
ΕΝΑ ΓΛΥΠΤΟ ΤΗΣ ΑΙΝΟΥ 
ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ  

ΤΟΥ... 
 



Για όσους δε με γνωρίζουν, ας συστηθώ! 
Είμαι ένα από τα λίγα γλυπτά που 

διασώθηκαν από την πολυαγαπημένη μας 
Αίνο και η ιστορία μου, που σύντομα θα σας 
αφηγηθώ, νομίζω ότι θα σας φανεί 
ενδιαφέρουσα… 

Με έφτιαξε κάποιος άγνωστος τεχνίτης 
πριν από πάρα πολλά χρόνια, κατά την 
ελληνιστική περίοδο.  



Στη μαρμάρινη επιφάνειά μου σκάλισε τη 
μορφή του τραγόμορφου αρχαίου ελληνικού 

θεού, του Πάνα, που χόρευε με τις αγαπημένες 
του Νύμφες 

ΠΑΝ ΝΥΜΦΕΣ 



Τα πρώτα χρόνια της ζωής μου με έβαλαν 
στην εσοχή ενός τοίχου μέσα σε μια σπηλιά 

κάτω από τα τείχη 

ΣΠΗΛΑΙΟ 
ΠΑΝΟΣ - 

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 





Στη σπηλιά λάτρευαν τον Πάνα 



Πόσοι και πόσοι δεν κατέβαιναν μέσα 
για να κάνουν τάμα στο θεό  



... προσφέροντάς του πήλινα ή χάλκινα 
ειδώλια 



Από μακριά ακουγόταν το τραγούδι τους… 
«Τον Πάνα προσκαλώ τον ισχυρό, τον 
ποιμενικό, το σύμπαν του κόσμου, τον ουρανό, 
τη θάλασσα και τη γη…» 
 
Τα χρόνια περνούσαν, ενώ σιγά σιγά οι 

πιστοί που έρχονταν στη σπηλιά όλο και 
λιγόστευαν μέχρι που δεν εμφανιζόταν πια 
κανείς. Ένιωθα μοναξιά, δεν είχα συνηθίσει 
έτσι… 
 
 Μια μέρα ήρθαν κάποιοι άνθρωποι όχι 

όμως για να προσκυνήσουν τον Πάνα, αλλά 
για να αδειάσουν τον χώρο από τα 
αφιερώματά του. 



Έλεγαν για έναν άλλο τριαδικό θεό που 
θα κατοικούσε πια σ` αυτό 



Θα γινόταν χριστιανικός ναός 
αφιερωμένος στην Αγία Τριάδα 



Άρχισαν να ζωγραφίζουν μορφές 
Αγίων στους γύρω τοίχους 





Σε μια κόγχη απεικόνισαν την Παρθένο 
Μαρία 



Οι νέοι πιστοί ευλαβικά έμπαιναν συχνά 
για να προσευχηθούν και να ανάψουν 

ένα κεράκι 



Το φως από τις λαμπάδες που προσφέρονταν 
από αυτούς  για την εκπλήρωση κάποιου 

τάματος δημιουργούσε μια υποβλητική και 
κατανυκτική ατμόσφαιρα… 



Εμένα κάποια στιγμή με έβγαλαν έξω.   
Οι άνθρωποι που το έκαναν αυτό, παρόλο που 
με θαύμασαν και είπαν ότι θα έπρεπε να με 
φυλάξουν, με ακούμπησαν πρόχειρα κάπου 
και με … ξέχασαν.  
 
 Μετά από τόσα χρόνια στο σκοτάδι ένιωσα 
περίεργα… Πέρασε πολύς καιρός έτσι κι εγώ 
πάλι στη μοναξιά μου αναπολούσα τις παλιές 
μου δόξες...  
 
Κάποια μέρα κάποιος με έσπρωξε απρόσεκτα 
κι έπεσα στο έδαφος.  



Ένιωσα έναν οξύ πόνο κι είδα ότι είχε σπάσει η 
άκρη μου. Χάθηκε μια από τις τρεις Νύμφες 
που με στόλιζαν.  
Τη λύπη μου γι’ αυτό το γεγονός μετρίασε η 
αιφνίδια ανάσυρσή μου από τη λήθη! 

 



Μια μέρα κάποιοι καλοί άνθρωποι με 
σήκωσαν με αγάπη και με μετέφεραν σε μια 

όμορφη εκκλησία στο κέντρο της πόλης. 
Ήταν στην αυλή ενός σχολείου γεμάτο παιδιά. 



Με έβαλαν σ’ έναν τοίχο του ναού, Άγιος 
Ιωάννης  άκουσα ότι λεγόταν.  
Από την προνομιακή μου θέση αριστερά της 
εισόδου μπορούσα να βλέπω τα παιδιά να με 
θαυμάζουν.  
Δε μπορείτε να φανταστείτε πόσο μου άρεσε να 
περνώ την ώρα μου βλέποντας τους πιστούς 
που εκκλησιάζονταν κάθε Κυριακή, καθώς και 
τους μαθητές, τις καθημερινές, που έπαιζαν 
ανέμελοι και χαρούμενοι στην αυλή του 
σχολείου!  
Πέρασα όμορφα χρόνια στη νέα μου θέση… 
μέχρι που ξέσπασε ο πόλεμος. Όλα άλλαξαν 
από τότε.  



Η πόλη άδειασε. Πάλι μοναξιές. Μόνο λύκους 
έβλεπα πια να κυκλοφορούν γύρω από τα 

ερείπια των σπιτιών 

Πάνω 
Μαχαλάς  

1945 

Άγιος Ιωάννης 

ΑΚΡΟΠΟΛΗ 



Δυστυχώς, ο ναός κατεδαφίστηκε περίπου το 
1950 και για άλλη μια φορά αναγκάστηκα να 

«μεταναστεύσω».  
 



Από τότε μέχρι και σήμερα το σπίτι μου 
είναι το Μουσείο Αρχαιολογίας  και 
Εθνογραφίας της Αδριανούπολης 



...όπου με φροντίζουν και με προστατεύουν… 
 

Το μόνο μου παράπονο είναι ότι δεν έμαθα ποτέ 
ποιος ταλαντούχος καλλιτέχνης με φιλοτέχνησε… 

 



Η καταγραφή των 
απομνημονευμάτων του γλυπτού 

έγινε από τη μαθήτρια του  Β1  
 

ΣΑΝΙΓΙΑ ΑΡΟΥΣΗ 
 
 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  


