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ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΟΥ... 

 



Είχα πολύ καιρό να ανοίξω τα μάτια μου.  
Ποιος ο λόγος όμως;   



Οι σημερινοί άνθρωποι δεν μπορούν να δουν το κύρος 
που κάποτε είχα. 
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ΠΥΡΓΟΣ 

Ήμουν από τους πιο τρανούς πύργους στο 
φρούριο της Αίνου 



1908 

2001 

Τα αδέλφια μου έχουν επίσης αλλάξει πολύ. 
 Όχι ότι τους μιλούσα ποτέ και πολύ, άλλωστε πάντα 

ήμουν μοναχικός. Πώς να μην ήμουν; 



ΠΥΡΓΟΣ 

Στο περιθώριο της οικογένειας βρισκόμουν 



ΠΥΡΓΟΣ 

…. σαν εξόγκωμα στο τείχος. 



Για αυτό φυσικά δεν ευθύνεται κανείς άλλος παρά οι 
δημιουργοί μας από τους οποίους βέβαια  παράπονο  

δεν μπορώ να έχω. Όλοι με θαύμαζαν 



Από το σημείο που βρισκόμουν είχα εξαιρετική 
θέα 



Τα ονόματα αυτών που ανέλαβαν την κατασκευή μου 
αδυνατώ να τα θυμηθώ. Μετά το τραγικό έτος του 1265 
έχω μερικές φορές μια κάποια απώλεια μνήμης εκτός 

από  τα τραγικά γεγονότα εκείνης της δραματικής 
χρονιάς που θυμάμαι ακόμη, της χρονιάς  που 

ξεριζώθηκε η τιμή μου… 



Όλα ξεκίνησαν μόλις ο πρώην σουλτάνος, ο Αζατίνος 
Β’,  ήρθε με την οικογένειά του, λίγο μετά το 1257, 
νομίζω, για να τον φιλοξενήσουμε στο φρούριο. 

Εμείς, εννοείται, δε θέλαμε. Πάντα μπελάδες έφερναν 
οι ξένοι!  Όμως δεν είχαμε άλλη επιλογή· είχε πάρει 
διαταγή από τον Μιχαήλ τον Παλαιολόγο και εμείς 

έπρεπε να τον φυλάμε σαν τα μάτια μας.  



Μετά από λίγο καιρό μας ανακοινώθηκε πως ο 
Αζατίνος θα φρουρείται πλέον ως κρατούμενος και όχι 

ως φίλος.  
 



Από εκείνη την στιγμή και έπειτα τα 
κουτσομπολιά δίναν και παίρναν, μας 

περνούσε και η ώρα έτσι...  
 

Μάθαμε πως είχε γίνει μια φοβερή 
συνωμοσία εναντίον του βασιλιά από τον 

Αζατίνο, τον στρατηγό Βεχαδήρ Αλή και τον 
υπασπιστή Ουγουσλί-Βεγή.  

 
Ο Αζατίνος είχε την καλύτερη μοίρα από 

τους άλλους δύο, διότι τον μεν στρατηγό τον 
σκότωσαν, ενώ ο υπασπιστής τυφλώθηκε με 

ένα οξύ. 



 Όλο το φρούριο ασχολούνταν μέρες ολόκληρες 
με αυτό το συμβάν, αλλά εγώ περίμενα.  



Ήξερα πως δε θα σταματούσε αυτή η ιστορία 
εδώ, οι τρεις αυτοί άνθρωποι δεν ήταν μόνοι 

τους, όλο και κάποιος που τους υποστήριζε  αργά 
ή γρήγορα θα έκανε κάτι. 

 
 Οι ανησυχίες μου μετά από λίγο καιρό βγήκαν 

αληθινές.  
 

Ο αδελφός του Αζατίνου, Ροκενδδίν 
Κιλιτζαρφλάν παρέλαβε από την Αίνο τον 

Αζατίνο τον οποίο δεν καταφέραμε να 
κρατήσουμε. 

 
 
 
 



Μόλις έφυγε ο Παλαιολόγος - για να διαπραγματευτεί 
και να πολεμήσει στην Ήπειρο –  

ο Αζατίνος συνωμότησε με την οικογένειά του και με 
τον Βούλγαρο ηγεμόνα Κωνσταντίνο για να επιτεθούν 

κατά του αυτοκράτορα.  
 

Ο Παλαιολόγος λοιπόν, ανυποψίαστος για την 
τρομερή αυτή εξέλιξη, στο δρόμο του γυρισμού του, 

αιφνιδιάστηκε και ήρθε αντιμέτωπος με τους 
Βουλγάρους οι οποίοι προκάλεσαν πολλές 

καταστροφές στον στρατό του και τον ανάγκασαν να 
τραπεί σε φυγή μαζί με λίγους έμπιστούς του προς την 

Κωνσταντινούπολη.  



Οι υπόλοιποι στρατιώτες του Παλαιολόγου,  
που έμειναν πίσω για να αντιμετωπίσουν τους 

Βουλγάρους έχοντας μαζί τους το βασιλικό ταμείο και 
τον σουλτάνο Αζατίνο,  

κατευθύνονταν τώρα προς εμάς για να τους 
προφυλάξουμε, καθώς ήμασταν το πιο κοντινό και 

λιγότερο ευάλωτο φρούριο. 



Μόλις το άκουσα αυτό, δεν ήξερα πώς να 
αντιδράσω!  

Από τη μία μεριά ήμουν  ενθουσιασμένος, διότι 
ήμασταν αδρανείς για μεγάλο χρονικό διάστημα 

και μου είχε λείψει λίγη δράση, αλλά από την άλλη 
πανικοβλήθηκα, γιατί υποψιαζόμουν τι επρόκειτο 

να συμβεί. 
 

Σε λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο, αφού άκουσα 
τη συνταρακτική εκείνη συζήτηση, άρχισαν να 

καταφθάνουν στρατιώτες.  
 

Δεν ήταν λίγες οι φορές που μερικοί στο δρόμο τους 
για το φρούριο. 

 
 
 
 



σταματούσαν μόνο και μόνο για να 
θαυμάσουν εμένα και την οικογένειά μου 



Κάθε φορά που το παρατηρούσα φούσκωνα 
πιο πολύ από περηφάνια! 



Η χαρά μου αυτή κόπηκε με το μαχαίρι, μόλις 
είδα στον ορίζοντα να καταφθάνουν οι βαριά 

οπλισμένοι Βούλγαροι 



Όσοι βρίσκονταν μέσα μας ...είχαν οπλιστεί με ό,τι 
έβρισκαν μπροστά τους: πέτρες, σφεντόνες, μαχαίρια· 

ελάχιστα μέσα μπροστά σε αυτά των εχθρών 



Ανησυχία άρχισε να καταλαμβάνει ολόκληρη την 
πόλη, καθώς όλοι περίμεναν την πολιορκία της! 



Το αίμα άρχισε να χύνεται. 
Ένιωσα ντροπή για τον ενθουσιασμό που με είχε πιάσει 

λίγες μέρες πριν. Είχα ξεχάσει πόσο δύσκολο είναι να 
βλέπεις απάνθρωπες βίαιες σκηνές και να μην μπορείς 

να φύγεις.  
 



Το μόνο που έκανα ήταν να κλείνω τα μάτια 
ακούγοντας τους πολεμιστές να ουρλιάζουν γύρω μου. 

Περίμενα… περίμενα, όπως όλοι, κάποιο θαύμα, που 
τελικά δεν άργησε να έρθει.  

 
 



Έμαθα, λίγο αργοπορημένα, οι πολιορκημένοι, 
εκμεταλλευόμενοι το γεγονός πως είχαν στα χέρια 

τους τον Αζατίνο, προχωρούσαν σε 
διαπραγματεύσεις με τους πολιορκητές. 



Η μάχη όμως συνεχιζόταν.  
Οι Βούλγαροι σκαρφάλωναν επάνω σε όλα τα μέρη 

του τείχους με μανία 



και εκσφενδόνιζαν βαριές πέτρες προς εμάς. 
 

Κάποια στιγμή ένιωσα τον πιο σφοδρό πόνο που έχω 
νιώσει ποτέ. Ήταν τόσο δυνατός που πίστεψα πως 

αυτό ήταν το τέλος μου.  
 
 



Μου γκρέμισαν ολόκληρο το σώμα, αλλά 
ευτυχώς ή δυστυχώς, τα θεμέλιά μου στάθηκαν 

πιο δυνατά. 



Δεν έσβησε η φλόγα μου, 
παρά μόνο η όψη μου!  

 
Έπεσα αναίσθητος για πολλή 
ώρα και, όταν κατόρθωσα  να 
ανοίξω τα μάτια μου να δω τι 
συνέβαινε, είδα με χαρά τους 
Βούλγαρους να αποχωρούν. 

 
Ένας στρατιώτης ήρθε δίπλα 
μου και κοιτώντας με είπε... 

 
 
 
  



«Καημένε μου, σε αφάνισαν και εσένα. Λυπάμαι που 
δεν σε σώσαμε.  

Ο μητροπολίτης της Αίνου υπήρξε πολύ γενναίος, 
μίλησε με θάρρος και συμφώνησε μαζί τους να 
σταματήσουν την πολιορκία και να φύγουν με 

αντάλλαγμα τον Αζατίνο.  
Έκανε ό,τι μπορούσε, όπως όλοι μας. Είστε τυχεροί που 
έχετε τέτοιον μητροπολίτη στην πόλη, όσο ακόμη τον 

έχετε…  
Όπου να’ ναι θα φανούν τα πλοία του Παλαιολόγου 

και θα μας μεταφέρουν όλους στην Πόλη. Μάλλον μας 
περιμένει τιμωρία... Δεν θα καταφέρουμε να τους 

πείσουμε για την δύσκολη θέση που ήμασταν. 
Ευχαριστούμε πάντως τα θεμέλιά σας που στάθηκαν 

γερά και αντάξια της φημισμένης Αίνου». 
  

Αυτά είπε και έφυγε.  



Μητροπολιτικός ναός της Αίνου 

ΠΥΡΓΟΣ 



Για καλή μου τύχη η βασανιστική αυτή περίοδος 
τελείωσε μόλις , το τελευταίο τέταρτο του 13ου αιώνα 

στα χρόνια του αυτοκράτορα Ανδρόνικου του Β΄ 

Πονούσα φρικτά για αρκετά 
χρόνια.  

Είναι χρόνια που δεν θέλω να 
θυμάμαι. Τότε οι άμαξες 

περνούσαν δίπλα μου 
αδιάφορα· ούτε που 

καταλάβαιναν πως υψωνόταν 
κάποτε ένας σπουδαίος πύργος 

εκεί.  
Πίστευα πως είχε έρθει το τέλος 

μου.  
Έκλεινα τα μάτια και υπέμενα 

τη μοίρα μου. 



Το σχήμα που μου έδωσε 
ήταν τριγωνικό 

Ένας άγιος άνθρωπος ονόματι Μιχαήλ Γλαβάς 
Ταρχανειώτης αποφάσισε να με αναστηλώσει.  

Αυτή τη δουλειά την ανέθεσε σε κάποιον Γεώργιο, ο 
οποίος την διεκπεραίωσε πολύ ικανοποιητικά.  Η χαρά 

που ένιωθα, όταν μου επούλωνε πέτρα-πέτρα τις πληγές 
μου ήταν απερίγραπτη. Με διακόσμησε και με έφτιαξε 

τρεις φορές καλύτερο από πριν!!!  



Σαν να διάβασε τη σκέψη 
μου. Πόσο πιο νέος και γερός 

έδειχνα!  
 

Το πιο σπουδαίο ήταν πως 
με στόλισε και με κάποιες 
περίτεχνες διακοσμημένες 

πλάκες οι οποίες ήταν πολύ 
κομψές και  

–αν και δεν καταλάβαινα  
τι έλεγαν 

-  ο κόσμος με θαύμαζε για 
αυτές. 



Με στόλισε και με κάποιες περίτεχνες 
διακοσμημένες πλάκες  



Έτσι, πέρασε ακόμη μια περίοδος ακμής της Αίνου.  
Όχι πολλά χρόνια μετά νέοι αφέντες ήρθαν στην πόλη 

μας, οι Γατελούζοι από τη Γένοβα.  
Τι ωραία χρόνια περάσαμε! Με θαύμαζαν κι αυτοί για το 

σπουδαίο παράστημά μου, καμάρωνα, δεν το κρύβω.  



Τ’ αδέλφια μου τα στόλισαν κι αυτά με όμορφες 
επιγραφές 



Το 1456 έζησα ακόμη μια πολιορκία της πόλης, 



...η οποία ευτυχώς δεν μου άφησε σημάδια παρά 
μόνο νέες εμπειρίες. 



ΜΩΑΜΕΘ Β΄  
Ο ΠΟΡΘΗΤΗΣ 

Νέοι κύριοι διαφέντευαν πια την πόλη μας, οι Τούρκοι. 
Εμένα αυτά τα υπέροχα χρόνια μού φάνηκαν σαν τρεις 

ημέρες, αισθανόμουν σαν να ξαναζούσα εκείνο τον 
παλιό καλό καιρό που έβλεπα τον κόσμο και 

ενθουσιαζόμουν με το κάθε τι, μικρό ή μεγάλο.  



Μια ξαφνική συμφορά όμως χτύπησε και πάλι την 
ωραία Αίνο τον Μάρτιο του 1913.  

 
Τη χρονιά που έζησα και εγώ την δική μου συμφορά. 

 
 Οι μισητοί Βούλγαροι, όχι μόνο κατέλαβαν και πάλι 
την πόλη, αλλά μου αφαίρεσαν και το πιο περίτεχνο 

στολίδι μου που μου έδινε χαρά.  
Μου ξερίζωσαν τις  πλάκες με τις σπουδαίες 

επιγραφές!  
Τις πλάκες που με έκαναν ξεχωριστό!  

Τις πλάκες για τις οποίες είχα ακούσει τόσα πολλά, 
όμως ήξερα τόσο λίγα.  

 
Δεν μπορούσα να το διανοηθώ…  



Μου άφησαν μια μεγάλη ανοιχτή πληγή 
και εκείνο που έκανα μονάχα ήταν να κλείσω για 

ακόμη μια φορά τα μάτια. 



Από τότε έχω δει πολλά και έχω ακούσει 
περισσότερα.  

Η ιστορία της Αίνου ξετυλιγόταν γοργά μπροστά 
στα μάτια μου. Αλλά εγώ κουράστηκα να βλέπω.  

 
Ο τελευταίος αιώνας σφράγισε δραματικά τη 

μοίρα των ανθρώπων.  
 

Έμαθα από τους ιστορικούς, που έρχονται και με 
μελετάνε, πως έχουν βρεθεί κομμάτια από τις 

περίτεχνες πλάκες που κάποτε ήταν μέρος τους 
σώματός μου 

 
 









… και πως φυλάσσονται μακριά στην Αθήνα, 
σ’ ένα μουσείο γεμάτο επιγραφές 





1 ... ἀνόμων αἱμοχαρῶν βαρβάρων 
Ταταροβουλγάρων ... 
...τα πομπῶν μεγίστων δεινῶν ὑπεραλγῶν  
2 ...Δούκας Ἄγγελος Κομνηνὸς Παλαιολόγος 
τοῦτον ὁ πάντα λύων χρόνος ... 
...κου κλῆσις Γεώργιος αὖθις δομεῖται 
3 ...σχῆμα τρίγωνον μεταμείβει ὁρισάμενος 
...μων δουλ Ἀνδρονίκου γαμβρὸς 
Παλαιολόγου 
4 ...μου Μιχαὴλ καὶ Μαρίας ὧν κλάδος ... 
... σῶτερ ἀκρόγωνε πίστεως λίθε 
5 εἰς αἰῶνας φύλαττε ἀτελευτήτους + ἔτους 



1 ... τῶν παράνομων αἱμοχαρῶν βαρβάρων 
Ταταροβουλγάρων ... 
... πού ἔφεραν τεράστιες συμφορές  
2 ... ὁ Δούκας Ἄγγελος Κομνηνός Παλαιολόγος ὁ 
χρόνος πού ὅλα τά διαλύει τόν ... 
... πού ὀνομάζεται Γεώργιος κτίζεται ἀμέσως 
3 ... σέ τριγωνικό σχῆμα ὁρίζει νά μετατραπεῖ ... 
... τοῦ Ἀνδρόνικου Παλαιολόγου ὁ γαμπρός 
4 ... τοῦ Μιχαήλ καί τῆς Μαρίας, τῶν ὁποίων τό 
οἰκογενειακό ὄνομα ... 
...Σωτήρα, πού εἶσαι ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς 
πίστεως 
5 ... γιά ἀτέλειωτους αἰῶνες φύλαγε + τό ἔτος... 



Δυστυχώς όμως, είναι προτάσεις διάσπαρτες 
και αμφιβάλλω αν ποτέ κανείς θα μάθει τι 

πραγματικά έλεγαν.  
 

Αυτό θα μείνει μυστήριο και σε έμενα, για 
όσο καιρό ακόμη ζω, μέχρι να με ρίξει κάτω 
ένας σεισμός πιο δυνατός από εμένα ή ένα 
ανθρώπινο χέρι, πιο καταστροφικό από τη 

φύση. 



Πριν από κάποια χρόνια μια ομάδα ανθρώπων που 
αποκαλούνται «Αρχαιολογική Υπηρεσία» αποφάσισε να 
γεμίσει το κενό που έχω από το 1913, όπου υπήρχαν παλιά 

οι επιγραφές μου.  
Χάρηκα που έκλεισε αυτό το πλήγμα, καμιά φορά κρύωνα.  

 



Το αποτέλεσμα αυτής της παρέμβασης όμως, ήταν το 
γεγονός πως μου άφησαν ένα παραθυράκι  

το οποίο ποτέ δεν υπήρξε υπήρξε και με κάνει να νιώθω 
ακάλυπτος. Ακόμη το χρώμα και το υλικό που 

χρησιμοποίησαν, πιστεύω, πως δεν ταιριάζει με την 
αυθεντική πέτρα που χρησιμοποιήθηκε, όταν χτίστηκα·  

με κάνει να δείχνω λίγο ασύμμετρος. 



Δεν έχω όμως το περιθώριο για παράπονα.  
Είμαι ακόμα ζωντανός, 

οι άνθρωποι ακόμη με θαυμάζουν 



Τα θεμέλιά μου, αν και κάπως αλλαγμένα, είναι γερά 
όπως οκτώ αιώνες πριν τα θεμέλιά μου είναι γερά όπως 
οκτώ αιώνες πριν και η μνήμη μου, αν και ελλιπής μετά 

από τόσα χρόνια, είναι γεμάτη ιστορίες και εμπειρίες 
που με συντροφεύουν όλα τα κρύα βράδια και τις 

μοναχικές μουντές ημέρες…. 



Η καταγραφή των απομνημονευμάτων 
του τοίχου έγινε από τη μαθήτρια του Β2  

 
ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  


