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Η Αίλνο, αρταία πόιε τες κεγάιες Θράθες, ττίστεθε τολ 6ο

αηώλα π.Χ. από Αηοιείς αποίθοσς στε ζέσε τες αρταίας πόιες 

Ποισοκβρίας.

Είλαη θτησκέλε πάλω σε τέσσερης ιουίσθοσς στελ αλατοιηθή 

ότζε τοσ στοκίοσ τοσ ποτακού Έβροσ, θολτά στε 

ιηκλοζάιασσα ποσ στελ αρταηότετα ολοκαδόταλ Στεντορίς

(σεκερηλή ιίκλε Golou) θαη στα παράιηα τοσ Μέιαλα θόιποσ, 

στο Θραθηθό Πέιαγος.



Υάξηεο  ΓΤ  1945



Η ζθξαγίδα ηεο θνηλόηεηαο Αίλνπ – 1790



ΤΛΛΟΓΟ    ``ΔΛΛΗΝΟΜΟΤΔΙΟΝ ΑΙΝΟΤ``

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ

4 ιόθνη ηεο Αίλνπ



Ο λαόο ηεο Αγίαο Κπξηαθήο 

πξέπεη λα ήηαλ έλαο από 

ηνπο ιακπξόηεξνπο  ηεο 

ρξηζηηαληθήο ηέρλεο εμ 

αηηίαο ησλ έξγσλ  

μπινγιππηηθήο θαη 

νζηενγιππηηθήο  ηέρλεο 

πνπ θηινμελνύζε εληόο. 

Ο λαόο βξηζθόηαλ ζηελ 

νκώλπκε ζπλνηθία, ζην 

βόξεην ηκήκα ηεο Αίλνπ, 

βνξεηναλαηνιηθά ηνπ 

θξνπξίνπ θαη αλαηνιηθά ηεο 

ζπλνηθίαο Γθαληαληηά. 



Ήηαλ έδξα ελεξγνύο ελνξίαο ζηελ νπνία 

βξηζθόηαλ θαη ην παξεθθιήζην ησλ 

Αξρηζηξαηήγσλ. 

ήκεξα ν λαόο δελ ππάξρεη όπσο θαη όινη νη 

λανί ηεο Αίλνπ. Μεηά ηελ αλαρώξεζε ησλ 

Διιήλσλ από ηελ πόιε ηελ 26/10/1922.

Από ην λαό έρνπλ δηαζσζεί 11 θνξεηέο 

εηθόλεο, νη επηά πξνέξρνληαη από ην ηέκπιν, 

νη νπνίεο θπιάζζνληαη καδί κε άιια θεηκήιηα 

από ηελ Αίλν ζην Δθθιεζηαζηηθό Μνπζείν 

Αιεμαλδξνύπνιεο.   



Όηαλ ν έθνξνο ρξηζηηαληθώλ αξραηνηήησλ  θαη 

ζεκειησηήο ηεο ρξηζηηαληθήο αξραηνινγίαο ζηελ 

Διιάδα  Γεώξγηνο Λακπάθεο επηζθέθηεθε  ηελ 

Αίλν ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1902 εληππσζηάζηεθε 

ηόζν πνιύ από ην πιήζνο ησλ ρξηζηηαληθώλ  ηεο 

κλεκείσλ, ώζηε ηελ απεθάιεζε  

«κέγα  Μνπζεῖνλ ηῆο ρξηζηηαληθῆο ηέρλεο». 

Ο ραξαθηεξηζκόο απηόο δε θαίλεηαη ππεξβνιηθόο 

αλ αλαινγηζζεί θαλείο όηη ε πόιε είρε ηελ επνρή 

εθείλε γύξσ ζηηο ηξηάληα εθθιεζίεο, παξεθθιήζηα 

θαη εμσθιήζηα, ελώ παιηόηεξα ηελ επνρή ηεο 

αθκήο ηεο, είρε  πνιύ πεξηζζόηεξα.  Καηά ηελ 

παξακνλή ηνπ ζηελ πόιε επηζθέθηεθε θαη 

πεξηέγξαςε όινπο ζρεδόλ ηνπο λανύο θαη ηα 

παξεθθιήζηα ηεο Αίλνπ. 



Ο λαόο όκσο πνπ ηνλ εληππσζίαζε πεξηζζόηεξν ήηαλ

ηεο Αγίαο Κπξηαθήο. Αλήθε ζηνλ ηύπν ηεο ηξίθιηηεο

βαζηιηθήο κε πεληάπιεπξε αςίδα, θαη είρε νηθνδνκεζεί

κεηαμύ ησλ εηώλ 1742-1745 ζύκθσλα κε ηηο επηγξαθέο

πνπ βξίζθνληαλ ζηα ππέξζπξα ηεο δπηηθήο θαη ηεο

βόξεηαο πιεπξάο.

Πάλσ από ηε βόξεηα είζνδν ηνπ λανύ ζε ππέξζπξν από 

πσξόιηζν ππήξραλ δύν όκνηεο επηγξαθέο κε δηαθνξεηηθή 

ρξνλνινγία.

1. 2. 



Πηζαλά ε πξώηε αλαθέξεηαη ζηε ζεκειίσζε ηνπ λανύ θαη

ε δεύηεξε πνπ έρεη ίδηα ρξνλνινγία κε ηελ επηγξαθή ηεο

δπηηθήο πιεπξάο, αλαθέξεηαη ζηα εγθαίληα ηνπ λανύ.

Ο λαόο πξέπεη λα είρε δύν εηζόδνπο, κία ζηε δπηηθή θαη

κία ζηε βόξεηα πιεπξά. Ο θσηηζκόο ηνπ γηλόηαλ από κία

ζεηξά κεγάισλ ηνμνηώλ παξαζύξσλ πνπ ρσξίδνληαλ ζε

ηεηξάγσλα ηκήκαηα κε έλα πιέγκα.

Η ζθεπή ήηαλ δύξηρηε θαη θεξακνζθεπήο.

Δζσηεξηθά ν λαόο ρσξηδόηαλ ζε ηξία θιίηε κε δύν

θηνλνζηνηρίεο πνπ ζηήξηδαλ ηνμσηό επηζηύιην πάλσ ζην

νπνίν αθνπκπνύζε ε μύιηλε νξνθή.

Οη ηνίρνη ηνπ λανύ δελ είραλ ηνηρνγξαθίεο. Απηό ήηαλ

ζύλεζεο ζε πνιινύο λανύο ηνπ 18νπ αη.

Ο λαόο είρε γπλαηθσλίηε ζην δπηηθό ηκήκα, ελώ θαίλεηαη

όηη δελ ππήξρε λάξζεθαο, αθνύ ε μύιηλε πόξηα άλνηγε

θαηεπζείαλ ζηνλ θπξίσο λαό.



Απηό γηα ην νπνίν μερώξηδε ν λαόο ηεο Αγίαο Κπξηαθήο 

ήηαλ ζίγνπξα ηα μπιόγιππηά ηνπ. 

Σα μπιόγιππηα ζύλνια ηνπ λανύ ήηαλ επηά: 

•ην ηέκπιν, 

•ην πξνζθπλεηάξη ηεο Παλαγίαο Διενύζαο ηνπ Κύθθνπ, 

•ην πξνζθπλεηάξη ηεο Αγίαο Κπξηαθήο, 

•ν άκβσλαο, 

•ην παγθάξη κε ηα ζηαζίδηα ησλ επηηξόπσλ, 

•ν δεζπνηηθόο ζξόλνο θη 

•έλα άιιν πξνζθπλεηάξη αγλώζηνπ αγίνπ.  

Γπζηπρώο ζήκεξα δε ζώδεηαη ηίπνηε. Σα πέληε πξώηα 

μέξνπκε πσο ήηαλ γηαηί ζώδεηαη ε θσηνγξαθία ηνπ Γ. 

Λακπάθε  από ην 1902.
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ηηο θωηνγξαθίεο δηαθξίλεηαη ν άκβωλαο θαη ην
αξηζηεξό ηκήκα ηνπ ηέκπινπ.
Από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, βιέπνπκε ηηο
εηθόλεο ηνπ Αγίνπ Γεωξγίνπ (1763), ηνπ Αγίνπ
Δπζπκίνπ (1760), ηεο πλάμεωο ηωλ Απνζηόιωλ
(1761), ηεο Αγίαο Σξηάδνο (1759) θαη ηεο
Θενηόθνπ ζηνλ ηύπν ‘’Άλωζελ νη Πξνθήηαη’’
(1755). Απ`απηέο – έξγα ηνπ δωγξάθνπ
Αλαζηαζίνπ από ηελ Αίλν- έρνπλ δηαζωζεί νη
ηέζζεξηο πξώηεο.
ηελ αξηζηεξή απόιεμε ηνπ ηέκπινπ ππήξρε
πξνζθπλεηάξη κε ηελ εηθόλα ηεο Παλαγίαο ηνπ
Κύθθνπ (1754), έξγν επίζεο ηνπ Αλαζηαζίνπ.



Σν ηέκπιν  ηεο Αγίαο Κπξηαθήο –
εζωηεξηθό 

(1902 – αξρείν Γ. Λακπάθε)

ρεδηαζηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ηέκπινπ Αγ. Κπξηαθήο (Ι. Πεξξάθεο & . Μακαινύθνο).

Οη εηθόλεο θπιάζζνληαη ζήκεξα ζην Δθθιεζηαζηηθό Μνπζείν Αιεμαλδξνύπνιεο
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Σν ηέκπιν βξηζθόηαλ αλάκεζα ζηνπο δύν πξώηνπο 

από αλαηνιηθά θίνλεο ηνπ λανύ θαη εθηεηλόηαλ θαη ζηα 

ηξία κέξε ηνπ ηεξνύ βήκαηνο ζηα νπνία είρε ηζάξηζκα 

αλνίγκαηα. 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ ήηαλ πεξίπνπ 14 κ. κήθνο θαη 7 κ. 

ύςνο. 

Απνηεινύληαλ από ηξία βαζηθά κέξε: ηε βάζε κε ηε 

δώλε ησλ δεζπνηηθώλ εηθόλσλ πάλσ ηεο, ηνλ πνιύ 

ςειό θνζκήηε κε ηηο πνιιέο δηαθνζκεηηθέο δώλεο θαη 

ηηο δύν ζεηξέο από εηθόλεο πνπ είραλ ειαθξά θιίζε 

πξνο ην εζσηεξηθό ηνπ λανύ θαη ηέινο ηα ιππεξά πνπ 

ζην ηέκπιν απηό ήηαλ ηξία, έλα πάλσ ζε θάζε 

άλνηγκα. 



Οη δεζπνηηθέο εηθόλεο ήηαλ δέθα. Από αξηζηεξά ήηαλ νη εμήο:

ν Άγηνο Γεώξγηνο, αθνινπζνύζε ε ζύξα ηεο πξνζέζεσο κε 

παξάζηαζε ηνπ αξραγγέινπ Μηραήι, ν Άγηνο Δπζύκηνο, νη 

δώδεθα Απόζηνινη, ε Αγία Σξηάο θαη ε Θενηόθνο έλζξνλε κε 

ην Υξηζηό. 

Γεμηά ηεο σξαίαο πύιεο βξηζθόηαλ νη εηθόλεο ηνπ Ιεζνύ 

Υξηζηνύ, ησλ Αγίσλ  Νηθνιάνπ θαη άββα, ηεο Αγίαο Δηξήλεο, 

ησλ Αγίσλ ππξίδσλα θαη Βιαζίνπ θαη δεμηά ηεο ζύξαο ηνπ 

δηαθνληθνύ ε ςειάθεζε ηνπ Θσκά.

Όιεο νη εηθόλεο πεξηβάιινληαλ από έλα πιαίζην πνπ 

θνζκνύληαλ κε ζεηξά νκνηόκνξθσλ αλζέσλ πνπ ήηαλ 

ζπλδεδεκέλα ζ`έλα θπιινθόξν βιαζηό.

Πνιιέο εηθόλεο είραλ αθηεξσζεί από δηάθνξεο ζπληερλίεο 

επαγγεικαηηώλ ηεο πόιεο ηεο Αίλνπ θαη νη αθηεξώζεηο ηνπο 

απνηεινύλ πνιύηηκε καξηπξία γηα ηε κειέηε ησλ 

επαγγεικάησλ ηεο επνρήο . Άιιεο εηθόλεο ήηαλ αθηεξώκαηα 

επζεβώλ Αηληηώλ.



Έλα αθόκα πεληάηξνπιν  πξνζθπλεηάξη πνπ 

δηαθξίλεηαη ζηε θσηνγξαθία πεξηέβαιιε ηνλ 

δεύηεξν  από ηα αλαηνιηθά θίνλα  θαη ζηέγαδε ηελ 

εηθόλα ηεο Αγίαο Κπξηαθήο, έξγν ηνπ ηέινπο ηνπ 

16 αη. κε επάξγπξν θάιπκκα ηνπ 1816. 

ήκεξα ε εηθόλα απηή θπιάζζεηαη  ζην λαό ηεο 

Αγίαο Κπξηαθήο ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε.

Σν ηέκπιν ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάζηεθε ζην δηάζηεκα 

κεηαμύ 1745, πνπ θηίζηεθε ν λαόο, θαη 1755 νπόηε 

αγηνγξαθήζεθε ε πξώηε εηθόλα ηεο Θενηόθνπ. Οη 

δεζπνηηθέο εηθόλεο είραλ θαηαζθεπαζηεί ζην δηάζηεκα 

1755-1782 όπσο θαίλεηαη από ηηο ρξνλνινγίεο ηνπο.



Ο Ναόο ηεο Αγίαο Κπξηαθήο – εζωηεξηθό 
(1902 – αξρείν Γ. Λακπάθε)

Πξνζθπλεηάξη Αγίαο Κπξηαθήο



Σν παγθάξη ηεο Αγίαο Κπξηαθήο
(1902 – αρχείο Γ. Λαμπάκη)



Δθθιεζηαζηηθά ζθεύε από ηνλ λαό 

ηεο Αίλνπ-θεηκήιηα θπιαζζόκελα 

ζην Δθθιεζηαζηηθό Μνπζείν



Σνπνζεζία λανύ Αγίαο Κπξηαθήο ζηελ Αίλν

2015
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ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ

Σν ΔΛΛΗΝΟΜΟΤΔΙΟΝ ΑΙΝΟΤ ζα είλαη πάληα  

αλνηθηό θαη πξόζπκν λα πιεξνθνξήζεη, λα 

βνεζήζεη, λα ζπλεξγαζηεί, λα ζπκβάιιεη 

ζηε δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο θαη 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

Δίλαη ζύιινγνο Αηληηώλ, αλζξώπσλ πνπ θαηάγνληαη 

από ηελ Αίλν, είλαη ζύιινγνο-ζεκαηνθύιαθαο 

γξαπηώλ θαη πξνθνξηθώλ ζηνηρείσλ, ληνθνπκέλησλ, 

πιεξνθνξηώλ, ηζηνξίαο, παξάδνζεο, εζώλ θαη 

εζίκσλ ηεο Αίλνπ. 


