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Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η ολική ή μερική αναπαρα-

γωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, μηχανικό, 

ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό και ηχογράφησης, ή όπως αλλιώς, χωρίς 

προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Με αφορμή ένα μεσαιωνικό χρονικό και την 

αναζήτηση του χαμένου σπαθιού του τελευ-

ταίου Βυζαντινού αυτοκράτορα, δυο παλιοί 

φίλοι ξανασμίγουν απρόσμενα κι έρχονται αντι-

μέτωποι με τα προσωπικά τους τραύματα, αλλά 

και τα πιο σημαντικά και φλέγοντα σύγχρονα 

εθνικά ζητήματα, όπως είναι η Κρίση, καθώς και 

η σύνθεση της συλλογικής ταυτότητας των 

Νεοελλήνων. 
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«Αιματηρή απόπειρα, διότι παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή σε 

δύο άντρες όταν κατέρρευσε ένας βράχος προκαλώντας σοβαρά 

τραύματα, αλλά και απέλπιδα, καθώς τίποτε εντέλει δεν βρέ-

θηκε» πρόσθεσε χαϊδεύοντας τον αυχένα του ο Μαρόπουλος, 

χωρίς πάντως να τον διαφωτίσει επαρκώς. 

«Πολλοί τυχοδιώκτες αναζητούν χαμένους θησαυρούς σε 

στεριά και θάλασσα, αιώνες τώρα, καθηγητά!» σχολίασε δηκτικά 

ο Βαγγέλης. «Γιατί σ’ ενδιαφέρει τόσο η συγκεκριμένη περίπτω-

ση;» τον ρώτησε ενώ σκεπτόταν πως το ποτό του τελείωνε. 

«Όχι μόνο με ενδιαφέρει, αλλά με καίει θα έλεγα, καθώς ο 

θησαυρός αυτός φέρεται να περιλαμβάνει και το σπαθί του 

τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου». 

Στο άκουσμα της καταληκτικής φράσης του Θεόδωρου, ο 

Βαγγέλης ένιωσε αρχικά ένα ύπουλο γαργάλημα στους κροτά-

φους. Ύστερα επισήμανε πως η ένταση των ήχων άρχισε να 

μειώνεται χωρίς προφανή λόγο, ενώ η οπτική του εστίαση προ-

οδευτικά ατονούσε. Κατάλαβε εγκαίρως πως ήταν έτοιμος να 

παραπατήσει και κρατήθηκε με τρόπο από τον πάγκο του μπαρ, 

όσο η αιφνίδια ανάμνηση εισερχόταν στη συνείδησή του τραντά-

ζοντας, θαρρείς, το κρανίο του. Ήταν σαν να επιχείρησε ενστι-

κτωδώς το μυαλό του να διασταλεί από τα μέσα προς τα έξω, 

στα απώτατα όριά του. Για μια στιγμή φοβήθηκε πως θα λιποθυ-

μήσει και θα χάσει πλήρως τον έλεγχο της κατάστασης.  

Τότε η εικόνα του συνονόματου παππού του σχηματίστηκε 

στον νου του, τόσο ζωντανή που αμέσως ησύχασε. Τον είδε 

καθισμένο ανακούρκουδα στο χορτάρι της αυλής του γκρεμι-

σμένου πια από χρόνια σπιτιού στο χωριό. Στα νευρώδη του 
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χέρια κρατούσε ένα μάτσο κιτρινισμένα φύλλα χαρτιού, όμορφα 

διακοσμημένα, με κλαδιά και καρπούς αμπέλου περιμετρικά του 

χειρόγραφου κειμένου, μα ταυτόχρονα προχείρως βιβλιοδετη-

μένα, όπως παρατηρούσε έκπληκτος ο τώρα ώριμος άντρας, λες 

και ήταν πάλι εκεί, πίσω, στο παιδικό του παρελθόν, επαναλαμ-

βάνοντας την ίδια σκηνή. 

Με την αναδρομή να ολοκληρώνεται σύντομα και τη συνει-

δητότητα της στιγμής να επενεργεί τελικά στον ατίθασο νου του, 

ο Βαγγέλης επέστρεψε στο παρόν αντικρίζοντας το ήρεμο βλέμ-

μα του συνδαιτυμόνα του. Οι πρώτες του λέξεις όρισαν και την 

εξέλιξη των πραγμάτων, δίχως να το αντιλαμβάνεται εκείνη την 

ώρα. Ξέφυγαν από το στόμα του εντελώς ασυναίσθητα, παιδιά-

στικα θα έλεγε κανείς. 

«Τζάμπα το ταξίδι σου, Θεόδωρε» είπε με βελούδινη φωνή. 

«Δεν είναι εκεί που ψάχνουν το σπαθί του αυτοκράτορα» κατέ-

ληξε πειστικά, ξαφνιάζοντας ακόμη και τον εαυτό του.  

Ο Μαρόπουλος έμεινε να τον κοιτάζει μ’ ένα αφελές χαμό-

γελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπο. Ήταν άναυδος. Πέρασαν 

κάμποσες στιγμές αμηχανίας μέχρι ο Βαγγέλης να καταλάβει 

πως η στάση του συνομιλητή του οφειλόταν σε σαστιμάρα. 

«Κύριε καθηγητά!» έσκουξε και τον ταρακούνησε στην πλάτη. 

Ο ψηλός άντρας συνήλθε κι έτριψε το μέτωπό του, χρησιμο-

ποιώντας αδέξια την αριστερή του παλάμη.  

«Τι ήταν αυτό που μόλις είπες;» ψέλλισε άτολμα, πίνοντας 

ακολούθως δυο γουλιές νερό για να νιώσει καλύτερα. 

«Κάτι που είναι γνωστό στην οικογένειά μας από παλιά» 

απάντησε με περίσσια φυσικότητα εκείνος, συνταράσσοντάς τον 
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ακόμη περισσότερο. «Όχι βέβαια ότι το γνωρίζουμε με την έννοια 

της επιστήμης αλλά, να, ως παράδοση» διευκρίνισε. 

«Υπάρχει παράδοση που καθορίζει την τύχη του σπαθιού;» 

επέμεινε ο έκπληκτος πανεπιστημιακός. 

«Πρόκειται για ένα παλιό χρονικό με τις περιπέτειες του 

ανθρώπου που φυγάδεψε το σπαθί απ’ την Πόλη στον Μιστρά». 

«Φυγαδεύτηκε στ’ αλήθεια το σπαθί από την Πόλη;» αναρω-

τήθηκε ο Θεόδωρος. «Πότε συνέβη αυτό;» 

«Την ώρα της Άλωσης, όπως διέφευγαν τα λιγοστά καράβια 

με τους Ενετούς και τους Γενουάτες του Ιουστινιάνη. Εσύ τα 

ξέρεις αυτά χαρτί και καλαμάρι». 

«Τίποτα δεν ξέρω απ’ ό,τι φαίνεται» μονολόγησε εκείνος. «Τι 

απέγινε λοιπόν το σπαθί; Και γιατί είναι άγνωστη στην ιστοριο-

γραφία αυτή η υπόθεση;» 

Ο Βαγγέλης έριξε μια γρήγορη ματιά γύρω του. Οι θαμώνες 

του μπιστρό συνέχιζαν ανέμελοι τη βραδινή τους εκτόνωση από 

τις έγνοιες της ημέρας με κάμποσο αλκοόλ κι αρκετή οχλαγωγία. 

Εκείνος όμως ένιωθε διαφορετικά. Πάσχιζε εδώ και χρόνια να 

διατηρήσει με σθένος και επιμονή τις εύθραυστες ισορροπίες που 

τον στήριζαν στη δύσκολη καθημερινότητά του, μα ήταν πλέον 

φανερό πως, τώρα πια, κλονίζονταν για τα καλά. 

Αναστέναξε ξεφυσώντας και μίλησε με παρρησία. 

«Το σπαθί φυλάχθηκε, μα είναι άδηλο το πού ακριβώς βρί-

σκεται. Δεν προκύπτει ξεκάθαρα από το κείμενο. Έτσι τουλάχι-

στον μου αφηγήθηκε κάποτε ο πατέρας μου. Εγώ δεν έχω δια-

βάσει το Χρονικό και γι’ αυτό δεν γνωρίζω πολλές λεπτομέρειες. 
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Το μόνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι πως το σπαθί 

αυτό, εάν υπάρχει, δεν αποτέλεσε τη λεία κανενός πειρατή». 

«Τι είναι αυτά τα πρωτόγνωρα που ακούω!» επανέλαβε σα-

στισμένος ο Θεόδωρος. «Πες μου περισσότερα για το Χρονικό. 

Πώς βρέθηκε στα χέρια των δικών σου και γιατί δεν το ανέφερες 

ποτέ στο παρελθόν, εκείνα τα χρόνια της νιότης μας;» επέμεινε με 

φωνή όλο ένταση και απορία. 

«Τώρα είναι σαν να με ρωτάς για τη σχέση μου με τα πατρο-

παράδοτα και τις οικογενειακές συμβάσεις που δεν ασπάζομαι 

καθόλου» είπε ο Βαγγέλης σε μια προσπάθεια να συμπυκνώσει 

δεκαετίες ζωής και αντιλήψεων μέσα σε λίγες αράδες. «Μου είναι 

δύσκολο να σου εξηγήσω, φίλε, όμως εκείνα τα χρόνια δεν ήθε-

λα να ασχοληθώ με αυτά τα ζητήματα, τα είχα διαγράψει από το 

δικό μου σύμπαν». 

«Καταλαβαίνω τώρα που μου το λες. Νέος, αμφισβητίας, 

αντικομφορμιστής. Ξέρεις τέλος πάντων πώς γράφτηκε το Χρο-

νικό;» 

«Το έγραψε ένας αυτόπτης μάρτυρας, που στη συνέχεια 

έγινε καλόγερος. Διακόσια χρόνια μετά, το βρήκε ένας πρόγονός 

μου, που ησύχαζε κι εκείνος στο ίδιο μοναστήρι. Έφτιαξε πολλά 

αντίγραφα του χειρόγραφου και, σαν έφυγε αργότερα, πήρε μαζί 

του το πρώτο απ’ αυτά. Από τότε το παραδίδει η μια γενιά στην 

άλλη». 

«Πού βρίσκεται τώρα το χειρόγραφο;» 

«Στα χέρια του πατέρα μου». 




