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Εικόνες  από  την   Αίνο 



Χάρτης  ΓΥΣ  1945 



Αίνος …   
         Ιστορική πόλη …   
                         Αλησμόνητη πατρίδα… 

Άποψη  της Αίνου από την  Ποντισμένη -  1902 HASLUCK  

   



Αίνος …   
         Ιστορική πόλη …   
                         Αλησμόνητη πατρίδα… 

Άποψη  της Αίνου από την Ποντισμένη  -  2015  Σ.Κλαδαρά  

   



Η Αίνος, αρχαία πόλη της μεγάλης Θράκης, είναι 

κτισμένη πάνω σε τέσσερις λοφίσκους στην 

ανατολική όχθη του στομίου του ποταμού Έβρου, 

κοντά στη λιμνοθάλασσα που στην αρχαιότητα 

ονομαζόταν Στεντορίς (σημερινή λίμνη Golou) 

και στα παράλια του Μέλανα κόλπου, στο 

Θρακικό Πέλαγος. 

 

  
 



Κατά τον 5ο και 4ο αι. π.Χ. η Αίνος βρισκόταν σε 
μεγάλη ακμή, είχε πάνω από 5.000 κατοίκους και 

χαρακτηριζόταν ως πόλις.  

Είχε αναπτυγμένο εμπόριο και αυτό το μαρτυρούν τα  
πολυάριθμα νομίσματα που βρέθηκαν.  

Τα αρχαιότερα νομίσματα  της Αίνου είναι του  

470-450 π.Χ. με την επιγραφή ``ΑΙΝΙΟΝ περί 
κηρύκειον``. 

Τα νομίσματα αποτελούν τη σημαντικότερη 
αρχαιολογική μαρτυρία και δείχνουν ότι στην Αίνο η 
τέχνη άκμαζε στον υψηλότατο βαθμό τελειότητας.  

Φέρουν συνήθως στη μία όψη την κεφαλή του Ερμή 
και στην άλλη μαζί με διάφορα σύμβολα ( κηρύκειο, 

πέλεκυ, ταύρο πάνω σε στάχυ) την επιγραφή ΑΙΝΙΟΝ 
ή ΑΙΝ ή ΑΙΝΙ. 





 

Έλληνες, Βυζαντινοί, Βενετοί και Γενοβέζοι   

    κατείχαν κατά καιρούς την Αίνο.  

Από τα αρχαιότατα χρόνια, λόγω της στρατηγικής 
θέσης, η Αίνος οχυρώθηκε με ισχυρά τείχη.  

Τα τείχη αυτά ανακαίνισε και συμπλήρωσε ο 
Ιουστινιανός και έκανε την πόλη της Αίνου 
απόρθητη κυρίως από τη θάλασσα.  

Αργότερα οι Ενετοί, στα τείχη  πρόσθεσαν 
πύργους. 

Η Ακρόπολη βρίσκεται σε ύψος 25 μ. πάνω από  

   την επιφάνεια της θάλασσας, τα τείχη είχαν 
μήκος 740 μ. και πλάτος 3 μ.  

15 πύργοι διαφόρων μορφών και σχεδίων 
ενίσχυαν την οχύρωση της ακρόπολης. 

 



 

 
  Το  Κάστρο – Ακρόπολη  

της Αίνου 
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Το εσωτερικό του Φρουρίου με τους ναούς της 

Παναγίας, του Αγίου Γρηγορίου Νεοκαισαρείας και της 

Χρυσοπηγής   (Γ. Λαμπάκης 1902) 



Ο Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου στο κάστρο 



 

  

Το 1162 , σύμφωνα με τη χρονολόγηση του   

    πανεπιστημίου CORNEIL, επί Μανουήλ Α`  

    Κομνηνού κτίζεται στην Αίνο ο σπουδαίος  

    Καθεδρικός Ναός  αφιερωμένος  στην Παναγία  

    (Φατίχ Τζαμί). 

 

Η τοπική παράδοση έδιδε στο ναό την ονομασία του  

    Αγίου  Κωνσταντίνου.  

 



Το μέγεθος του ναού 21 Χ 29,8 μ. χωρίς την αψίδα   

  του Ιερού, δείχνει και τη μεγάλη σπουδαιότητά του. 

Η ίδρυση ενός τέτοιου ναού στην Αίνο φανερώνει ότι  

  η πόλη συνεχίζει και τον 12ο αιώνα να είναι ένα από  

  τα μεγαλύτερα περιφερειακά κέντρα της Βυζαντινής  

  Αυτοκρατορίας.  





 
 
 
 
 
 

Ο ναός βρίσκεται στη 

βορειοανατολική γωνία του 

Κάστρου της Αίνου. 

Ο βυζαντινός ναός 

παραμορφωμένος από 

εκτεταμένες επισκευές 

κατά την Τουρκοκρατία 

λειτουργούσε ως ισλαμικό 

τέμενος ως τη δεκαετία του 

1960, οπότε μεγάλο μέρος 

του κατέρρευσε με το 

σεισμό του 1964. Έκτοτε 

παραμένει εκτεθειμένος 

στη φθορά του χρόνου. 
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Το εσωτερικό του Κάστρου με τους ναούς της Παναγίας  

και του Αγίου Γρηγορίου Νεοκαισαρείας(11ος αι.) 
(φωτ. Σ. Κλαδαρά 2015) 
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(φωτ. Σ. Κλαδαρά 2015) 

 

Το εσωτερικό του Κάστρου με το ναό της Ζωοδόχου Πηγής                        

                              ή Χρυσοπηγής.  
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Ο ναός της Ζωοδόχου 

Πηγής ή Χρυσοπηγής. 
 

Βρίσκεται πάνω στο κάστρο, 

στο βορειοδυτικό τμήμα.  

Είναι  μικρός ναός 

(4.90Χ10.70 μ)  

κτισμένος περί το 1422. 
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Ο ναός της Ζωοδόχου 

Πηγής ή Χρυσοπηγής.  



« ϯ Πηγήν σε χρύσεον κόρη τῆς ἁγνείας, οἴδαμεν πάντες 
τὴν Θεὸν τετοκῆαν, / ταῖς σαῖς φέρουσα τοίνην ὠλέναις λόγον· 
καθιλέωσαί μη τὸ πᾶν ὅταν κρίνῃ· / οὐκοῦν δέχου καὶ τουτονὶ 
ὅν σου χάριν πόθῳ νεὼν ἤγειρα ὡς ἐδηνάμην. Ὁ θεῖος οὗτος 

πάνσεπτος καὶ περηκαλὴς ναὸς τῆς πανάγνου καὶ θεομήτορος 
/ Χρυσοπηγῆς ἀνηγέρθη ἐκ βάθρων παρ’ ἐμοῦ Δημητρίου τοῦ 
Ξένου, τηνικαῦτα κρατοῦν/τος τῆς θεοσώστου πόλεως Αἴνου 

τοῦ ὑψηλοτάτου ἡμῶν αὐθέντου σὺρ Παλάμιδες / Φραντζέσκου 
Γατελιούζου τοῦ Παλαιολόγου· ἐν ἔτει ,ςϠλα ' (ἰ)ν(δικτιῶνος) 

α'/ Κοστ(αντῖνος) ὁ Μάστ(ορας)». 



Το  Κάστρο  

φωτ.2015 - Κεντρική είσοδος κάστρου   

`Εξω                                                                             Μέσα 

φωτ.1908- είσοδος Κάστρου  



 

  Ήρως - Θράκας  Ιππέας - ο Θεός της αρχαίας Θράκης 
 

 Στην αριστερή 

πλευρά της 

κεντρικής πύλης 

των τειχών του 

κάστρου της Αίνου 

βρίσκεται 

εντοιχισμένη 

ανάγλυφη 

μαρμάρινη πλάκα 

του Θράκα Ιππέα 

(Θράκας Θεός). 



Τείχη -πύργοι  

Ανατολικό τείχος  

Δυτικό τείχος  



Βόρειο-Δυτικό τείχος  



Το χαμάμ του 

κάστρου βρίσκεται 

ακριβώς δίπλα στο 

πύργο.  



 Ο πύργος του νερού  



Η σφραγίδα της κοινότητας Αίνου – 1790 
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Ο πάνω Μαχαλάς με τη Σχολή της Αίνου από το φρούριο   
(Γ.Λαμπάκης  1902) 
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Ο πάνω Μαχαλάς από το φρούριο όπως είναι σήμερα 

(φωτ. Σ. Κλαδαρά 2015) 
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Η πλατεία ΒΟΥΡ σήμερα 
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Η οδός ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΡ όπου 

βρισκόταν το εμπορικό 

κέντρο του Πάνω Μαχαλά και 

ο ναός της Μεταμόρφωσης 



Ο Ναός της Αγίας Κυριακής – εσωτερικό 
(1902 – αρχείο Γ. Λαμπάκη) 



Τοποθεσία  ναού  Αγίας  Κυριακής στην Αίνο 

2015 



Η Σχολή της Αίνου (φωτ. 1902) 
 με το ναό  

του Ιωάννη Θεολόγου 

Η τοποθεσία αυτή  
σήμερα 
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Η τοποθεσία του ναού του 
Αγ. Κωνσταντίνου 
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Η Βασιλική της κόρης του Αυτοκράτορα (KRAL KIZI) 
 

Βρίσκεται  νότιο-ανατολικά της Αίνου κοντά στις όχθες 

της λίμνης Τασάλτι (ένα απ`τα δύο λιμάνια της Αίνου) και 

έχει χρονολογηθεί από τα τέλη του 7ου έως τον 9ο αι. 
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ΝΕΚΡΟΠΟΛΙΣ 
  

Αριστερά καθώς 

εισέρχεται 

κάποιος στην 

Αίνο, βρίσκεται 

ο λόφος Τασάλτι 

όπου βρίσκεται 

η Νεκρόπολις με 

σαρκοφάγους 

από τον 5ο και 

4ο αι. π.Χ. 
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Ο κάτω Μαχαλάς με το καμπαναριό της Χαριτωμένης  
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Ο ερειπωμένος 

ναός  

του Αγ. Δημητρίου 

Ο υπόσκαφος 

ναός  

της Αγ. Τριάδας 



Η περιοχή των 
μύλων  

και  
ο υπόσκαφος ναός  

Παναγία η 
Φανερωμένη 



Ο Ναός του Προφήτη Ηλία 
2009 
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