
                                                         Αλεξανδρούπολη       11/6/2007 

         ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ  ΑΙΝΟΥ 

                 ΣΚΡΑ  4    

68100    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

τηλ./φαξ:   25510 33615   

  e mail : info@ainites.gr   

 

 

 

Προσκύνημα στην αξέχαστη πατρίδα Αίνο 
 

  Το Σάββατο 9 Ιουνίου 2007 δύο λεωφορεία κατάμεστα από Αινίτες και φίλους 

τους ξεκινήσαμε για προσκύνημα στην Αίνο. 

Μαζί μας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Άνθιμος, συνοδευόμενος από ιερείς, 

τον πατέρα Πέτρο, τον πατέρα Απόστολο του Μαΐστρου και τον διάκονο Νικόλαο, 

ο θεολόγος – ερευνητής κ. Περράκης Ιωάννης και ο αρχιτέκτων – ερευνητής κ. 

Μαμαλούκος Σταύρος. 

  Μετά την άφιξή μας στην Αίνο, ακολούθησε αρχιερατική θεία λειτουργία και 

επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των προαναπαυσαμένων προγόνων Αινιτών στον ναό 

της Παναγίας πάνω στο κάστρο, όπου η συγκίνηση έφθασε στο αποκορύφωμα. 

Πολλοί από τους παρευρισκομένους μετέλαβαν των Αχράντων Μυστηρίων. 

Ας σημειωθεί ότι στον ναό αυτό είχε να τελεστεί λειτουργία από Έλληνα  

Χριστιανό Ορθόδοξο ιερέα 551 χρόνια γιατί από το 1456 όταν η Αίνος έπεσε στα 

χέρια των Τούρκων κατακτητών,  ο ναός  αυτός μετατράπηκε σε τζαμί και μόνο το 

1912-14 έγινε χριστιανική λειτουργία από κατακτητές Βουλγάρους που έμειναν για 

1 χρόνο. 

  Μετά το  τέλος  της θείας λειτουργίας ακολούθησε ξενάγηση από τους δύο 

ερευνητές, οι οποίοι ήρθαν καλεσμένοι από το Δ.Σ. του Συλλόγου 

ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ. Οι εξαίρετοι αυτοί επιστήμονες, οι οποίοι ως 

στρατευμένοι στον Έβρο, γνώρισαν και αγάπησαν τη Θράκη και ιδιαίτερα την 

Αίνο όσο τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, έχουν κάνει εμπεριστατωμένη έρευνα και 

καταγραφή των εκκλησιών της Αίνου,  ανταποκρίθηκαν με χαρά στο κάλεσμά μας 

και μας τίμησαν με τη συμμετοχή τους στην εκδρομή μας. 

  Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξίωσε να πραγματοποιήσουμε το όνειρο ζωής 

των προγόνων μας  αλλά και δικό μας, τον Σεβασμιότατο κ. Άνθιμο που παρά το 

φορτωμένο πρόγραμμά του ήρθε ο ίδιος να τελέσει την πρώτη λειτουργία της 

εκκλησίας μας, τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης κ. Γ. Αλεξανδρή για τη βοήθειά 

του στην επίτευξη του σκοπού μας, τον Δήμαρχο της Αίνου κ. Αχμέτ Τσαγήρ που 

μας επέτρεψε να ζωντανέψουμε την Χριστιανοσύνη στον ερειπωμένο ναό, τους δύο 

ερευνητές που ανταποκρίθηκαν με ανιδιοτέλεια στο κάλεσμά μας και χάρι 

σ`αυτούς ανακαλύψαμε μικρά απομεινάρια των εκκλησιών των προγόνων μας.  

  Είμαστε σίγουροι ότι οι ψυχές των προγόνων μας, αυτών που κοιμήθηκαν εκεί ή 

εδώ στην Αλεξανδρούπολη, το παιδί της Αίνου, φτερούγιζαν γύρω μας και 

συμμετείχαν με εμάς σ`αυτό που αιώνες περίμεναν, να αναπεμφθεί από εκείνο τον 

τιμημένο τόπο, το : « Εὐλογητός  ό Θεός  ήμῶν πάντοτε νῡν καί αεί καί εἰς τούς 

αἰῶνας τῶν αἰῶνων Αμῑν ». 



 

 
 

     
 

     



 

                     
 

         
 

 

   
 

           



 

 

     
 

 

       
   Η πλατεία ΒΟΥΡ με το                         Στο δρόμο προς το κάστρο                 Ο κ. Ι.Περράκης μας                              

   γραφικό καφενεδάκι                                                                                           ενημερώνει για την Αίνο                                         

 

 

Προσκύνημα στην Αίνο 
 Κείμενο:  Κ. Κάλτσου 

 

Μία ιδιαίτερα συγκινητική εκδρομή πραγματοποίησε το Σάββατο 9 Ιουνίου 2007 ο 

Σύλλογος των Αινιτών, «Ελληνομουσείον Αίνου», που θα μείνει αξέχαστη σε όσους 

συμμετείχαμε. Δύο λεωφορεία κόσμος,  ελάχιστοι υπερήλικες γεννημένοι στην 

Τουρκική σήμερα πατρίδα τους, απόγονοι Αινιτών αλλά και πολλοί φίλοι  τους,  

επισκεφτήκαμε τα «πάτρια» εδάφη, με μία ιδιαιτέρως οργανωμένη και διαφορετική 

από τις προηγούμενες, εκδρομή. Μαζί μας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Αλεξ/πολης κ.  Άνθιμος, συνοδευόμενος από τον πατέρα Απόστολο του Μαΐστρου, 

τον πατέρα Πέτρο και το διάκονο Νικόλαο. Μαζί μας επίσης και ο θεολόγος – 

ερευνητής κ. Ιωάννης Περράκης και ο Δρ. αρχιτέκτων μηχανικός – αναστηλωτής και 

καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Σ. Μαμαλούκος, που ήρθαν από την 

Αθήνα αποκλειστικά για τη συμμετοχή τους στην ολοήμερη επίσκεψη, καλεσμένοι 

από το Δ.Σ. του Συλλόγου. 

Με την άφιξή μας άρχισε η τέλεση της αρχιερατικής θείας λειτουργίας και 

ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των προγόνων Αινιτών στον ναό της 

Παναγίας στο Κάστρο. Η  στεντόρεια φωνή του πάτερ Απόστολου, που θες η 

συγκίνηση, θες η ακουστική του χώρου, που εξακολουθεί να διατηρεί ακόμη κάτι  

από το παλιό μεγαλείο του, έκαναν τη φωνή του ιερέα να θέλει να απλωθεί σε όλην 

την πόλη, τα βουρκωμένα μάτια, η κατανυκτική ατμόσφαιρα, οι λίγες κουβέντες του 

ιεράρχη το τέλος της λειτουργίας, τα γεμάτα περιέργεια βλέμματα των τούρκων 

παρευρισκομένων, αποτυπώθηκαν για πάντα στη μνήμη μας. 

Στο ναό αυτόν είχε να τελεστεί λειτουργία από Έλληνα  Χριστιανό ιερέα, 551 χρόνια. 

Η Αίνος κατακτήθηκε από τους Τούρκους το 1454, όμως ο ναός αυτός μετατρέπεται 

σε τζαμί το 1456,  οπότε και σταματά η χρήση του από τους ορθοδόξους. Μόνο το 



1912-14 έγινε χριστιανική λειτουργία από κατακτητές Βουλγάρους,  που έμειναν για 

ένα χρόνο στην περιοχή. 

Ο ναός αυτός σήμερα είναι το μοναδικό χριστιανικό κτίσμα που βρίσκεται στην 

περιοχή μαζί με τον ναό του Αγίου Εύπλου, που ωστόσο αυτό είναι τουρμπές, δηλ. 

ταφικό μνημείο.  Γι αυτό και έχει ιδιαίτερη αξία για τους Αινίτες αλλά και τους 

ερευνητές, παρόλο που είναι  γκρεμισμένος από το 1965, από μεγάλο σεισμό. 

Συγκινητική όμως ήταν η ξενάγηση του κ. Περράκη σε μέλη των επισκεπτών, σε 

άλλα μέρη της πόλης. Γιατί η ξενάγηση γινόταν πάνω στα σημεία   που βρισκόταν 

μεν παλιότερα τα κτήρια αλλά σήμερα δεν υπάρχει ούτε δείγμα πέτρας από αυτά, 

στην κυριολεξία. 

Καθώς παρακολουθούσα τη θεία λειτουργία, εικόνες του παρελθόντος και πρόσωπα 

περνούσαν από τη σκέψη μου. Πού να φανταζόταν τόσοι και τόσοι,  πως μία μέρα 

δεν θα έμενε τίποτε όρθιο από την πόλη αυτή, που ακόμη και ο Όμηρος την 

ανέφερε, κάνοντας την ξενάγηση του κ. Περράκη να είναι  περισσότερο μία 

«εικονική» ξενάγηση; 

Η Αίνος σήμερα είναι μία εκ θεμελίων ξεριζωμένη πόλη. Απομένουν από αυτήν, 

μόνο μερικές όρθιες «πέτρες»,  ότι έχει φυλάξει βαθιά στα σπλάχνα της ο χρόνος 

που δεν τα είδε ακόμη το φως, κάποια διασκορπισμένα εκθέματα σε Μουσεία, 

λιγοστές φωτογραφίες σε οικογενειακά άλμπουμ και γραπτές αναφορές, και ότι έχει 

καταγραφεί στη μνήμη των ανθρώπων της. Και αυτή τη μνήμη όσο τη διατηρούμε, 

τόσο θα παραμένει το όνομά της στο ιστορικό στερέωμα, δίπλα από το όνομα του 

Ομήρου. 

 

 
 

 


