
ΕΝΑΣ ΤΟΙΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΝΟ 
ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΤΟΥ... 



Είναι μεσημέρι και τα παιδιά του διπλανού 
σπιτιού βγαίνουν έξω  για να παίξουν 



Μια στέλνουν την μπάλα από εδώ, μια από 
εκεί, στο τέλος όλο πάνω μου πέφτει.  Είναι 
μικρή η αυλή για ποδόσφαιρο, δεν μπορώ 

όμως  να τα κατηγορήσω· αφού το 
ευχαριστιούνται.  



Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί ο πατέρας τους 
στηρίζει πάνω μου αυτή την βαριά μεταλλική σκάλα. 

Με πονάει και με γρατζουνάει!  



Πού να φανταζόμουν πως ένας τοίχος σαν 
και εμένα, που έχει περάσει τόσα και 

τόσα, έχει υποστεί πάρα πολλά και έχει 
επιβιώσει τόσα χρόνια θα καταντήσει να 
φοβάται ότι  κινδυνεύει η ακεραιότητά 

του από μια σκάλα!  

Με πληγώνει ότι  οι άνθρωποι αυτοί  δε 
νοιάζονται για μένα. Πριν από λίγα χρόνια 

δεν ήξεραν καν τι ήμουν, ενώ τα παιδιά 
σίγουρα αγνοούν το παρελθόν μου. 



Κάθε μέρα κοιτάζω τον ίδιο δρόμο, τον ίδιο 
δρόμο  σχεδόν μια χιλιετία. 

Πάνω 
Μαχαλάς  

1945 

ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

Αγία 
Κυριακή 



Αγνώριστος έγινε με 
τα χρόνια. Και οι 

άνθρωποι άλλαξαν. 
Και οι συνήθειες, και η 
συμπεριφορά, και τα 
ρούχα, και τα κτίρια, 
και τα αμάξια… όλα.  



Τίποτα δεν είναι ίδιο όπως παλιά…Η ζωή σήμερα 
έχει άλλους ρυθμούς από αυτούς που ήξερα. Για 

εμένα η μια μέρα δε διαφέρει από την άλλη, τα ίδια 
αμάξια θα περάσουν τον δρόμο, οι ίδιες κουβέντες 

θα ειπωθούν από τους κατοίκους της πόλης.  
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Και εγώ;  Εγώ θα μείνω εκεί, απαρατήρητος… ένας 
παλιός τοίχος που πρέπει να γκρεμιστεί για τους 

περισσότερους… ωστόσο για κάποιους που 
γνωρίζουν  την ταυτότητά μου αποτελώ 

αναμφίβολα ένα θαύμα! 



Κάποτε, ήμουν κομμάτι ενός πολύ σημαντικού 
ναού της Αίνου. Αυτό οφειλόταν στο ότι 

βρισκόμουν σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία 
του πάνω Μαχαλά. 



Δίπλα στον κεντρικό δρόμο που συνέδεε τις 
αποβάθρες του  Έβρου με το κέντρο της πόλης 

ΕΒΡΟΣ 

ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

ΠΑΝΩ 
ΜΑΧΑΛΑΣ  

1945 



Ήμουν εντελώς διαφορετικός απ` ότι σήμερα.  
Ψηλός με μεγάλα τυφλά διακοσμητικά 

αψιδώματα 



Η ιστορία μου ξεκινάει πολλούς αιώνες πριν, 
από την εποχή του Βυζαντίου.  

Υποστήριζα έναν προγενέστερο  ναό, στην ίδια 
ακριβώς θέση. Αυτός ήταν βυζαντινού 

ρυθμού με έναν μικρό τρούλο. Δυστυχώς 
όμως, αυτή τη λιτή εκκλησία, κομμάτι της 

οποίας ήμουν εξ αρχής, η φύση αποφάσισε να 
εξαφανίσει τον Μάρτιο του 1737.  

Ο χαλασμός έγινε ξαφνικά αργά τη νύχτα. Η γη 
κουνήθηκε κάτω από τα πόδια μου και μας 
τάραξε όλους· αρκετοί άνθρωποι έπεσαν 
αμέσως νεκροί μπροστά στα μάτια μου.  

 

Στο τέλος έμεινα μόνο εγώ…  



Μόλις 7 χρόνια μετά το σεισμό, ξαναχτίστηκε 
δίπλα μου ένας νέος μεγαλύτερος ναός 

αφιερωμένος πάλι στην  
Αγία Κυριακή 



Αν κι εγώ από τη θέση που ήμουν δεν μπορούσα να δω,  
ο κόσμος τη θαύμαζε για τα υπέροχα ξυλόγλυπτά της 



Ιδιαίτερα για το ξυλόγλυπτο τέμπλο της 



...και τις θαυμάσιες εικόνες της 



...που τις ζωγράφισαν ξακουστοί  
Αινίτες ζωγράφοι:  

ο Αναστάσιος 

Χειρὸς δὲ Ἀναστασίου τοῦ Ἰωάννου 











...και  ένας πιο νέος φιλόδοξος ζωγράφος,  
ο Ράλλης 

Χεὶρ με Ῥαλίου Αἰνίτου πεποίηκε.  
Ἐκεῖνος πεποίηκε ὁμοίας  



ΕΙΚΟΝΑ  ΑΓΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΥ 



Έφτιαξαν και δυο μεγάλες εικόνες της αγίας 
Κυριακής 



...τις οποίες οι καραβοκύρηδες της πόλης τις έβαλαν σ’ 
ένα μεγαλόπρεπο ξύλινο προσκυνητάρι, που όμοιό του 

δεν υπήρχε, καθώς έλεγαν, πουθενά.  



Πέρασα ωραία χρόνια δίπλα στην όμορφη 
αυτή εκκλησία.  

Ο κήπος της ήταν ο ωραιότερος στην πόλη. 
Πόσο ευωδίαζαν τα λουλούδια του! Πόσα 

γεγονότα έζησα!  

Όλη η ζωή της αρχοντικής Αίνου 
ξεδιπλωνόταν γύρω μου. Τι χαρές, τι 

λύπες!  

Τα πιο φοβερά τα έζησα, όταν ξέσπασε ο 
Μεγάλος Πόλεμος.  



Άδειασε τότε η πόλη απ’ τους κατοίκους της, 
έμαθα ότι τους πήγαν πέρα μακριά στα Μάλγαρα 



Το τελικό όμως χτύπημα ήρθε, όταν 
άδειασε ξανά η πόλη το 1922. 

  

Τις περίτεχνες εικόνες του ναού τις 
πήραν ευλαβικά οι άνθρωποι και 

τις μετέφεραν απέναντι στην 
Αλεξανδρούπολη.  



Σήμερα τις φυλάνε σε ένα αξιόλογο  μουσείο.  
 
 



Πολύς κόσμος που το επισκέπτεται τις θαυμάζει… 





Πόσο μόνος ένιωσα από τότε!  
Κανείς δεν περνούσε δίπλα μου, πού και πού κάποια 

ζώα περιφέρονταν μέσα στα ερείπια. 

Πάνω Μαχαλάς  
1945 

Αγία Κυριακή 



Πέρασαν έτσι κάμποσα χρόνια.  

Ξαφνικά μια μέρα ενώ βρισκόμουν σε 
απελπιστική μοναξιά, που μου προξενούσε 

απέραντη θλίψη, άκουσα φωνές παιδιών και 
άλλων πολλών ανθρώπων που μίλαγαν μια 

γλώσσα που δεν γνώριζα.  

Έμαθα ότι ήταν οι νέοι κάτοικοι της πόλης που 
ήρθαν από πολύ μακριά, από τη Βουλγαρία. 

Οι φτωχοί αυτοί άνθρωποι έψαχναν μέσα στα 
ερείπια να βρουν κρυμμένους θησαυρούς κι 

έτσι γκρέμισαν την όμορφη εκκλησία. Νομίζω 
πως ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 1950.  

Εγώ, από θαύμα πάλι γλίτωσα.  



Η μοίρα που είχα από εκεί και πέρα δεν είναι και 
πολύ καλύτερη από τον θάνατο.  

Είμαι μέρος μιας οικοδομής, ενός σπιτιού μιας 
απλής τουρκικής οικογένειας 



Άγνωστος και ξεχασμένος από όλους, 
κρυμμένος για μισό περίπου αιώνα. 
Κανένας δεν ασχολήθηκε μαζί μου. 

 
 Οι άνθρωποι δεν έρχονταν να 

προσευχηθούν κοιτάζοντάς με όπως είχα 
συνηθίσει.  

 
Κανένας δεν είχε ακούσει τίποτα για εμένα 
εκτός από μερικούς ανήσυχους ερευνητές, 

που αγαπούσαν την πόλη μου και είχαν 
διαβάσει σχετικά.  

Αυτοί  με ανακάλυψαν το 2007.  



Κομμάτια από διάφορα μέρη του ναού, όπως δύο λίθοι με 
σταυρό εντοιχίστηκαν  πάνω μου.  

Μου κρατάνε συντροφιά και μου θυμίζουν τη 
μεγαλοπρεπή εκκλησία που κάποτε βρισκόταν δίπλα μου. 

 



Σήμερα στέκω ακόμα, 7 μέτρα μακρύς και περίπου  
2 μέτρα ψηλός... ανάμεσα σε δυο κτίσματα 



Τα όμορφα τυφλά μου αψιδώματα κανείς δεν τα 
παρατηρεί πια... 



Τα παιδιά  σταματούν την μπάλα και 
τρέχουν πάλι μέσα στο σπίτι… 

 
 Εδώ τελειώνει και η αναδρομή στην 

προηγούμενη ζωή μου.  
 

Διαισθάνομαι πως δεν είναι μακριά η 
ημέρα που δε θα έχω ζωή πια … 



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

 
ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  

 
 
 
 
 


