σεραφείμ εἶχε πολλὰ πλούτια καὶ μία ἀνεψιὰ  

ὡραιότατη, βουλὴν ἐπῆρε νὰ τὴν πάρη στὸ παλάτι του, παίρνοντας 
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ὕστερα καὶ τὰ πλούτια τοῦ δεσπότη Σεραφείμ. Καὶ ὁ δεσπότης,  

μαθαίνοντας τὸ ἅρπαγμα τῆς ἀνεψιᾶς του, ἐσήκωσε μὲ λόγους  

τοὺς Σαλονίτες ἐναντίο τοῦ τύραννου. Καὶ ἔγραψε στοὺς Τούρκους  

νὰ ἔρθουσι νὰ τοὺς ἐπαραδώσουσι στὰ χέρια τους τὸ Σάλονα,  

λέγοντας καλλίτερα νὰ δουλεύωμε Τούρκους παρὰ Φράγγους. 

  Καὶ ὁ Κόντος, μαθαίνοντας τὸ πὼς τὸ ἀσκέρι τῶν Τουρκῶν ἔρχεται  

καταπάνου του, ἐκλείσθηκε στὸ κάστρο μὲ τοὺς ἐδικούς του διὰ  

νὰ βαστάξη πόλεμο· καὶ ὁ πανάπιστος διὰ πεῖσμα ἔσφαξε τὴν ἀνεψιὰ  

τοῦ δεσπότη, φοβερίζοντας, ἂν γλύση, νὰ ἐκδικηθῆ παραδειγματικά.  

Καὶ ἐρχάμενοι οἱ Τοῦρκοι ἐπήρασι τὸ Σάλονα· καὶ ἕνας Σαλονίτης, 

  ποὺ ἤτανε στὸ κάστρο, ἔσφαξε τὸν Κόντο καὶ παίρνοντας τὸ κεφάλι  

του τὸ ἐπαρουσίασε στὸν αὐθέντη τῶν Τουρκῶν καὶ λαβαίνοντάς το  

ὁ αὐθέντης τοῦ ἔδωκε πολλὰ χαρίσματα καὶ ὕστερα τὸ ἐπέταξε μὲ  

καταφρόνεση ποδοπατώντας το. Ἐπήρασι γοῦν οἱ Τοῦρκοι ὅλους  

τοὺς Φράγγους σκλάβους. Καὶ τὴ γυναίκα τοῦ Κόντου ἐπαράδωκε 

  ὁ αὐθέντης στὸ ἀσκέρι νὰ τὴν ἐξεντροπιάση· καὶ τὴ θυγατέρα του,  

ποὺ ἤτανε εὐμορφότατη κόρη, τὴν ἐκράτησε διὰ λόγου του.  

Ἀναχωρώντας ὁ ἄρχοντας τῶν Τουρκῶν ἄφησε στὸ Σάλονα  

στὸ ποδαρικό του ἀντιπρόσωπο ἕνα ἀπὸ τοὺς κεφαλάδες, ποὺ τὸν  

ἐλέγασι Μουράτ-μπεη. Καὶ αὐτὸς ὁ Μουράτ-μπεης ἐσήκωσε 

  κεφάλι θέλοντας νὰ γένη αὐτοκέφαλος αὐθέντης. Καὶ ὁ ἄρχοντας  

τῶν Τουρκῶν μαθαίνοντας τέτοια παράξενα μαντάτα ἐγύρισε  

καταπάνου του μὲ πολλὰ φουσάτα καὶ τὸν ἔπιασε ζωντανὸ καὶ τοῦ  

ἔκοψε τὸ κεφάλι. Καὶ τὴ φαμίλια του τὴν ἔδιωξε σ’ ἕνα χωριό, ποὺ  

εἶναι κοντὰ στὸ Σάλονα, καὶ ἀπὸ ἐτότες τὸ χωριὸ ἐκεῖνο λέγεται 
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Σεργούνι, ὡσὰν νὰ λέμε εξορία, βάλλοντας καὶ ἄλλον ἄρχοντα  

στὸ Σάλονα. 
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