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Ἡ Αἶνος, μιά ἀπό τίς σημαντικότερες βυζαντινές πόλεις τῆς Θράκης 

εἶχε σημαντική πνευματική παρουσία κατά τή βυζαντινή1 καί 

μεταβυζαντινή περίοδο2 καί ἔντονα ἀνεπτυγμένη θρησκευτικότητα, ὅπως 

φαίνεται ἀπό τήν πληθώρα τῶν ναῶν καί μοναστηριῶν τῆς πόλεως καί 

τῆς περιφέρειᾶς της3. Μέσα σέ ἕνα τέτοιο περιβάλλον εἶναι σχεδόν 

ἀναμενόμενη ἡ ἀνάδειξη κάποιων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ζῶντας μιά πολύ 

κοντινή σχέση μέ τό Θεό ἀξιώθηκαν ἀπό Αὐτόν νά γευθοῦν τό δῶρο τῆς 

ἁγιότητας. Μεταξύ τῶν πολλῶν ἀνά τούς αἰῶνες ἀνωνύμων σέ μᾶς, ὄχι 

ὅμως καί στό Θεό, ἁγίων ἡ θεία χάρη ἐπέτρεψε νά γνωρίσουμε πρός 

ἐνίσχυσή μας ἀπό τήν Αἶνο δύο ξεχωριστά της τέκνα, τήν ὁσία Σοφία 

ἀπό τή μεσοβυζαντινή περίοδο, καί τόν ὁσιομάρτυρα Ἀγαθάγγελο ἀπό 

τή μεταβυζαντινή. Ἡ μνήμη τῆς πρώτης τιμᾶται τήν 4η Ἰουνίου, ἐνῶ τοῦ 

δεύτερου τή 19η Ἀπριλίου. Ἄς εὐχηθοῦμε ἡ σύντομη αὐτή ἀναφορά νά 

ξαναφέρει στή μνήμη μας τούς δύο αὐτούς ἁγίους, οἱ ὁποῖοι ἄν καί λίγο 

λησμονημένοι ἀναμφίβολα ἀποτελοῦν ἀπό πνευματικῆς ἀπόψεως 

μέγιστη αἰτία καυχήσεως γιά τήν πόλη τῆς Αἴνου, καί νά λειτουργήσει ὡς 

ἔναυσμα γιά μιά προσπάθεια ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τους.  
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