
Η Αίνος της καρδιάς μας 
 

``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ    ΑΙΝΟΥ`` 
    ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
                                           έτος ίδρυσης 1976 



Η Αίνος, αρχαία πόλη της μεγάλης Θράκης, χτίστηκε τον 6ο 

αιώνα π.Χ. από Αιολείς αποίκους στη θέση της αρχαίας πόλης 

Πολυομβρίας.  

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. 

 

  
 



Αίνος …   
         Ιστορική πόλη …   
                         Αλησμόνητη πατρίδα… 

Άποψη  της Αίνου από την  Ποντισμένη -  φωτο.1902 HASLUCK  

   



Αίνος …   
         Ιστορική πόλη …   
                         Αλησμόνητη πατρίδα… 

Άποψη  της Αίνου από την Ποντισμένη  -  φωτο. 2015  Σ.Κλαδαρά    

   





 

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 

  



Χάρτης  ΓΥΣ  1945 
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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.  
     



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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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. 

 (φωτ. Σ.Κλαδαρά -2015) 
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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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4 λόφοι της Αίνου 



ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ`` 

                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

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 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) 



Το τέμπλο  της Αγίας Κυριακής – 
εσωτερικό (1902 – αρχείο Γ. Λαμπάκη) 

Προσπάθεια σχεδιαστικής αναπαράστασης του τέμπλου  Αγ. Κυριακής  

- Ι. Περράκης & Σ. Μαμαλούκος.   



Το παγκάρι της Αγίας Κυριακής 
(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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Ο λόφος με το ναό του Αγίου 
Γεωργίου και το νοσοκομείο 

όπως είναι σήμερα 
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Η τοποθεσία του Ιερού 
Ναού Αγ. Κωνσταντίνου 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ`` 
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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. 

Στη θέση αυτή εικάζεται ότι έζησε η Οσία Σοφία εξ Αίνου. 
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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 του Ναού της Χαριτωμένης.  

Από τον Ναό αυτό σώθηκε η εικόνα της  

Παναγίας της Τρυφώτισσας  
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Ο ερειπωμένος 

ναός  

του Αγ. Δημητρίου 

Ο υπόσκαφος 

ναός  

της Αγ. Τριάδας 
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Η περιοχή των μύλων  
και  

ο υπόσκαφος ναός της 
Φανερωμένης 
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Ο Ναός του 
Προφήτη Ηλία  

2009 
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Η εκκλησία είναι μικρή    

(8Χ6,60 μ.), βυζαντινό 

κτίσμα σε σχήμα 

ελεύθερου σταυρού. 

Διαθέτει υψηλό τρούλο 

και το ανατολικά 

απολήγει σε ημικυκλική 

αψίδα.  Είναι από  τους 

αρχαιότερους ναούς της 

πόλης της Αίνου και 

βρίσκεται στη συνοικία 

``Κάτω Μαχαλά`` κοντά 

στη λιμνοθάλασσα 

Λαμπί.  Σύμφωνα με μια 

νεώτερη έρευνα φαίνεται 

ότι οικοδομήθηκε κάποια 

εποχή πριν το  έτος 1000. 

Ο  ΝΑΟΣ  ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΕΥΠΛΟΥ   

ΣΤΗΝ  ΑΙΝΟ  
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Το 2007 κατά την επίσκεψη 

του συλλόγου μας στην 

Αίνο (9 Ιουνίου 2007) 

βρήκαμε μόνο μία 

εκκλησία να υπάρχει 

ακέραια και αυτό γιατί  

μετατράπηκε από τους 

Τούρκους σε μαυσωλείο  

(Γιουνούζ-Μπαμπά) το 

1456 και είναι ο ναΐσκος 

του Αγίου Εύπλου ή όπως 

τον αποκαλούσαν οι 

Αινίτες, ο Αγιανόπλους.  



Μοναστήρι  Σκαλωτής 
 (1902 – αρχείο Γ. Λαμπάκη) 

Κοντά στο χωριό Αμυγδαλιά (σημ. Çavuşköy), το οποίο βρίσκεται 

οκτώ χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Αίνου, είχε χτιστεί επάνω σε 

υψηλό βραχώδη λόφο η σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας 

Σκαλωτής. Το μοναστήρι επισκέφθηκε ο Γ. Λαμπάκης μετά του ιατρού 

Σ. Καβούρη στις 26 Αυγούστου 1902. Παρά το γεγονός ότι παρέμεινε 

μία μόνο ημέρα, η εντύπωση που του προκάλεσε ήταν τόσο έντονη 

ώστε τράβηξε συνολικά πέντε φωτογραφίες. 



Μοναστήρι  Σκαλωτής 
 (1902 – αρχείο Γ. Λαμπάκη) 



Μοναστήρι  Σκαλωτής 
 (1902 – αρχείο Γ. Λαμπάκη) 



Μοναστήρι  Σκαλωτής 
 (1902 – αρχείο Γ. Λαμπάκη) 



Μοναστήρι  Σκαλωτής 
 (1902 – αρχείο Γ. Λαμπάκη) 
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24 Μαΐου 1987  

 Αποκαλυπτήρια του 

αγάλματος του  

Αντώνη και της Δόμνας 

Βισβίζη. 

Τα αποκαλυπτήρια 

έκανε  

ο Δήμαρχος 

Αλεξανδρούπολης 

Αναστάσιος 

Σουλακάκης -   

Αινίτης και μέλος του 

Συλλόγου.  
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ`` 
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Την Κυριακή 30 Ιουνίου 2013 ο Σύλλογος 

ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ 

πραγματοποίησε την καθιερωμένη 

εκδρομή στην αλησμόνητη πατρίδα 

Αίνο.  

 Η υποδοχή και η φιλοξενία του 

Δημάρχου κ. Αχμέτ Τσαγήρ και των 

κατοίκων της Αίνου θα μας μείνει 

αξέχαστη. 

 Πάντα επιδιώκουμε με τέτοιες 

επισκέψεις να κρατήσουμε στη μνήμη 

μας τις εικόνες της πατρίδας, να 

ευαισθητοποιήσουμε τη νέα γενιά των 

Αινιτών και να καλλιεργήσουμε σχέσεις 

καλής φιλίας με τους γείτονές  μας. 
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Στις 30 Ιουλίου 2013, ο Δήμαρχο της 

πόλης μας κ. Λαμπάκης με τον 

Πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος 

Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α.) κ. 

Σταυράκογλου και τον Σύλλογό μας 

επιστρεφθήκαμε την Αίνο 

προκειμένου να ερευνηθούν οι 

προοπτικές διασυνοριακής 

συνεργασίας στους τομείς 

ακτοπλοΐας,  πολιτισμού, τουρισμού. 

  

Στις 22 Οκτωβρίου 2013, στο Δήμο 

Αλεξανδρούπολης παρευρέθηκε ο 

Δήμαρχος της Αίνου για να 

υπογράψει με τον Δήμαρχο της 

Αλεξανδρούπολης το πρωτόκολλο 

συνεργασίας.  



ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ`` 

                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

29 Ιουνίου 2014 



ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ`` 

                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Ο Έβρος που ενώνει  
Αίνος - Αλεξανδρούπολη 

28 Μαρτίου 2016  



ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ`` 

                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Ο Σύλλογος συμμετείχε συμβουλευτικά στο πολιτιστικό 
πρόγραμμα με τίτλο: «Ο Έβρος που ενώνει. Αίνος - 

Αλεξανδρούπολη» στο πλαίσιο διασχολικής συνεργασίας του 
1ου Γυμνασίου Χαλανδρίου με το 3ο Γυμνάσιο 

Αλεξανδρούπολης «Δόμνα Βισβίζη» και με το Γυμνάσιο της 
Αίνου (Atatürk Orta Okulu).  

Στις 28 Μαρτίου 2016 βρεθήκαμε όλοι μαζί στην Αίνο όπου 
έγινε και η παρουσίαση του προγράμματος. Αυτό που μας 
εντυπωσίασε ήταν το ενδιαφέρον που έδειξαν οι ντόπιοι 
μαθητές της Αίνου για την ιστορική πορεία της πόλης της 

Αίνου αφού για αυτούς η ιστορία ξεκινά αφότου οι παππούδες 
τους ήρθαν πρόσφυγες στην περιοχή, οι περισσότεροι το 

1945-50. 



ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ`` 

                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Ο Σύλλογός μας προσπάθησε κατά το παρελθόν αλλά και 
πάντα θα προσπαθεί να φέρει κοντά τους θεσμικούς 

φορείς των δύο πόλεων, να γίνουν γέφυρες συνεργασίας 
με σεβασμό στην ιστορία, τη λειτουργία και την 

ανάπτυξη των δύο πόλεων.  
 

Το ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ θα είναι πάντα  ανοικτό και 
πρόθυμο να πληροφορήσει, να βοηθήσει,  

να συνεργαστεί, να συμβάλλει στη διατήρηση της 
ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Είναι σύλλογος Αινιτών, ανθρώπων που κατάγονται από 
την Αίνο, είναι σύλλογος-θεματοφύλακας γραπτών και 
προφορικών στοιχείων, ντοκουμέντων, πληροφοριών, 

ιστορίας, παράδοσης, ηθών και εθίμων της Αίνου.  


