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Επιμέλεια Κειμένου:  Στέλλα Κλαδαρά 

  Ο ναός της Αγίας Κυριακής πρέπει να ήταν ένας από τους 

λαμπρότερους  της χριστιανικής τέχνης εξ αιτίας των έργων 

ξυλογλυπτικής και οστεογλυπτικής  τέχνης που φιλοξενούσε 

εντός. Ο ναός βρισκόταν στην ομώνυμη συνοικία, στο βόρειο 

τμήμα της Αίνου, βορειοανατολικά του φρουρίου και 

ανατολικά της συνοικίας Γκανταντιά. Ήταν έδρα ενεργούς 

ενορίας στην οποία βρισκόταν και το παρεκκλήσιο των 

Αρχιστρατήγων. Σήμερα ο ναός δεν υπάρχει όπως και όλοι οι 

ναοί της Αίνου. Από το ναό έχουν διασωθεί 11 φορητές εικόνες, 

οι επτά προέρχονται από το τέμπλο, οι οποίες φυλάσσονται 

μαζί με άλλα κειμήλια από την Αίνο στο Εκκλησιαστικό 

Μουσείο Αλεξανδρούπολης.    

 



  Όταν ο έφορος χριστιανικών αρχαιοτήτων  και θεμελιωτής 

της χριστιανικής αρχαιολογίας στην Ελλάδα  Γεώργιος 

Λαμπάκης επισκέφτηκε  την Αίνο τον Αύγουστο του 1902 

εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από το πλήθος των χριστιανικών  

της μνημείων, ώστε την απεκάλεσε  «μέγα  Μουσεῖον  τῆς 

χριστιανικῆς τέχνης». Ο χαρακτηρισμός αυτός δε φαίνεται 

υπερβολικός αν αναλογισθεί κανείς ότι η πόλη είχε την εποχή 

εκείνη γύρω στις τριάντα εκκλησίες, παρεκκλήσια και 

εξωκλήσια, ενώ παλιότερα την εποχή της ακμής της, είχε  πολύ 

περισσότερα.  Κατά την παραμονή του στην πόλη επισκέφτηκε 

και περιέγραψε όλους σχεδόν τους ναούς και τα παρεκκλήσια 

της Αίνου. 

  Ο ναός όμως που τον εντυπωσίασε περισσότερο ήταν της 

Αγίας Κυριακής. Ανήκε στον τύπο της τρίκλιτης βασιλικής με 

πεντάπλευρη αψίδα, και είχε  οικοδομηθεί μεταξύ των ετών 

1742-1745 σύμφωνα με τις επιγραφές που βρίσκονταν στα 

υπέρθυρα της δυτικής και της βόρειας πλευράς. 

 Ο ναός πρέπει να είχε δύο εισόδους, μία στη δυτική και μία στη 

βόρεια πλευρά. Ο φωτισμός του γινόταν από μία σειρά 

μεγάλων τοξοτών παραθύρων που χωρίζονταν σε τετράγωνα 

τμήματα με ένα πλέγμα. Η σκεπή ήταν δύριχτη και 

κεραμοσκεπής. Εσωτερικά ο ναός χωριζόταν σε τρία κλίτη με 

δύο κιονοστοιχίες που στήριζαν τοξωτό επιστύλιο πάνω στο 

οποίο ακουμπούσε η ξύλινη οροφή. Οι τοίχοι του ναού δεν 

είχαν τοιχογραφίες. Αυτό ήταν σύνηθες σε πολλούς ναούς του 

18ου αι.  Ο ναός  είχε γυναικωνίτη στο δυτικό τμήμα, ενώ 

φαίνεται ότι δεν υπήρχε νάρθηκας, αφού η ξύλινη πόρτα 

άνοιγε κατευθείαν στον κυρίως ναό. 

 Αυτό για το οποίο ξεχώριζε ο ναός της Αγίας Κυριακής ήταν 

σίγουρα τα ξυλόγλυπτά του. Τα ξυλόγλυπτα σύνολα του ναού 

ήταν επτά: το τέμπλο, το προσκυνητάρι της Παναγίας 

Ελεούσας του Κύκκου, το προσκυνητάρι της Αγίας Κυριακής, ο 

άμβωνας, το παγκάρι με τα στασίδια των επιτρόπων, ο 

δεσποτικός θρόνος κι ένα άλλο προσκυνητάρι αγνώστου αγίου. 

Δυστυχώς σήμερα δε σώζεται τίποτε. Τα πέντε πρώτα ξέρουμε 

πως ήταν γιατί σώζεται η φωτογραφία του Γ. Λαμπάκη  από το 

1902. 

 



 

Το εσωτερικό  του Ναού της Αγίας Κυριακής  στην Αίνο  

φωτ.:  Γ. Λαμπάκη,  1902 

 Στη φωτογραφία διακρίνεται ο άμβωνας και το αριστερό 

τμήμα του τέμπλου. Από αριστερά προς τα δεξιά, βλέπουμε τις 

εικόνες του Αγίου Γεωργίου (1763), του Αγίου Ευθυμίου (1760), 

της Συνάξεως των Αποστόλων (1761), της Αγίας Τριάδος (1759) 

και της Θεοτόκου στον τύπο  ‘’Άνωθεν οι Προφήται’’ (1755). Απ` 

αυτές – έργα του ζωγράφου Αναστασίου από την Αίνο- έχουν 

διασωθεί οι τέσσερις πρώτες. Στην αριστερή απόληξη του 

τέμπλου υπήρχε προσκυνητάρι με την εικόνα της Παναγίας 

του Κύκκου (1754), έργο επίσης του Αναστασίου. 

 Ένα ακόμα πεντάτρουλο  προσκυνητάρι που διακρίνεται στη 

φωτογραφία περιέβαλλε τον δεύτερο  από τα ανατολικά κίονα  

και στέγαζε την εικόνα της Αγίας Κυριακής, έργο του τέλους 

του 16 αι. με επάργυρο κάλυμμα του 1816. Σήμερα η εικόνα 

αυτή φυλάσσεται  στο ναό της Αγίας Κυριακής στην 

Αλεξανδρούπολη. 

 

 



 

Από τον ναό της Αγίας Κυριακής ιδιαίτερη εντύπωσε 

προκάλεσε στον Γ. Λαμπάκη το επιτροπικό παγκάρι, το οποίο 

αποτύπωσε  φωτογραφικά.  Φωτ.: Γ. Λαμπάκης 1902. 

 

 Το τέμπλο βρισκόταν ανάμεσα στους δύο πρώτους από 

ανατολικά κίονες του ναού και εκτεινόταν και στα τρία μέρη 

του ιερού βήματος στα οποία είχε ισάριθμα ανοίγματα. Οι 

διαστάσεις του ήταν περίπου 14 μ. μήκος και 7 μ. ύψος. 

Αποτελούνταν από τρία βασικά μέρη: τη βάση με τη ζώνη των 

δεσποτικών εικόνων πάνω της, τον πολύ ψηλό κοσμήτη με τις 

πολλές διακοσμητικές ζώνες και τις δύο σειρές από εικόνες που 

είχαν ελαφρά κλίση προς το εσωτερικό του ναού και τέλος τα 

λυπηρά που στο τέμπλο αυτό ήταν τρία, ένα πάνω σε κάθε 

άνοιγμα.  

 Οι δεσποτικές εικόνες ήταν δέκα. Από αριστερά ήταν οι εξής: ο 

Άγιος Γεώργιος, ακολουθούσε η θύρα της προθέσεως με 

παράσταση του αρχαγγέλου Μιχαήλ, ο Άγιος Ευθύμιος, οι 

δώδεκα Απόστολοι, η Αγία Τριάς και η Θεοτόκος ένθρονη με το 

Χριστό. Δεξιά της ωραίας πύλης βρισκόταν οι εικόνες του Ιησού 

Χριστού, των Αγίων  Νικολάου και Σάββα, της Αγίας Ειρήνης, 



των Αγίων Σπυρίδωνα και Βλασίου και δεξιά της θύρας του 

διακονικού η ψηλάφηση του Θωμά.  

 Όλες οι εικόνες περιβάλλονταν από ένα πλαίσιο που 

κοσμούνταν με σειρά ομοιόμορφων ανθέων που ήταν 

συνδεδεμένα σ`ένα φυλλοφόρο βλαστό. 

 Πολλές εικόνες είχαν αφιερωθεί από διάφορες συντεχνίες 

επαγγελματιών της πόλης της Αίνου και οι αφιερώσεις τους 

αποτελούν πολύτιμη μαρτυρία για τη μελέτη των 

επαγγελμάτων της εποχής. Άλλες εικόνες ήταν αφιερώματα 

ευσεβών Αινιτών. 

 Το τέμπλο θα πρέπει να κατασκευάστηκε στο διάστημα 

μεταξύ 1745, που κτίστηκε ο ναός, και 1755 οπότε 

αγιογραφήθηκε η πρώτη εικόνα της Θεοτόκου. Οι δεσποτικές 

εικόνες είχαν κατασκευαστεί στο διάστημα 1755-1782 όπως 

φαίνεται από τις χρονολογίες τους. 

 

Προσπάθεια σχεδιαστικής αναπαράστασης του τέμπλου Αγ. 

Κυριακής  από τους  Ι. Περράκη & Σ. Μαμαλούκο.   
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