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Ο  υπόσκαφος ναός της Αγίας Τριάδος στην Αίνο 
   

  Ο  υπόσκαφος ναός Αγίας Τριάδος βρισκόταν σε βάθος 4 μ. μέσα στη γη και 
η κάθοδος σ’ αυτόν γινόταν με 11 βαθμίδες.  Οι διαστάσεις του είναι 7,60 Χ 
3,10 μ.  (Γ.Λαμπάκης,Περιηγήσεις,27) και ο προσανατολισμός του είναι στον 
άξονα βορρά νότου.  
 
  Ο ναός, επειδή είναι λαξευμένος στο βράχο, σώζεται σχεδόν ακέραιος, εκτός 
του τέμπλου, που έχει αφαιρεθεί.  
 
 

 
 

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ. Η ΑΨΙΔΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ (φωτ. Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 2002) 

 

 

         
 
     Η ΚΟΓΧΗ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟ                                  Η ΚΟΓΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ  
      (φωτ. Ι.ΠΕΡΡΑΚΗΣ 2002)                                           (φωτ. Σ.ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 2002)  
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Βρίσκεται απέναντι από το επίσης σωζόμενο καμπαναριό της Χαριτωμένης 
κάτω από το νοτιοδυτικό άκρο των τειχών της ακροπόλεως.  
   

                                                                               

Η  τοποθεσία  του υπόσκαφου ναού Αγίας Τριάδας και  το πρόχειρο  επίγειο  
στέγαστρο  (φωτ. Σ.Κλαδαρά 2015). 
                                                                   

     
 

   

 
 
Η είσοδος στον υπόσκαφο ναό.  
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  Ο Casson, που 
επισκέφτηκε το ναό το 1921, 
μας παρέχει και σκαρίφημα 
της κατόψεως του 
υπόσκαφου ναού, το 
μοναδικό που έχει ως τώρα 
δημοσιευθεί.  
Θεωρεί ότι έχει 
διαμορφωθεί σε ένα μικρό 
φυσικό σπήλαιο του βράχου 

της ακροπόλεως, που εικάζει 
ότι αρχικά ήταν αφιερωμένο στον θεό Πάνα και με αυτή την ονομασία είναι 
γνωστός και σήμερα στην πόλη της Αίνου και σε όλες τις τουρκικές 
αρχαιολογικές αναφορές.  
 
Την υπόθεσή του στηρίζει σε ένα ανάγλυφο πρώιμης ελληνιστικής εποχής 
που είχε δει εντειχισμένο σε τοίχο στην αυλή του σχολείου – ο Αχ. 
Σαμοθράκης προσδιορίζει ότι ήταν εντειχισμένο στα αριστερά της εισόδου 
του νάρθηκα του ναού του Ιωάννου Προδρόμου ( Ἀχ. Θ. Σαμοθράκης, Ἡ Αἶνος 
καὶ αἱ ἐκκλησίαι της, Θρακικά 19, 1944), το οποίο πιστεύει ότι προερχόταν 
από το  εν λόγω σπήλαιο, πριν αυτό διαμορφωθεί σε ναό (Casson, 
Macedonia, 257-259).  

 
Το γλυπτό αυτό, που εικονίζει χορό των 
νυμφών μπροστά στον θεό Πάνα, μετά 
την κατεδάφιση του ναού του 
Προδρόμου στις αρχές της δεκαετίας 
του 1950, συνελέγη το 1964 καί 
φυλάσσεται σήμερα στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Αδριανούπολης. 
 
 

 

 

ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΜΕ ΤΟ ΧΟΡΟ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (φωτ. 

Ι.ΠΕΡΡΑΚΗΣ) 


