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ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΠΠΠΟΟΟΛΛΛΕΕΕΩΩΩΣΣΣ   ΑΑΑΙΙΙΝΝΝΟΟΟΥΥΥ...   

Κείμενο : Δ. Σαρμπεζούδης 

 

α) η θέση και ο χώρος της πόλεως  Αίνου. 

  πόλη της Αίνου, μια από τις αρχαιότερες και ιστορικότερες πόλεις της 

Θράκης, είναι κτισμένη πάνω σε τέσσερις λόφους στην αριστερή όχθη του 

στομίου του ποταμού Έβρου, κοντά στη λιμνοθάλασσα που στην αρχαιότητα 

ονομαζόταν Στεντορίς1 και στα παράλια του Μέλανα κόλπου, στο Θρακικό 

Πέλαγος. Καθώς μας αναφέρει ο Πτολεμαίος στη γεωγραφία του, είναι σε 

βόρειο πλάτος 41ο, 30΄ και ανατολικό μήκος 53ο, 10΄ (μα οι πραγματικές 

συντεταγμένες της είναι 40ο 42΄βόρεια και 26ο 4΄ ανατολικά), και μάλιστα την 

τοποθετεί ως ένα από τα νότια όρια της Θράκης,2 και ότι σε σχέση με την 

Αλεξάνδρεια βρίσκεται δυτικά της μία ώρα και ένα όγδοο : ἡ μέν Αἶνος τήν 

μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ιε ιβ΄, καί διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρός δύσεις μιᾶς 

ὥρας καί ὀγδόῳ.3 

  Ο ποταμός Έβρος, το μεγαλύτερο από όλα τα ποτάμια του Βορείου Αιγαίου 

και της Θράκης, με το κατά πολύ μέγιστο όγκο των υδάτων, αποτέλεσε τη 

σημαντικότερη αιτία ανάπτυξης της Αίνου. Πηγάζει από το όρος Σκόμιο (Ρίλα) 

και αφού διαρρέει τη μεγάλη πεδιάδα που σχηματίζεται ανάμεσα στα βουνά 

του Αίμου και της Ροδόπης στις περιοχές της Σόφιας, της Φιλιππούπολης και 

                                                 
1 Η λίμνη αυτή σήμερα ονομάζεται Gala Golu, και σύμφωνα με την σωστή παρατήρηση του 

Stanley Casson (Macedonia, Thrace and Illyria, Oxford 1926, σ. 12), διασώζει το αρχαίο όνομα της 

απέναντι παράκτιας πεδιάδας από την Μεσημβρία ως τον Δορίσκο, η οποία ήταν γνωστή από 

τον Ηρόδοτο ως Γαλλαϊκή (Ηρόδοτος, Βιβλίο Ζ΄, σ. 108). 
2 ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ  ΚΛΑΥΔΙΟΣ, Γεωγραφικής Υφηγήσεως, Βιβλίο 3, κεφ. 11, παρ. 2. 
3 ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ  ΚΛΑΥΔΙΟΣ, Γεωγραφικής Υφηγήσεως, Βιβλίο 8, κεφ. 11, παρ. 7. 
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της Αδριανούπολης με έναν ρου 490 χιλιομέτρων, φτιάχνει ένα μεγάλο Δέλτα 

στην περιοχή της Αίνου, το οποίο εξ αιτίας της πόλεως αυτής ονομάζεται και 

«Αινήσιον Δέλτα». Από την αρχαιότητα το ποτάμι αυτό αποτέλεσε μια 

σημαντικότατη υδάτινη εμπορική οδό, αφού ήταν πλεύσιμο στο μεγαλύτερο 

μέρος του και αποτελούσε την εναλλακτική διαδρομή στο Βόσπορο και τα 

Δαρδανέλια για το εμπόριο που επιθυμούσε να φθάσει στο Αιγαίο από τη 

Μαύρη θάλασσα. Τα βόρεια λιμάνια του Πόντου με την αποβίβαση των 

εμπορευμάτων στην Απολλωνία (το σημερινό Πύργο - Burgas), στη Μεσημβρία 

ή την αρχαία Θρακική Οδησσό, θα μπορούσαν να τα αποστείλουν δια ξηράς 

στην κοιλάδα του Έβρου και δι’ αυτού στο λιμάνι της Αίνου.4  Έτσι η Αίνος 

αποτελούσε το λιμάνι στο οποίο κατέληγε η οδός αυτή και έλεγχε όλο το 

διαμετακομιστικό εμπόριο της βαλκανικής ενδοχώρας, με αποτέλεσμα η Αίνος 

να είναι για πολλούς αιώνες η πιο πλούσια πόλη της Θράκης. Όταν όμως, στα 

μέσα του 19ου αιώνα, δημιουργήθηκε η σιδηροδρομική σύνδεση 

Κωνσταντινούπολης – Θεσσαλονίκης και ο ποταμός Έβρος με τις προσχώσεις 

του ακύρωσε τις δυνατότητες του λιμανιού της, τότε η Αίνος παραχώρησε τη 

θέση της στο νεοσύστατο και δυναμικά αναπτυσσόμενο Δεδέαγατς, τη 

σημερινή Αλεξανδρούπολη.  

Η πόλη είναι κτισμένη πάνω σε μια λωρίδα ξηράς, η οποία προεξέχει προς τα 

δυτικά και περιβάλλεται νότια, βόρεια και δυτικά από λιμνοθάλασσες. Νότια 

συνεχίζει η κάτω πόλη που περιβάλλεται επίσης από τείχος. Η λιμνοθάλασσα, 

που έχει μετατραπεί τώρα πια σε βάλτο, και ονομαζόταν από τους κατοίκους 

της Αίνου Ποντισμένη, υπήρξε παλαιότερα το λιμάνι της πόλης. Ενώ από 

γεωστρατηγική άποψη η θέση της πόλης είναι σπουδαία, δεν ισχύει το ίδιο και 

από άποψη υγιεινής, αφού τα εκτεταμένα έλη του δέλτα του ποταμού Έβρου 

ενοχοποιούνται για την παρουσία ελωδών πυρετών και οι προσχώσεις του 

                                                 
4 CASSON STANLEY, Macedonia, Thrace and Illyria, Oxford 1926, σ. 255. 
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ίδιου ποταμού καθιστούσαν αβέβαιη την ύπαρξη λιμανιού, και το οποίο, όπως 

είδαμε, τελικά έπαψε να υφίσταται στα τέλη του 19ου αιώνα.    

Η Ακρόπολη. 

 Ακρόπολη, όπως συνηθίζονταν να λένε τα ψηλότερα μέρη μιας πόλης 

στην αρχαιότητα, βρίσκεται σε επίπεδο 25 μ. πάνω από την επιφάνεια 

της θάλασσας, είναι κτισμένη πάνω σε ασβεστούχο βράχο της Μειόκαινης 

υποπεριόδου του Καινοζωϊκού αιώνα και  περιβάλλεται με μια υψηλή 

οχύρωση μήκους 740 μέτρων. Οι οχυρώσεις αυτές έχουν 3 μ. πάχος, 

ανέρχονται σε ένα ύψος 25 μ. σε ορισμένα σημεία, και ενισχύονται με 15 

πύργους διάφορων μορφών και σχεδίων. Η ακρόπολη έχει δύο πύλες μια στην 

ανατολή και άλλη από τη βόρεια πλευρά. Η θολωτή κύρια πύλη στην ανατολή 

έχει 3 μ. φάρδος και πλαισιώνεται από έναν εξαγωνικό και σχεδόν 

τετραγωνικό πύργο στις πλευρές. Αυτή η οχύρωση χρονολογείται στα 

βυζαντινά χρόνια και υψώνεται σε ικανοποιητικό ύψος, με τα υπόγεια 

τμήματά της να παρουσιάζουν ίχνη από την Αρχαϊκή και Ελληνιστική 

περίοδο, αποδεικνύοντας κατά συνέπεια ότι η  ακρόπολη χτίστηκε αρχικά 

προς το τέλος του 7ου αι. π.Χ.5   

Οι ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν από το Πανεπιστήμιο της 

Κωνσταντινούπολης τη δεκαετία του 1990 με επικεφαλής τον καθηγητή S. 

Başaran, έφεραν στο φως σπουδαία ευρήματα της αρχαίας περιόδου της 

πόλης. Αποκαλύφθηκε καταρχήν ότι σε κομμένο στρώμα βράχου είχαν 

διαμορφωθεί αίθουσες διαφορετικών μεγεθών και μορφών, όπως λαξευμένα 

κελάρια στο βράχο, ορθογώνια δωμάτια και άλλες αίθουσες με διάφορες 

λειτουργίες.6 Από τα διάφορα ευρήματα φαίνεται ότι η τεχνική της 

στιλβωμένης αγγειοπλαστικής είναι κυρίαρχη και βρισκόταν σε χρήση πριν 

από τον Αιολικό αποικισμό. Επίσης θραύσματα άλλων τεχνικών και τύπων 

                                                 
5 BAŞARAN S., Ανασκαφές του 1996, 109-111, στην ιστοσελίδα www.enez.gov.tr  
6 BAŞARAN S., ανασκαφές του 1996, ό. π. 
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απεικονίζουν χαρακτηριστικά της αγγειοπλαστικής που βρέθηκε στην 

περιοχή Karanovo στη Βουλγαρία. Από τα δύο παραπάνω φαίνεται ότι  η Αίνος 

είχε ήδη οικηθεί από την Χαλκολιθική περίοδο και είχε αναπτύξει νωρίς 

πολιτιστικές σχέσεις της με τα Βαλκάνια.7  

Το δεύτερο στρώμα στις τάφρους αποτελείται και από τις τρεις φάσεις του 

αρχαίου ελληνικού πολιτισμού: του Αρχαΐζοντος, του Κλασικού και του 

Ελληνιστικού, από το κατώτατο σημείο ως την κορυφή, αντίστοιχα. Η 

αρχαΐζουσα φάση πάχους 0,75 μ. παρήγαγε κορινθιακή και αττική 

αγγειοπλαστική με ανατολικές επιρροές, γεγονός που δείχνει ότι η Αίνος 

επηρεάστηκε και από ανατολικές και από δυτικές τεχνοτροπίες.8 

Στο ίδιο στρώμα βρέθηκε μια άλλη ομάδα αγγειοπλαστικής που μοιάζει με 

την αττική αγγειοπλαστική και αποτελείται από χειροποίητα αντικείμενα, τα 

οποία χρονολογούνται στη Μέση Ανατολική Φάση (περίπου 600-575 π.Χ.).  Το 

ύφος διακοσμήσεων δείχνει ότι παρήχθησαν από τον αποκαλούμενο ζωγράφο 

Πόλο, ο οποίος ζωγράφισε τις ευρισκόμενες φθαρμένες γυναικείες 

παραστάσεις, ή από ένα εργαστήριο που επηρεάστηκε από τον Πόλο. Τα 

πολυάριθμα θραύσματα σε αυτό το ύφος βρέθηκαν διεσπαρμένα στις 

μετρήσεις που έγιναν στην ακρόπολη και στην περιοχή Killik της πόλης. 

Θεωρείται ότι η προαναφερθείσα αγγειοπλαστική παρήχθη από έναν 

βιοτέχνη ή ένα εργαστήριο στην Αίνο που διακοσμούσε με την αττική 

μελανόμορφη τεχνική ή επηρεάστηκε τουλάχιστον από αυτήν.9 

Μια άλλη ομάδα αγγειοπλαστικής από την ίδια πολιτιστική φάση των 

αρχών του 6ου π.Χ. αι., η οποία ήταν διαδεδομένη στα νησιά του Αιγαίου και 

στη δυτική Μικρά Ασία, ήταν επίσης μεταξύ των σημαντικών ευρημάτων. Η 

διακόσμησή της αποτελούνταν από νούφαρα, ροζέτες, άγρια ελάφια που 

βόσκουν, λιοντάρια και διάφορα πουλιά. Η Αίνος αν και είχε έντονες επιρροές, 

                                                 
7 BAŞARAN S., ανασκαφές του 1996, ό. π. 
8 BAŞARAN S., ανασκαφές του 1996, ό. π. 
9 BAŞARAN S., ανασκαφές του 1996, ό. π. 
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τελικά παρήγαγε δημιουργίες με τοπικά χαρακτηριστικά. Επίσης βρέθηκαν 

από την αρχαΐζουσα περίοδο θαυμάσιες αρχιτεκτονικές κατασκευές. 

Ειδικότερα, οι μετρήσεις σε βάθος μέσα στην ακρόπολη αποκάλυψαν τα 

πολυσύνθετα μεγάλα δωμάτια που λαξεύτηκαν σε στρώμα του βράχου. Τα 

υπολείμματα που ξεθάβονται δείχνουν ότι οι τοίχοι ή οι μαρκίζες στεγών των 

θρησκευτικών κατασκευών αυτής της περιόδου καλύφθηκαν με κεραμικά 

τερακότας που φέρουν ζωηρόχρωμες διακοσμήσεις.10   

Στην ακρόπολη, 1,00 μ. επάνω από το στρώμα του βράχου υπάρχουν 

διάσπαρτα ίχνη πυρκαγιάς. Γίνεται κατανοητό ότι αυτά προκλήθηκαν από τις 

μάχες με τους Πέρσες και στην επιφάνεια του στρώματος επάνω από αυτό, 

υπάρχουν κυρίως αττικά θραύσματα του 5ου αιώνα π.Χ. με ερυθρόμορφη 

τεχνική. Οι ιστορικές πληροφορίες, οι οποίες συνδεόμενες με τον υψηλό 

αριθμό παραδειγμάτων ερυθρόμορφης αγγειοπλαστικής που αποκαλύπτονται 

από τις ανασκαφές, δείχνουν ότι η Αίνος είχε ισχυρές σχέσεις με την Αθήνα 

στο πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό πεδίο από την αρχή αυτού του αιώνα. 

Τα νομίσματα επίσης αποδεικνύουν ότι η Αίνος ήταν σε υψηλό καλλιτεχνικό 

επίπεδο, ικανοποιητικό να συναγωνιστεί ακόμα και την Αθήνα. 

Όλες οι τάφροι στην ακρόπολη παρήγαγαν και ένα παχύ στρώμα της  

Ελληνιστικής περιόδου πέρα από αυτό της κλασικής. Τα αρχιτεκτονικά 

υπολείμματα αυτού του στρώματος δείχνουν ότι η οίκιση στην ακρόπολη 

συνεχίστηκε και στη διάρκεια της Ελληνιστικής περιόδου. Η πιο σημαντική 

δομή αυτής της περιόδου είναι ένα ορθογώνιο διαμέρισμα, τοποθετημένο στο 

νοτιοανατολικό σημείο του κελαριού, κτισμένο με τεχνική κάλλιστη.  Ήρθαν 

στο φως από το διαμέρισμα αυτό και από άλλες τάφρους πολλές ποικιλίες 

πιάτων, τεμαχίων κυπέλλων από τα Μέγαρα, των ειδωλίων τερακότας και των 

δημοφιλών Κανθάρων (είδος ποτηριών που χρησιμοποιούνταν κυρίως από τον 

                                                 
10 BAŞARAN S., Ανασκαφές του 1996, ό. π. 
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Διόνυσο), καθώς επίσης και των διάφορων αγγείων με μοτίβο από φοίνικες 

που εντυπώθηκε στο κέντρο και μελανόμορφων πιάτων με ψάρια.11  

Το αβίαστο συμπέρασμα από τις ανασκαφές στην Αίνο είναι ότι στην πόλη 

αυτή υπήρχε ιστορική συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού από την Αρχαϊκή 

περίοδο μέχρι και την καταστροφή του 1922. 

Όταν η Θράκη πέρασε στα χέρια των Ρωμαίων περίπου το 190 π.Χ., η Αίνος 

επανέκτησε για λίγο την ανεξαρτησία της. Μετά από αυτήν την ημερομηνία, 

άρχισε η Pax Romana, και ως εκ τούτου οι κατοικίες επεκτάθηκαν πέρα από τις 

οχυρώσεις. Επομένως, το ρωμαϊκό στρώμα στην ακρόπολη δεν είναι ευρύ και 

τα όριά του δεν μπορούν να καθοριστούν για ορισμένες περιόδους. Σε αυτό το 

επίπεδο ξεθάφτηκαν γενικά θραύσματα terra sigillata μαζί με ελαιολυχνίες 

τερακότας και σκεύη κουζίνας διάφορων μορφών.12 

  Οι ανασκαφές στην ακρόπολη έφεραν στο φως σημαντικές διοικητικές και 

εκκλησιαστικές κατασκευές των βυζαντινών χρόνων. Φθάνοντας σε ένα 

πάχος 3,00 μ, αυτό το στρώμα αποτελείται από διάφορους τοίχους, από ένα 

παλάτι του 11ου αιώνα και από παρεκκλήσια του ίδιου αιώνα. Επίσης βρέθηκαν 

πιάτα με πτηνά και διάφορα μοτίβα που έγιναν στην τεχνική της 

τοιχογραφίας και που βερνικώθηκαν πράσινα και άλλα χειροποίητα 

αντικείμενα.13  

β) Η ίδρυση και η ονομασία της πόλεως Αίνου. 

 αρχαιοθρακική ονομασία της πόλης ήταν Πολτυομβρία ή 

Πολτυβρία14 από το όνομα του Πόλτυος, μυθικού βασιλιά της Θράκης, 

ο οποίος, καθώς θέλει η παράδοση, φιλοξένησε στα ανάκτορά του τον 

Ηρακλή, και την κατάληξη –βρία που στην αρχαία θρακική διάλεκτο σημαίνει 

                                                 
11 BAŞARAN S., Ανασκαφές του 1996, ό. π. 
12 BAŞARAN S., Ανασκαφές του 1996, ό. π. 
13 BAŞARAN S., Ανασκαφές του 1996, ό. π. 
14 ΣΤΡΑΒΩΝ, Ζ΄ 319.1: τῆς δέ πόλεως βρίας καλουμένης θρᾳκιστί…, ἥ τε Αἶνος Πολτυβρία 

ποτέ ὠνομάζετο. 
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πόλις. Σύμφωνα με το λεξικό του Σουΐδα ονομαζόταν Άψυνθος, η περιοχή της 

Αψυνθίς και ο κάτοικός της Αψύνθιος.15 Πήρε δε το όνομα αυτό από κάποιον 

ποταμό της Θράκης Άψυνθο ή Άψινθο, όπως αναφέρει ο Διονύσιος ο 

περιηγητής. Και ο Στέφανος Βυζάντιος αναφέρει ότι η Αίνος ονομαζόταν 

Άψινθος : Αἶνος, πόλις τῆς Θράκης, ὁ ἀπό ταύτης Αἴνιος, καί Αἰνόθεν τοπικόν 

ἐπίρρημα. Ἄψινθος καλουμένη. Στράβων ζ΄ «ἐν δέ τῇ ἐκβολῇ τοῦ Ἕβρου διστόμου 

ὄντος πόλις Αἶνος, κτίσμα [Μιτυληναίων καί] Κυμαίων»....ταύτην Ἀπολλόδωρός 

φησιν ὠνομάσθαι Πολτυμβρίαν.16 Εδώ αξίζει να προσέξουμε ότι ο Στέφανος μας 

δίνει και μια άλλη εκδοχή του ονόματος: Πολτυομβρία, με –μ πριν από το –

βρία. Η ονομασία Άψινθος μπορεί να συνδυαστεί με τους Αψύνθιους, ένα 

θρακικό φύλο που κατοικούσε ανατολικά από τον Έβρο και βόρεια από τον 

Μέλανα κόλπο. Ο Αππιανός την ονομάζει Σκύθυν,17 χωρίς να γνωρίζουμε το 

λόγο. Η πόλη αναφέρεται από τον Όμηρο ως σύμμαχος των Τρώων εναντίον 

των Αχαιών, και από αυτήν ήλθαν ο Ακάμας και ο Πείροος (βάλε δέ Θρῃκῶν 

ἀγός ἀνδρῶν, Πείροος Ἰμβρασίηδης, ὅς ἄρ’ Αἰνόθεν εἰληλούθειν, Ιλ., Δ 519-520), 

επικεφαλής των κατοίκων του Ελλησπόντου. Η Αίνος ανήκε στη χώρα των 

Κικόνων, ενός αρχαιοθρακικού φύλου, για τους οποίους λέει ο Όμηρος : 

Στους Κίκονες ο άνεμος με ξόριασε απ’ την Τροία στην Ίσμαρο όπου 

κούρσεψα και κάστρο και κατοίκους... 

Τότε έτρεξαν οι Κίκονες Κικόνους να φωνάξουν, που ’ χαν 

γειτόνους, πιο πολλούς και σαν πιο αντρειωμένους...  

Κι ήρθανε τόσοι την αυγή, όσα άνθια κι όσα φύλλα ανθοβολούν την 

άνοιξη... 

Κι όταν ο ήλιος έγερνε, την ώρα που ξεζεύουν τα βόδια, τότε οι Κίκονες 

τους Αχαιούς τσακίζουν... 

Οδύσσεια Ι, μετάφραση Ζ. Σιδέρη. 

                                                 
15 ΣΟΥΙΔΑ, τ. Α, σ. 42, έκδοση Immanuelis Bekkeri, Berolini 1854. 
16 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, Εκ των Εθνικών Στεφάνου κατ’ επιτομήν, σ. 51-52. 
17 ΜΕΛΕΤΙΟΥ, Γεωγραφία Παλαιά και Νέα, Έκδοση Άνθιμου Γαζή, Βιέννη 1807, τόμ. Γ΄, σ. 55. 
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 Σύμφωνα με τον Βιργίλιο ότι η πόλη κτίστηκε μετά από τον Τρωικό πόλεμο 

από τον Αινεία, γιο του Αγχίση και της Αφροδίτης, ο οποίος φεύγοντας μετά 

την καταστροφή της Τροίας προσορμίσθηκε στα θρακικά παράλια : feror huc et 

litore curuo moenia prima loco fatis ingressus iniquis Aeneadasque meo nomen de nominee 

fingo (έρχομαι σ’ αυτό το μέρος και στην καμπύλη ακτή ιδρύω τα πρώτα τείχη, 

αφού αποβιβάστηκα με δυσμενείς οιωνούς, και το όνομα «Αινειάδες» πλάθω 

(γι’ αυτά, δηλ. τα τείχη ή γι’  αυτούς, δηλ. τους κατοίκους) από το όνομά μου).18 

Από τότε η πόλη ονομάστηκε Αίνος και φύλαξε μέχρι και σήμερα το όνομα 

αυτό, ακόμα και στα Τουρκικά, με κάποια αναγκαία για τη γλώσσα αυτή 

παραλλαγή: Enez. Και ο Πομπώνιος Μέλας παραδέχεται ότι κτίσθηκε από τον 

Αινεία λέγοντας : Eximia est Aenos ab Aenea profugo condita.19 Ο Αμμιανός 

Μαρκελλίνος περιγράφοντας τις επαρχίες της Θράκης αναφέρει και αυτός την 

παράδοση για την ίδρυση της Αίνου από τον Αινεία : Rhodopa huic annexa, 

Maximianopolim habet et Maroneam et Aenum, qua condita et relicta, Aeneas Italiam 

auspiciorum prosperitate perpetua, post diuturnos occupavit errores. (Η Ροδόπη, μετά 

από αυτήν (εννοεί την επαρχία της Ευρώπης), έχει την Μαξιμιανούπολη και τη 

Μαρώνεια και την Αίνο, την οποία ο Αινείας ίδρυσε και εγκατέλειψε, και μετά 

από μεγάλες περιπλανήσεις κάτω από καλούς οιωνούς, έφθασε στην Ιταλία).20  

Άλλη παράδοση αναφέρει ότι πήρε το όνομά της από τον Θεσσαλό Αίνο, 

αδελφό του Γουνέως, ο οποίος ήρθε από την Κύφο της Θεσσαλίας επικεφαλής 

των Περαιβών ως σύμμαχος των Τρώων.21  

Τον 7ο π. Χ. αιώνα η περιοχή αποικίστηκε στην αρχή από Αιολείς της 

Αλωπεκοννήσου (πόλης της Θρακικής χερσονήσου)  και αργότερα της Κύμης 

και της Μυτιλήνης (Στράβων 331. 52 : πρός δέ τῇ ἐκβολῇ τοῦ Ἕβρου, διστόμου 

ὄντος, πόλις Αἶνος ἐν τῷ Μέλανι κόλπῳ κεῖται, κτίσμα Μυτιληναίων και 

                                                 
18 ΒΙΡΓΙΛΙΟΣ, Αινειάς 3,16-18. 
19 POMPONIUS MELA, De chorographia, βιβλίο δεύτερο, κεφ. 25. 
20 AMMIANUS MARKELLINUS, Valentinianus et Valens, XXVII, 13. 
21 ΙΛΙΑΔΑ, Β΄ 748-749: «Γουνεύς δ’ ἐκ Κύφου ἦγε δύω καί εἴκοσι νῆας, τῶ δ’ Ἐνιῆνες ἕποντο 

μενεπτόλεμοι τε Περαιβοί», ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, Εκ των Εθνικών Στεφάνου κατ’ 

επιτομήν, στη λέξη Αίνος : οἱ δέ ἀπό τοῦ Αἴνου τοῦ Γουνέως ἀδελφοῦ. 
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Κυμαίων, ἔτι δέ πρότερον Ἀλωπεκοννησίων.). Την ίδια πληροφορία μας δίνει και 

το λεξικό του Σουΐδα στο λήμμα Αἶνος: Αἶνος πόλις ἐστί τῆς Θράκης, ἥν 

Ἕλληνες τά πρῶτα Ἀλωπεκοννησίοις κατώκισαν, ὕστερον δέ ἐκ Μιτυλήνης καί 

Κύμης ἐπηγάγαντο ἐποίκους. Καί ἐξ αὐτοῦ Αἰνίτης, ὁ πολίτης. Επίσης και ο 

Σκύμνος ο Χίος αναφέρει ότι ήταν αποικία Αιολική από τη Μυτιλήνη: Μετά 

τήν Μαρώνειαν δέ κεῖτ’ Αἶνος πόλις ἔχουσα ἐποίκους ἐκ Μυτιλήνης Αἰολεῖς.22 

Σύμφωνα με τον Απολλόδωρο, ο Πόλτυς φιλοξένησε στα ανάκτορά του τον 

Ηρακλή, όταν αυτός κατέφυγε εκεί μετά τη διάσωση της Ησιόνης, κόρης του 

Λαομέδοντα, η οποία είχε παραδοθεί ως βορά στο κήτος που απέστειλε ο 

Ποσειδώνας, εξοργισμένος εναντίον του, γιατί δεν είχε πληρωθεί την 

συμφωνημένη αμοιβή για την ανέγερση των τειχών της Τροίας. Αν και 

φιλοξενούμενος ο Ηρακλής σκότωσε τον αδελφό του Πόλτυ Σαρπηδόνα, διότι 

ήταν υπερήφανος και υβριστής: Καὶ προσίσχει Αἴνῳ, ἔνθα ξενίζεται ὑπὸ 

Πόλτυος. Ἀποπλέων δὲ ἐπὶ τῆς ἠιόνος τῆς Αἰνίας  Σαρπηδόνα, Ποσειδῶνος μὲν 

υἱὸν ἀδελφὸν δὲ Πόλτυος, ὑβριστὴν ὄντα τοξεύσας ἀπέκτεινε.23 Το μέρος αυτό 

ονομάστηκε Σαρπηδόνιο άκρο, ένα ακρωτήρι νότια της Αίνου. 

Ο Πολυμήστορας ήταν φίλος και σύμμαχος των Τρώων και γαμπρός του 

Πριάμου, σύζυγος της Ιλιόνης. Στην αυλή του Πολυμήστορα έστειλε ο Πρίαμος 

τον νεώτερο γιο του Πολύδωρο με πολλούς θησαυρούς, για να εκδικηθεί 

κάποτε την καταστροφή της Τροίας. Αλλά ο Πολυμήστορας φερόμενος 

προδοτικά μετά την καταστροφή της Τροίας φόνευσε τον Πολύδωρο για να 

σφετερισθεί τους θησαυρούς του.24 

Κοντά στην Αίνο, σύμφωνα με την παράδοση, σωζόταν ο τάφος του άτυχου 

Πολύδωρου, τον οποίο ανήγειρε ο Αινείας, όταν μετά την καταστροφή της 

Τροίας ίδρυσε την Αίνο.25 

                                                 
22 ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΣΚΥΜΝΟΥ ΧΙΟΥ, ΩΣ ΦΕΡΕΤΑΙ, Περιήγησις, σ. 697. 
23 ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ, Β΄, Βιβλίο ΙΙ, 105. 
24 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΧ., Λεξικόν γεωγραφικόν και ιστορικόν της Θράκης, ΑΘΛΓΘ, τ. 7, σ. 261. 
25 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΧ., Λεξικόν γεωγραφικόν και ιστορικόν της Θράκης, ό. π. 
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Μια άλλη ονομασία της Αίνου ήταν και Ραίκηλος, όπως φαίνεται και από 

ένα μικρό υπόμνημα του 11ου αιώνα. Η πληροφορία αυτή προέρχεται από έναν 

ανώνυμο ιατρό από τη Λέσβο, βαθύ ελληνιστή, ο οποίος συνελήφθη κατά την 

επιδρομή των Σαρουχανιδών Τούρκων στη Λέσβο τον 11ο αιώνα και οδηγήθηκε 

μαζί με άλλους αιχμάλωτος στη Φώκαια. Εξαιτίας όμως της ιατρικής του 

τέχνης ελευθερώθηκε και στάλθηκε στην Τένεδο και από εκεί εἰς Ραίκηλον, 

ἄλλως Αἶνον τὴν Θρακῴαν όπου και παρέμεινε. Εἰς Ραίκηλον διεκπεραιώθην 

καὶ μετὰ τῶν Εὐρωπαίων γέγονα. Ὅδε ὁ τρόπος τῆς ἐμῆς ἀναρρώσεως καὶ δόξα 

τῷ θεῷ, τῷ οὕτως εὐδοκήσαντι.26 

Ο Μελέτιος, Μητροπολίτης Αθηνών, περιγράφει ως εξής την Αίνο : ἡ Αἶνος 

πόλις παρά τάς ἐκβολάς τοῦ Ἕβρου ποταμοῦ, κτισθεῖσα ὑπό τοῦ Αἰνείου 

ἐλθόντος ἐκεῖ μετά τήν ἅλωσιν τῆς τρωάδος. Αὕτη ἦτον ποτέ μεγάλη, ὀλίγον 

ἀφισταμένη τῆς θαλάσσης, τετιμημένη εἰς θρόνον Ἀρχιερέως. ἐλέγετο καί 

Πολτυοβρία κατά τόν Στράβ(ωνα) καί Πολτιμβρία ὑπό τοῦ Στεφάνου, καί 

Ἄψυνθος, ὑπό δέ τοῦ Ἀππιανοῦ Σκύθος ὀνομάζεται, καί ὑπό τῶν Τούρκων Ὕνος. 

ἀπ’ αὐτῆς ἄρχεται τό στόμα τῆς Χερσοννήσου.27  

Στο Ετυμολογικό Λεξικό του Συμεών αναφέρεται: Αἶνος δέ καί πόλις 

Θράκης, τό ἐθνικόν Αἴνιος (σε ορισμένα χειρόγραφα και Αἰνίτης).28 

γ) Η λατρεία από την κλασική περίοδο μέχρι τα Ρωμαϊκά 

χρόνια. 

την Αίνο λατρεύονταν πολλές αρχαιοελληνικές θεότητες, όπως 

φαίνεται από τα κτερίσματα, τις διάφορες επιγραφές και τα νομίσματα 

της πόλης που διασώθηκαν. Ο Δίας είχε ιδιαίτερο ιερό στην πόλη, σύμφωνα με 

                                                 
26 ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Β., Θρακικά, Θρ, τ. Γ΄, 1932, σσ. 56-57. Ο Μυστακίδης αναφέρει ότι το 

υπόμνημα αυτό δημοσίευσε ο Παπαδόπουλος-Κεραμεύς στις σελίδες 72-73 του Παραρτήματος 

του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου με αριθ. 17 (Μαυροκορδ. Βιβλιοθήκη) αλλά δια το 

ατυχές της εκδόσεως, όπως ο ίδιος ο εκδότης ομολογεί, το επανέκδωσε διορθωμένο στην 

εφημερίδα του Ρωσικού υπουργείου της παιδείας, το Μάϊο του 1910. 
27 ΜΕΛΕΤΙΟΥ, Γεωγραφία, ό.π., σ. 55-56. 
28 SYMEONIS ETYMOLOGICUM, Franciscus Lasserre-Nicolaus Livadaros, Roma 1976, σ. 1. 

ΣΣΣ   
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την παρακάτω αναθηματική επιγραφή του 2ου μ. Χ. αι., που βρέθηκε στην πόλη 

το 1973 κατά τη διάρκεια των ανασκαφών που έγιναν στην Αίνο με τη 

διεύθυνση του καθ. Afif Erzen. Σήμερα υπάρχει στο μουσείο της 

Αδριανούπολης (κατάλογος NΊ 585)29:  

     Φιλαπόδημ[ος] 

                     ˘ 

     β΄ ἱερατεύων 

     τῷ Διί τό ἱερόν 

     ἐκ τῶν ἰδίων  

5   σύν τοῖς υἱοῖς 

     Ξενοκεῖ, Θεο- 

        ˘ 

     ξένῳ, Διοσκό- 

     ρῳ καί τῇ γυναικί 

                    ˘ ˘ 

    Ἰονία κατασκευάσας 

                     ˘ 

10 ἀνέθηκεν 
 

Η κυρίαρχη θεότητα στην αρχαία Αίνο ήταν η Αφροδίτη. Αυτό φαίνεται από 

τα ειδώλια της Αφροδίτης που έρχονται στο φως από τις ανασκαφές ή τυχαία, 

και το γεγονός αυτό πρέπει να συνδεθεί με τον μυθικό ιδρυτή της πόλης, τον 

Αινεία, ο οποίος ήταν γιος του Αγχίση και της Αφροδίτης.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γκρίζο μαρμάρινο άγαλμα της 

Αφροδίτης με τον μικρό Έρωτα, που υπάρχει στο μουσείο Καστέλι Κισάμου 

Κρήτης, με ασαφή χρονολόγηση και χωρίς καμία ένδειξη στη θέση προέλευσής 

του (NΊ κατάλογος λ 117). Είναι ακρωτηριασμένο στο δεξιό άκρο της βάσης, 

στο κεφάλι και το δεξί χέρι του κεντρικού αγάλματος και αλλού. Σε μια 

χαμηλή ορθογώνια βάση είναι τα πόδια της Αφροδίτης σε άνετη θέση, και στο 

αριστερό του εμφανίζεται, παρακείμενος, ένας ορθογώνιος βωμός με την 

επιγραφή, η οποία μπορεί να χρονολογηθεί στον 2ο αιώνα π.Χ.30:   

                                                 
29 KAYGUSUZ I., Epigraphica Anatolica 8, 1986,  σσ. 67-68 N.5. 
30 MARTINEZ FERNADEZ A., Eine unveröffentlichte Votiv-Inschriften aus Ainos (Thrakien), 

Epigraphica Anatolica 32, 2000, σσ. 205-207. 
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        Ἀφρο- 

     δίτῃ 

     Αἰνί- 

     ῳ εὐ- 

 5  χήν   

 

Ο Ασκληπιός λατρεύονταν ιδιαίτερα όπως φαίνεται στην επιγραφή που 

ακολουθεί :   

     Αὐρήλιος, ναύκληρος, θ[ε]ραπευτής τοῦ φιλαν- 

    [θρ]ώπου θεοῦ Ἀσκληπιοῦ. Τά σοι λεγόμενα 

ταῦτ[α˙  

    Ὅτ]αν ἀποθάνῃς, οὐκ ἀπέθανες, ἡ δέ ψυχή σου - - 

    [ἀν]αχωρῆσαι, ἀνγεῖον ΒΩΜΩΤΟΝΙΝΑΣΟ ........ 

5  ......... ωσιν ἀπέλαβες τῆς ἀποδημ[ίας] - - - - 

    - - - -ΝΓΟΥΠΟΥΕΠ- - - 

Βρέθηκε στα ανατολικά της πόλης, στον κήπο Jovalaki (ή Jovanaki κατά τον 

Μυστακίδη, ο οποίος αναφέρει ότι η επιγραφή αγοράστηκε από τον πρόκριτο 

της πόλης Ι. Νιώτη31). Κάτω από την επιγραφή καταγράφεται ένα φίδι, το 

οποίο αυξάνεται ελισσόμενο.32  

Η οικονομική ανάπτυξη της πόλης έφερε και τη λατρεία του κερδώου Ερμή, 

του οποίου οι κεφαλές κυριαρχούσαν στα νομίσματα της Αίνου.  

Στην πόλη Ζήρυνθο, ανατολικά της Αίνου, στο ομώνυμο άντρο λατρεύονταν 

η Άρτεμις- Εκάτη.33  

Οι επαφές με την Αθήνα ευνόησαν τη λατρεία του Πανός. Ο Casson Stanley 

υποστήριξε ότι η υπόγεια εκκλησία της Αγίας Τριάδος στην Αίνο ήταν άντρο 

                                                 
31 ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Β., Θρακικά, ό. π., σ. 59. 
32 Η επιγραφή αυτή δημοσιεύθηκε από τους : G. Deville, «Inscriptions inédites de Thrace», 

Annuaire de l’Association pour l’encouragement des études grecques en France, 1873, σ. 95 N.1, M. Miller, 

«Inscription grecque trouvée à Énos», Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions, 20 Ιουνίου 1873, και 

στο Revue Arch. 26, 1873, σσ. 84-94, A. Dumont, Inscriptions et monuments figurés de la Thrace, Paris 

1876, σ.53 N.103 
33 ΣΑΜΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Ο εξελληνισμός της Θράκης κατά την Ελληνική και Ρωμαϊκή 

Αρχαιότητα, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 254. 
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του Πανός, στηριζόμενος στην παράσταση που υπήρχε στον ναό, όπου 

απεικονιζόταν δύο νύμφες να χορεύουν μπροστά από τον Πάνα, ο οποίος 

παίζει το σωλήνα πνευστού μουσικού οργάνου. Μια τρίτη νύμφη 

απεικονιζόταν πιθανώς στο δεξιό άκρο της παράστασης, η οποία λείπει. Η 

παράσταση αυτή είναι, σύμφωνα με την παρατήρηση του Casson, παρόμοια με 

τις παραστάσεις που έχουν βρεθεί στα άντρα του Πανός στην Πάρνηθα και 

τον Υμηττό στην Αττική. Η επιβεβαίωση για την ύπαρξη λατρείας του Πανός 

στην Αίνο βρίσκεται και σε μια σειρά ασημένιων νομισμάτων της πόλης των 

μέσων του πέμπτου π. Χ. αι.34 

Ένα άλλο ιερό που υπήρχε στην Αίνο είναι και αυτό της Δήμητρας σύμφωνα 

με το παρακάτω τμήμα σε άσπρη μαρμάρινη πλάκα, ενός τιμητικού 

διατάγματος υπέρ μιας ιέρειας της θεάς αυτής, από την ελληνιστική περίοδο. 

Επαναχρησιμοποιήθηκε στο σταύλο Bayram Tunca στην περιοχή  Gaziömer της 

Αίνου. Σήμερα υπάρχει στο μουσείο της Αδριανούπολης (κατάλογος NΊ 956).35:  

      - - - - - - - - - - - - - - -  -  - --  --  - -  - -  - - - - 

      [- -]θε[- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  - - - - - -] 

      [- -]τουσ[- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  - - - - - -] 

    [- -]ταμι[- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  - - - - - -] 

    [- -]ο [- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  - - - - - -] 

5  [- -]πε[- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  - - - - - -] 

    [- -]αιε[- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  - - - - - -] 

    [- -]ορ[- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  - - - - - -] 

    [- -]μου[- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  - - - - - -] 

    [- -]μη πρ[- -]γι[- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  - -] 

10[- -]της [- - -]..ποσί[- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ] 

    [- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  - - - - - -] 

    [- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  - - - - - -τήν] 

    [δεῖνα Ἡρακλείδου ἱερητεύσασαν Δή[μ]η- 

    [τρος πο]λυδαπάνως μετησαμ[- - - - - - - - -] 

15[- - - - ἑαυτῶν· δίδοσθαι δέ αὐ[τήν] 

    [- - ἀνάθεσιν ἐν τῷ ἱερῷ τῆς[- - - - ] 

    [- - - - ]ι ποιήσασθαι τήν αὐ[- - - - - -] 

    [- -δοῦναι δέ αὐτῇ καί τόπον βα[- - - - - -] 

                                                 
34 CASSON STANLEY,  Macedonia, Thrace and Illyria, Oxford 1926, σσ. 257-258 
35 KAYGUSUZ I., Neue Inschriften aus Ainos (Enez), Epigraphica Anatolica 8, 1986,  σσ. 65-66 N.1. 
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    [- - -Δήμητρος μετά τάς προεχ[- - - - -] 

20[γράψαι δέ] καί τό ψήφισμα εἰς στήλην [λι]- 

    [θίνην καί θεῖναι εἰς τό ἱερόν τῆς [- - -] 

    [- - - - - -]ταῦτα δέ ἅπαν[τα- - - - - - -] 

    [- - - - - -]νη κ[..]ιδι[...] οισ[- - - - - - - -] 

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  

 

Στα χρόνια της Ρωμαϊκής κατάκτησης υπήρξε δυστυχώς μια ηθική 

κατάπτωση, η οποία περιγράφεται και από την εισαγωγή της λατρείας της 

Ρώμης, όπως φαίνεται και από την παρακάτω επιγραφή, στη βάση αγάλματος 

από γρανίτη, από την αυτοκρατορική περίοδο. Βρέθηκε από τον καθηγητή 

Tasliklioglu στις 23 του Αυγούστου του 1960 κατά τη διάρκεια ανασκαφής 

επείγουσας ανάγκης που πραγματοποιήθηκε στον κήπο της πόλης από το 

δημοτικό συμβούλιο της Αίνου. Σήμερα βρίσκεται στο ίδιο σημείο : 

                 Ἡ Γερουσία 

            τόν ἱερῆ τοῦ Διός καί  

           τῆς Ῥώμης Ἀθηνόδω- 

           ρον Ἀπολλωνίδα Περ- 

     5    [ίνθιον] φιλοτιμησάμε- 

           νον εἰς τήν ἱεράν γερου- 

           σίαν φιλοτειμίαις καί  

          διηνεκῶς καί ἀφθόνως 

          δαψιλευσάμενον εἰς 

   10   αὐτήν πάσης τῆς ἀρετῆς 

         καί εὐνοίας ἕνεκεν. 

 

Η λατρεία της Ρώμης εμφανίζεται εδώ ενωμένη με αυτήν του Δία. Είναι 

ευρέως γνωστό ότι στα κατακτημένα εδάφη οι Ρωμαίοι δεν ήταν αντίθετοι στη 

συνέχεια του υπάρχοντος καλλιεργημένου κοινού, αλλά με τη συνεργασία 

τους ενθάρρυναν και επέβαλαν τη λατρεία στη Ρώμη και στον αυτοκράτορα. Η 

ιεροσύνη προήλθε από την τοπική αριστοκρατία, κοινωνική ομάδα με την 
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οποία οι Ρωμαίοι συνεργάστηκαν για να ασκήσουν την επιρροή τους σε 

ενδοτικούς πληθυσμούς. Η λατρεία στη Ρώμη έχει τεκμηριωθεί και σε άλλες 

πόλεις της Θράκης, όπως στα Άβδηρα και τη Μαρώνεια. Από την επιγραφή 

αυτή, όπως και από την παρακάτω, φαίνεται ότι στην Αίνο υπήρχε ο θεσμός 

της Γερουσίας:  

ΑΚΑ                  M]aka[r…aj 

 ΜΝ                       mn[»mhj. 

   ΟΥΣΙΑ +            ger]ous…v.36 

 

 

δ) κλασικοί χρόνοι 

 Αίνος από την αρχή ήδη των κλασικών χρόνων, με βάση την έκταση 

των ερειπίων και των αγροτικών περιοχών της, είχε πάνω από 5.000 

κατοίκους οπότε χαρακτηρίζεται ως πόλις.37 Άκμασε ιδιαίτερα κατά την 

περίοδο αυτή και αναδείχθηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά και 

εμπορικά κέντρα του Β. Αιγαίου, όπως φαίνεται και από την ποιότητα και 

ποσότητα των νομισμάτων της που βρέθηκαν από την περίοδο αυτή.  

Ο Ηρόδοτος (Βιβλίο Δ΄, κεφ. 90) περιγράφοντας την πορεία του Δαρείου 

κατά τη Σκυθική εκστρατεία του, την αναφέρει ως γνωστή πόλη : ἐκδιδοῖ δέ ὁ 

Τέαρος οὗτος ἐς τόν Κοντάδεσδον ποταμόν, ὁ δέ Κοντάδεσδος ἐς τόν Ἀγριάνην, ὁ 

δέ Ἀγριάνης ἐς τόν Ἕβρον, ὁ δέ ἐς θάλασσαν τήν παρ’ Αἴνῳ πόλι, και όταν 

περιγράφει την εκστρατεία του Ξέρξη (Βιβλίο Ζ΄, κεφ. 58) λέει : τοῦτον τόν 

ποταμόν (δηλ. τον Μέλανα) διαβάς, ἐπ’ οὗ καί ὁ κόλπος οὗτος τήν ἐπωνυμίαν 

ἔχει, ἤιε πρός ἑσπέρην, Αἶνόν τε πόλιν Αἰολίδα καί Στεντορίδα λίμνην παρεξιών, 

ἐς ὅ ἀπίκετο ἐς Δορίσκον.  

                                                 
36 DUMONT ALBERT, Inscriptions et monuments figurés de la Thrace, Paris 1876, σ.54, N.104. 
37 ΣΑΜΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Ο εξελληνισμός της Θράκης, ό. π., σ. 168. 

ΗΗΗ   
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Αργότερα η πόλη έγινε μέλος της Α΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας και αναφέρεται 

πάντα στους φορολογικούς καταλόγους των Ελληνοταμιών, καταβάλοντας 

μάλιστα τον μεγαλύτερο Θραΐκιο φόρο από 11 ως 20 τάλαντα.38  

Τα νομίσματα της πόλης που μέχρι σήμερα αποτελούν και τη σημαντικότερη 

αρχαιολογική μαρτυρία, αφού δεν έχει γίνει συστηματική ανασκαφική έρευνα 

στην περιοχή, δείχνουν ότι η τέχνη στην Αίνο άκμαζε στον υψηλότερο βαθμό 

τελειότητας και ότι αυτή η τελειότητα του τύπου νομισμάτων στο τρίτο 

τέταρτο του πέμπτου αιώνα μετά βίας επιτυγχάνεται σε οποιοδήποτε άλλο 

μέρος της Ελλάδας,39 ταυτόχρονα καταδεικνύουν επαρκώς την εμπορική 

σπουδαιότητά της,  κόβονται από το 450 π. Χ. και φέρουν συνήθως στη μία όψη 

την κεφαλή του Ερμή με πέτασο και στην άλλη μαζί με διάφορα σύμβολα 

(κηρύκειο, πέλεκυ, ημισέληνο, δελφίνι), την επιγραφή ΑΙΝΙΟΝ. Το νόμισμα 

αυτό με την κεφαλή του Ερμή σε προφίλ είναι αξιοσημείωτο, παρατηρεί ο 

Casson Stanley, δεδομένου ότι εμφανίζεται αρχικά σε έναν σχεδόν αρχαΐζοντα 

ή «μεταβατικό» τύπο σε τόσο πρώιμες ημερομηνίες, όπως την περίοδο 450-440, 

στο επίπεδο του ύφους. Η πολύ στενή ομοιότητα αυτής της κεφαλής με την 

έφιππη κεφαλή του Φειδία στο μουσείο της Ακρόπολης είναι αμέσως 

προφανής. Η επεξεργασία της τρίχας, τα αρχαΐζοντα βλέφαρα και το πλήρες 

πηγούνι είναι κοινά και στα δύο, και φαίνεται αναμφισβήτητα ότι η καθαρή 

αθηναϊκή τέχνη είχε πολύ στενή σχέση με την γλυπτική τέχνη της Αίνου. 

Υπάρχουν βέβαια και άλλοι λόγοι για μια στενή επαφή μεταξύ των δύο 

πόλεων.40 Επίσης υπάρχουν νομίσματα με τον Ερμή όρθιο, τον Δία και την 

Αντιλλόπη και με επιγραφές ΑΙΝΙ, ΑΙΝΙΑΔΑΣ και ΑΙΝΙΟΙ.41 Υστερότερα 

νομίσματα φέρουν την παράσταση του Πανός και άλλα του Ποσειδώνα.42 

Πολλά από τα νομίσματα της Αίνου είναι αληθινά έργα τέχνης.   

                                                 
38 CASSON STANLEY,  Macedonia, Thrace and Illyria, ό. π., σ. 95. 
39 CASSON STANLEY,  Macedonia, Thrace and Illyria, ό. π., σ. 236. 
40 CASSON STANLEY,  Macedonia, Thrace and Illyria, ό. π., σ. 236-237. 
41 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ., Η Οθωμανική Θράκη, εν Κωνσταντινουπόλει 1914, σ. 77. 
42 Εγκυκλοπαίδεια ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ-ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΚΑ, στο λήμμα Αίνος. 
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Στη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου ως πόλις σύμμαχος- υποτελής 

της Αθήνας συμμετείχε με πεζικό στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του 

στρατηγού των Αθηναίων Κλέωνα  εναντίον των Λακεδαιμονίων της 

Σφακτηρίας43 και με ναυτικό στη Σικελική εκστρατεία.44  

Η Αίνος ήταν φημισμένη και για τα προϊόντα της γης και της θάλασσάς της. 

Έτσι ο γνωστότερος καλοφαγάς της αρχαιότητας, ο Αρχέστρατος, συστήνει : 

ἐν δ’ Αἴνῳ καί τῷ Πόντῳ τήν ὗν ἀγόραζε, ἥν καλέουσί τινες θνητῶν ψαμμῖτιν 

ὀρυκτήν. Ταύτης τήν κεφαλήν ἕψειν μηδέν προσενεγκών ἥδυσμ’, ἀλλ’ ἐς ὕδωρ 

μόνον ἐνθείς καί θαμά κινῶν ὕσσωπον παράθες τρίψας, κἄν ἄλλο τι χρήζης, 

δριμύ διείς ὄξος : κἆτ’ ἔμβαπτ’ εὖ καί ἐπείγου οὕτως, ὡς πνίγεσθαι ὑπό σπουδῆς 

καταπίνων. Τήν λοφιήν δ’ ὀπτᾶν αὐτῆς καί τἆλλα τά πλεῖστα, και μας 

πληροφορεί ότι η περιοχή παρήγαγε, όπως και σήμερα, μεγάλα μύδια : τούς 

μῦς Αἶνος ἔχει μεγάλους,  ὄστρεια δ’ Ἄβυδος, τάς ἄρκτους Πάριον, τούς δέ 

κτένας ἡ Μυτιλήνη.45 Την πληροφορία αυτήν του Αρχέστρατου διασώζει και ο 

Αθηναίος, ο οποίος περιγράφοντας με σκωπτικό τρόπο όλες τις περιοχές της 

Ελλάδας, περιγράφει με αρκετή υπερβολή το κλίμα της Αίνου : ἐν Αἴνῳ δέ ἔφη 

τούς μέν ὀκτώ μῆνας εἶναι ψῦχος, τούς δέ τέτταρας χειμῶνα.46  

Ο Δημοσθένης, προκειμένου να προωθήσει την αντιμακεδονική πολιτική του, 

ανασύρει μυθικά στοιχεία για να κατηγορήσει τη συμμαχία των Αθηναίων με 

τους Αινίτες : Ἀλλ’ ὅμως, ἐπειδή πονηρὸς καὶ θεοῖς ἐχθρὸς ἦν καὶ μεγάλ’ ὑμᾶς 

ἠδίκει (εννοεί τον βασιλιά της Θράκης Κότυ), τοὺς ἀποκτείναντας ἐκεῖνον 

Πύθωνα καὶ Ἡρακλείδην, τοὺς Αἰνίους, πολίτας ἐποιήσασθ’ ὡς εὐεργέτας καὶ 

χρυσοῖς στεφάνοις ἐστεφανώσατε.47  

                                                 
43 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ, ΙΣΤΟΡΙΩΝ Δ΄, 28, 4 : «…καί πελταστάς οἵ ἦσαν ἔκ τε Αἴνου βεβοηθηκότες..». 
44 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ, ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ζ΄, 57, 5 : «…πρός δ’ αὐτους Αἰολῆς, Μηθυμναῖοι μέν ναυσί καί οὐ 

φόρῳ ὑπήκοοι, Τενέδιοι δέ καί Αἴνιοι ὑποτελείς». 
45 ΑΡΧΕΣΤΡΑΤΟΣ, Ηδυπάθεια, σ. 153 και 187. 
46 ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΝΑΥΚΡΑΤΙΤΟΥ, Δειπνοσοφιστών, VIII, 351c. 
47 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Κατ’ Αριστοκράτους, 119-123. 
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Στα χρόνια, όμως, του Φιλίππου του Β΄ και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η 

Αίνος ακολουθώντας την τύχη όλης της Θράκης γίνεται μέρος του 

Μακεδονικού κράτους.   

ε) Ελληνιστικοί- Ρωμαϊκοί χρόνοι 

τη διάρκεια των πολέμων των διαδόχων του Μ. Αλεξάνδρου η Αίνος 

εξαιτίας της σημαντικής στρατιωτικής και οικονομικής θέσης της 

αλλάζει συνεχώς κυριάρχους αφού όλοι οι ισχυροί ενδιαφέρονται να την 

ελέγχουν. Μετά τον Β΄ Συριακό πόλεμο (258-249 π. Χ.) η πόλη υπάγεται στους 

Σελευκίδες της Συρίας. Το 221 π. Χ. περιέρχεται στην κατοχή των Πτολεμαίων 

της Αιγύπτου που το διάστημα εκείνο ήταν κυρίαρχοι σε όλα σχεδόν τα νησιά 

του Αιγαίου. Στην κυριαρχία των Πτολεμαίων παραμένει μέχρι το θάνατο του 

Πτολεμαίου Ε΄ του Φιλοπάτορα (222-205 π. Χ. ) όταν ο βασιλιάς της 

Μακεδονίας Φίλιππος Ε΄ την πολιόρκησε το 205 π. Χ. και μετά από πολλούς 

αγώνες γίνεται κύριος της πόλης με τη βοήθεια της προδοσίας του ύπαρχου 

Πτολεμαίου Γανυμήδη, ο οποίος επωφελήθηκε από τις στάσεις και τις 

διαιρέσεις των κατοίκων σε φίλους του Φιλίππου και σε φίλους του Ευμένη 

βασιλιά της Περγάμου, σύμφωνα με τη διήγηση του Πολύβιου:  Συνέβαινε τούς 

Αἰνίους πάλαι μέν στασιάζειν, προσφάτως δ’ ἀπονεύειν τούς μέν πρός Εὐμένη, 

τούς δέ πρός Μακεδονίαν.48 

 Η κατοχή όμως αυτή της Αίνου από τον Φίλιππο Ε΄ δεν διάρκεσε πολύ και η 

πόλη επέστρεψε στην εξουσία του Αντιόχου Γ΄ της Συρίας (222-186 π.Χ.). Τη 

φρουρά που έστειλε ο Αντίοχος ο Γ΄ για να εδραιώσει την εξουσία του στην 

πόλη, οι Ρωμαίοι την έδιωξαν το 189 π.Χ. και τον ανάγκασαν να την αφήσει 

ελεύθερη όπως και τη γειτονική Μαρώνεια. Οι επεκτετικές όμως βλέψεις του 

Φιλίππου στρέφονταν κυρίως προς την Αίνο, η στρατηγική θέση της οποίας 

κοντά στα στενά του Ελλησπόντου την καθιστούσε αναγκαία για την πολιτική 

του, και έτσι την ανακαταλαμβάνει. Η Ρώμη όμως μπορούσε να επιβάλλει τη 

                                                 
48 ΠΟΛΥΒΙΟΣ, Ιστοριών πρώτη, 22.6.7 

ΣΣΣ   
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βούλησή της και το 183 π.Χ. αναγκάζει τον Φίλιππο να εγκαταλείψει οριστικά 

την Αίνο.49  

Από την εποχή αυτή η Αίνος ακμάζει ως ἐλευθέρα πόλις, όπως 

διαπιστώνεται και από τα νομίσματά της, αφού οι Ρωμαίοι για πολιτικούς 

λόγους αθέτησαν την υπόσχεσή τους να παραδώσουν την πόλη στον σύμμαχό 

τους βασιλιά της Περγάμου Άτταλο Β΄. Για το λόγο αυτό ίσως, ο Πλίνιος 

ονομάζει την Αίνο, η οποία είναι στον Έβρο στην είσοδο της Στεντορίδος, 

ελεύθερη πόλη, αναφέρει ακόμη ότι ανήκει στο βασίλειο των Κικόνων και ότι 

κοντά στην πόλη βρίσκεται ο τύμβος του Πολυδώρου:  «…os Hebri, portus 

Stentoris, oppidum Aenos liberum cum Polydori tumulo, Ciconum quondam regio..».50  

Στην Αίνο πέθανε ο Ρωμαίος στρατηγός Καιπίωνας, γνωστός από τον 

πόλεμο κατά του Σπάρτακου και αδελφός του Κάτωνα, νικητή της Ιτύκης 

(Cato Uticensis). Αυτός μεταβαίνοντας στην Μ. Ασία προσέγγισε στην Αίνο, 

όπου προσβλήθηκε κατά πάσα πιθανότητα από ελώδη πυρετό, που από την 

αρχαιότητα μάστιζε την πόλη και την περιοχή της εξαιτίας του Δέλτα του 

ποταμού Έβρου. Ο Κάτωνας βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, όταν 

πληροφορήθηκε την είδηση της ασθένειας του αδελφού του. Αμέσως έσπευσε 

κοντά του αλλά δεν τον πρόλαβε ζωντανό. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο τον 

κήδευσε με μεγαλοπρέπεια και έκτισε στο κέντρο της πόλης περίφημο τάφο 

από μάρμαρο της Θάσου, ο οποίος στοίχισε οκτώ τάλαντα. 

Η πολύ σημαντική γεωστρατηγική θέση της Αίνου αναφέρεται από τον 

Αππιανό, όταν ιστορεί τους Ρωμαϊκούς εμφύλιους πολέμους των μέσων του 1ου 

π.Χ. αιώνα: πυνθανομένοις δέ τοῖς ἀμφί τόν Κάσσιον περί τῶν ὁδῶν ὁ 

Ῥασκούπολις ἔφη τήν μέν δι’ Αἴνου καί Μαρωνείας ἐπίτομόν τε καί συνήθη καί 

λεωφόρον οὖσαν ἐπί τά Σαπαίων στενά ἄγειν, κατεχόντων δέ αὐτά τῶν 

                                                 
49 GEHRKE HANS-JOACHIM, Ιστορία του Ελληνιστικού κόσμου, Αθήνα 2000, σ. 178-179. 
50 PLINIUS SECUNDUS, Historia naturalis, IV., ΙΧ. 43. 
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πολεμίων ἀμήχανα ἐς δίοδον εἶναι, τήν δέ περίοδον τριπλασίονά τε καί 

χαλεπήν.51  

Από την Αίνο καταγόταν ο σοφιστής του 2ου μ. Χ. αι. Αθηνόδωρος, τον βίο 

του οποίου διασώζει ο Φιλόστρατος, που αποτελεί και τη μοναδική πηγή γι’ 

αυτόν :  

Ἀθηνόδωρος δὲ ὁ σοφιστὴς τὸ μὲν ἐς πατέρα(ς) ἧκον ἐπιφανέστατος ἦν τῶν 

κατὰ τὴν Αἶνον, τὸ δὲ ἐς διδασκάλους καὶ παίδευσιν φανερώτατος τοῦ 

Ἑλληνικοῦ. Ἀριστοκλόυς μὲν γὰρ ἤκουσε παῖς ἔτι, Χρήστου δὲ ξυνιεὶς, ὅθεν ἀπ’ 

ἀμφοῖν ἐκράθη τὴν γλῶτταν ἀττικίζων τε κἀκ περιβολῆς ἑρμηνεύων. Παιδεύων 

δὲ Ἀθήνῃσι κατὰ τοὺς χρόνους, οὕς καὶ Πολυδεύκης ἐπαίδευσεν, ἐπέσκωπτεν 

αὐτὸν ταῖς διαλέξεσιν ὡς μειρακιώδη λέγων «οἱ Ταντάλου κῆποι» δοκεῖν ἐμοὶ τὸ 

κοῦφον τοῦ λόγου καὶ ἐπιπόλαιον φαντασία προσεικάζων οὔσῃ τε καὶ οὐκ οὔσῃ. 

Ἐμβριθὴς δὲ καὶ τὸ ἦθος γενόμενος ἐτελεύτα ἡβῶν ἔτι ἀφαιρεθεὶς ὑπὸ τῆς τύχης 

τὸ καὶ πρὸσω ἐλάσαι δόξης.52 

Όταν ο Διοκλητιανός μετέφερε την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας στην Ανατολή και συγκεκριμένα στην Νικομήδεια της Μ. 

Ασίας, μαζί με τις άλλες αλλαγές στις δομές του κράτους, παρατηρήθηκαν και 

σημαντικές αλλαγές στα πολιτικά όρια της Θράκης. Έτσι στα πλαίσια της 

διοικήσεως Θράκης (dioecesis Thracia), η Αίνος αναδεικνύεται σε πρωτεύουσα 

της μιας από τις έξι επαρχίες της, της επαρχίας Ροδόπης53, γεγονός που 

φανερώνει τη σπουδαιότητα της πόλης και την περίοδο αυτή. 

στ) Βυζαντινοί χρόνοι 

 οριστική μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή και στο θρακικό 

Βυζάντιο το 330 μ. Χ., από τον Μ. Κωνσταντίνο υπήρξε η μεγάλη 

επανάσταση που άλλαξε τη φυσιογνωμία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και 

                                                 
51 ΑΠΠΙΑΝΟΥ ΡΩΜΑΪΚΑ, Ρωμαϊκών εμφυλίων, IV, 87. 
52 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ, Βίοι Σοφιστών, Βιβλίο Β΄, ιδ. 
53 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ, Ιστορία του βόρειου Ελληνισμού-Θράκη, β΄ έκδοση, 

Θεσσαλονίκη 1991, σ. 17.  

ΗΗΗ   
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της Οικουμένης. Η Θράκη μετατρέπεται έτσι στο στρατηγικότερο σημείο της 

αυτοκρατορίας και του κόσμου. Οι πόλεις της γίνονται, για πάνω από χίλια 

χρόνια, τα πιο κοσμοπολίτικα κέντρα της οικουμένης και με το φως της 

Χριστιανικής και Ελληνικής τους παιδείας  αποτελούν το φάρο της 

παγκόσμιας τότε σκέψης. Αυτές θα οδηγούν τους βαρβάρους επιδρομείς τους 

στον Χριστιανισμό και τον πολιτισμό και αυτές θα αποτελέσουν το όνειρο του 

κάθε κατακτητή που θα τις περιβάλλει με το μύθο του πλούτου και του 

πολιτισμού. Μία από τις πόλεις αυτές θα είναι και η Αίνος.  

Οι πρώτες εξωεκκλησιαστικές Βυζαντινές μαρτυρίες για την πόλη της Αίνου 

συναντώνται κατά τον 6ο αι. στα χρόνια του Ιουστινιανού, στον «Συνέκδημο» 

του Ιεροκλέους, κείμενο του 535 μ. Χ., και στο έργο του Προκοπίου «Περί 

Κτισμάτων», το οποίο γράφτηκε το 554 μ. Χ.  

Η Αίνος αναφέρεται στον «Συνέκδημο» του Ιεροκλέους του Γραμματικού όπου 

υπάρχουν πᾶσαι ἐπαρχίαι καί πόλεις αἱ ὑπό τόν Βασιλέα τῶν Ῥωμαίων τόν ἐν 

Κωνσταντινουπόλει, όχι συμπτωματικά αλλά εξαιτίας της σπουδαιότητάς της 

στην πρώτη θέση:  Β΄. Ἐπαρχία Ῥοδόπης, ὑπό ἡγεμόνα, πόλεις ζ΄. Αἶνος, 

Μαξιμιανούπολις, Μαρῶνα, τό Πυρός (Τόπιρος) νῦν Ῥούσιον, Νικόπολις, 

Κερεόπυργος.54  

Σημαντικές πληροφορίες για την Αίνο του 6ου αιώνα, μας παρέχει ο ιστορικός 

Προκόπιος στο έργο του Περί Κτισμάτων, στο οποίο αναφέρεται στις πόλεις και 

τα φρούρια, τα οποία ανοικοδόμησε ή επιδιόρθωσε ο Ιουστινιανός, μετά από 

τις καταστροφές που υπέστησαν κατά το 549-550 μ. Χ. από τις ορδές των 

Σλάβων, οι οποίοι αφού διάβηκαν τον Δούναβη, λεηλάτησαν όλην την Θράκη 

και έφθασαν μέχρι τη θάλασσα.55 Στο συγκεκριμένο λοιπόν έργο ο Προκόπιος 

λέει για την Αίνο τα εξής: 

                                                 
54 HIEROCLIS Synecdemus, Recensvit: Augustus Burchardt, Lipsie, MDCCCXCIII. 
55 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, Υπέρ των πολέμων (De bello Cotthico) τ. Ι-ΙΙ, Lipsie 1905, (J. Haury),  σ. 442 «Οὗτοι 

δέ (οι Σκλαβηνοί) οἱ τόν Ἀσβάνην νενικηκότες μέχρι ἐς θάλασσαν ληϊσάμενοι ἐφεξῆς 

ἅπαντα…εἶλον». 
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 Μετά δέ Χερρόνησον Αἶνος οἰκεῖται πόλις, ἐπί τοῦ οἰκιστοῦ τῆς προσηγορίας 

ὠνομασμένη. Αἰνείας γάρ ἦν, ὥσπερ λέγουσιν, ὁ τοῦ Ἀγχίσου. Ταύτης ὁ 

περίβολος εὐάλωτός τε ἦν τῶ χθαμαλός εἶναι οὐδέ ὅσον γάρ ἐς τό ἀναγκαῖον 

ἀνεῖχεν ὕψος καί ἀναπεπταμένην τινά εἴσοδον κατά τῆς θαλάσσης το γειτόνημα 

εἶχεν, ἀμηγέπη ἐπιψαύοντος αὐτοῦ τοῦ ῥοθίου. ἀλλά βασιλεύς Ἰουστινιανός 

ἀνέστησε μέν αὐτόν ἐς ὕψος, μή ὅτι ἁλῶναι, ἀλλά καί ἀποπειρᾶσθαι ἀμήχανον. 

ἐπεξαγαγών δέ καί πανταχόσε φραξάμενος ἀνάλωτον Αἶνον παντάπασι 

κατεστήσατο. Καί ταύτη μέν ἡ πόλις ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ἐγεγόνει ἔμεινε δέ τοῖς 

βαρβάροις ἡ χώρα καταθεῖν εὐπετής ἐπεί Ῥοδόπη ὀχυρωμάτων ἐκ παλαιοῦ 

ὑπεσπάνιζεν.56  

Η τείχιση της πόλης από τον Ιουστινιανό απέδωσε καρπούς λίγα χρόνια 

αργότερα και πρόσφερε ασφάλεια στους κατοίκους της Αίνου, αφού 

αντιστάθηκαν με επιτυχία στις επιδρομές των Ουτιγούρων (ή Κοτριγούρων) 

Ούννων το 559, σύμφωνα με τη διήγηση του Αγαθία του Σχολαστικού : Καί 

τοίνυν οὕτω ἕκαστα ὡς οἷον τε ἦν αὐτοῖς ἐν τῷ ἀσφαλεῖ καταστησάμενοι ἐνῆκαν 

ἁπάσας τῇ θαλάττῃ λαθραίως ἀμφί τήν ἑσπερίαν τοῦ κόλπου ἀκτήν τοῦ πρός τῇ 

Αἴνῳ τῇ πόλει περιαγνυμένου.57 

Κατά τον 10ο αιώνα η Αίνος συνεχίζει να αναφέρεται ως πόλη της επαρχίας 

Ροδόπης, με πρωτεύουσα την Τραϊανούπολη στα πλαίσια του θέματος της 

Θράκης.  

Η μάχη του Λεβουνίου. 

πό τότε η Αίνος σπανίως αναφέρεται στις ιστορικές πηγές, αφού 

εξαιτίας και της γεωγραφικής της θέσης απολάμβανε την ασφάλεια 

του βυζαντινού κράτους, έως την Τρίτη 29 Απριλίου 1091, όταν στην πολίχνη 

Χοιρηνοί στους πρόποδες του Λεβουνίου (ένας λόφος κοντά στην Αίνο), ο 

αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός, μαζί με τους συμμάχους του Κουμάνους, 

                                                 
56 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, Περί Κτισμάτων, IV, ια, 1-7. 
57 ΑΓΑΘΙΑΣ Ο ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ, Ιστοριών Ε, 22, 1. 
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νίκησε σε μάχη τους Σκύθες. Η Άννα η Κομνηνή περιγράφει το μέγεθος της 

νίκης του πατέρα της Αλεξίου στην «Αλεξιάδα», κάποια αποσπάσματα όμως 

από το βιβλίο της για τη μάχη αυτή μας προβληματίζουν για το πόσο η 

Χριστιανική πίστη επηρέαζε τον Βυζαντινό στρατό. Συγκεκριμένα λέει: 

«…Τέτοιο θανατικό σαν αυτό που έγινε τότε δεν είχε ξαναδεί ανθρώπου μάτι. 

Σαν να τους είχε εγκαταλείψει ο Θεός έπεφταν οι Σκύθες κάτω από το μαχαίρι. 

Λιποθυμούσαν οι σφαγείς τους εξαντλημένοι από την ασταμάτητη κίνηση των 

ξιφών…».58 Δυστυχώς τα χειρότερα για το ήθος των συγκεκριμένων 

Βυζαντινών στρατιωτών, αλλά και της ίδιας της Κομνηνής, αφού φαίνεται να 

επιχαίρει από την κατάσταση αυτή, ακολουθούν στη συνέχεια : «…Και 

μπορούσες να δεις θέαμα πρωτοφανές : μυριάδες ανθρώπους ή μάλλον μια 

ολόκληρη φυλή πιο πολυάνθρωπη από κάθε άλλο γένος να ξεκληρίζεται μέσα 

σε μια μέρα συν γυναιξί και τέκνοις. Ήταν Τρίτη, 29 Απριλίου. Το λέει και το 

τραγουδάκι που έβγαλαν μ’ αυτήν την ευκαιρία οι Βυζαντινοί : «Διά μίαν ἡμέραν 

οἱ Σκύθαι τόν Μάϊον οὐκ εἷδον». …Οι Σκύθες όλοι είχαν πέσει από τα 

χτυπήματα των Ρωμαίων – μαζί μ’ αυτούς κι οι μανάδες και τα παιδιά τους- κι 

άλλοι πολλοί είχαν πιαστεί αιχμάλωτοι…».59  Αλλά δυστυχώς ούτε και οι 

αιχμάλωτοι είχαν καλό τέλος. Κάποιος ανώτερος αξιωματικός ονόματι 

Συνέσιος, πρότεινε στον Αλέξιο να θανατώσει τους περισσότερους 

αιχμαλώτους γιατί οι στρατιώτες ήταν πολύ κουρασμένοι από τη μάχη και 

κινδύνευαν από ενδεχόμενη απόδραση τους. Ο Αλέξιος τότε, προς τιμήν του, 

του απάντησε με αυστηρότητα : «Μπορεί να είναι Σκύθες αλλά πάντως είναι 

άνθρωποι, επειδή είναι εχθροί μας δεν παύουν να είναι άξιοι της ευσπλαχνίας 

μας. Όσο για σένα, δεν ξέρω τι σ’ έπιασε και λες τέτοιες ανοησίες». Κατά τη 

διάρκεια όμως της νύχτας οι στρατιώτες σκότωσαν τους περισσότερους 

αιχμαλώτους σε αντίθεση με την εντολή του Αλεξίου. Το έμαθε το πρωί ο 

βασιλιάς και αμέσως υποψιάστηκε τον Συνέσιο, και παρ’ όλο που αυτός 

                                                 
58 ΚΟΜΝΗΝΗ ΑΝΝΑ, Αλεξιάδα, Βιβλίο Η΄, V, 7, 3-5, μετάφραση ΑΛΟΗΣ ΣΙΔΕΡΗ, Αθήνα 1990. 
59 ΚΟΜΝΗΝΗ ΑΝΝΑ, Αλεξιάδα, ό. π., 8,12-9,5.  
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αρνιόταν επίμονα ότι έχει σχέση με το έγκλημα αυτό, ο βασιλιάς διέταξε να 

τον πιάσουν και να τον αλυσοδέσουν, «για να μάθει», έλεγε, «πόσο οδυνηρά 

είναι έστω και μόνο τα δεσμά και να μην παίρνει στο εξής τέτοιες αποφάσεις 

εναντίον των συνανθρώπων του». 60  

Το 1152 ο σεβαστοκράτορας Ισαάκιος Κομνηνός ιδρύει στη γειτονική Βήρα 

τη Μονή της Παναγίας της Κοσμοσώτειρας και στο Τυπικό της Μονής δίνει 

εντολή στον προεστώτα να αγοράζει λάδι για τη Μονή από την Αίνο και όχι 

από περιπλανώμενους εμπόρους: ...ἵνα ὁ προεστώς θηρεύῃ καιρόν ἐπιτήδειον 

εὐωνοτέρας τοῦ ἐν τῇ Αἴνῳ πιπρασκομένου ἐλαίου πράσεως, καί ἐξωνῆται τοῦτο 

ἅπαξ πρός τήν χρείαν τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ, μή ἀπό πραγματευτῶν τινων, ἀλλά 

τῶν διακομιζόντων πλοίων τό ἔλαιον καί καταιρόντων ἐν τῇ Αἴνῳ.61 Το ότι η 

Αίνος είναι κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου για όλη την περιοχή 

πληροφορούμαστε και από τον Κριτόβουλο, ο οποίος λέει για την Αίνο ότι ἐκ 

μεσημβρίας μέν ἔχουσα τόν τε Αἰγαῖον καί τάς νήσους παρακειμένας Ἰμβρον καί 

Λῆμνον καί τάς λοιπάς καί τήν ἀπό τούτων ἐμπορίαν δαψιλῶς 

καρπουμένη...παρέχει δέ (ο ποταμός Έβρος) καί τοῖς ἐν τῇ πόλει δι’ αὐτοῦ 

πλοίοις φορτηγοῖς τάς ἐμπορίας ποιεῖσθαι ἔς τε τήν μεσόγειαν καί τινας τῶν ἐν 

αυτῇ πόλεων πλησιοχώρους αὐτῷ.62 Στο προαναφερόμενο Τυπικό της 

Κοσμοσώτειρας ο Ισαάκιος αναφέρει διάφορα προάστεια και χωριά της Αίνου: 

τό Νεοχώριον προάστειον, ἡ Κούριανις προάστειον, τοῦ Χοιροσφάκτου 

προάστειον, ἡ Βατζινέα χωρίον, τοῦ Χούσδερι χωρίον, τοῦ Σινάλη προάστειον, τό 

νεοοίκιστον ὁ Βηρός προάστειον, ὁ Σωτήρ τῶν Βλάχων, προάστειον ὁ Ἅγιος 

Νικόλαος, τά ἐστρατευμένα δύο χωρία τοῦ τε Διλιανοῦ καί ἡ Δραγάβαστα, 

κάστρον ὁ Ἀετός σύν τῷ χωρίῳ τῇ Τζεχοβᾷ, προάστειον ἡ Σοκαράδα, χωρίον ἡ 

Βράνιστα, προάστειον ἡ Νεβοσέλους, προάστειον ἡ Δελβοτζιάνους, προάστειον ἡ 

                                                 
60 ΚΟΜΝΗΝΗ ΑΝΝΑ, Αλεξιάδα,. Βιβλίο Η΄, VI, 1-2. 
61 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Γ., Τυπικόν της Μονής της Παναγίας της Κοσμοσωτείρας, στ. 1160-1163, 

Κομοτηνή 1994. 
62 GRECU B., Critobuli Imbriotae de rebus per annos 1451-1467 a Mechemete II gestis, Βουκουρέστι 1963, 

σ. 193-196. 
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Τζάμπη, προάστειον ἡ Ῥαυνιάνους, χωρίον ἡ Σόφους, εἰ οὐ πραθῇ ἐν τῇ ζωῇ μου, 

τό ἐμπόριον ἡ Σαγουδάους.63 Τέλος ο Ισαάκιος αναφέρει την Αίνο ως 

επιβράβευση για την επιλογή του να ιδρύσει την Μονή του απέναντι από την 

πόλη.64  

Το 1162, σύμφωνα με τη χρονολόγηση του πανεπιστημίου CORNEIL,65 επί 

Μανουήλ Α΄ Κομνηνού κτίζεται στην Αίνο ο σπουδαίος ναός της Αγίας Σοφίας. 

Το μέγεθος του ναού (21Χ33,8 μ., χωρίς την αψίδα του Ιερού) δείχνει και τη 

σημασία που δόθηκε στο συγκεκριμένο ίδρυμα. Η αρχιτεκτονική του δομή 

είναι τέτοια ώστε ο Robert Ousterhout να ισχυρίζεται ότι ο ναός αυτός αποτελεί 

ένα σημαντικό μνημείο για την κατανόηση της αρχιτεκτονικής στον αιώνα πριν 

τη λατινική κατάκτηση.66 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. 

Το 1189 η πόλη λεηλατείται από τον δούκα Φρειδερίκο του Schwaben και οι 

κάτοικοι για να γλυτώσουν έφυγαν με πλοία.67  

Η περίοδος της Λατινοκρατίας. 

την αρχή της λατινοκρατίας το 1204, το «Catepanikium de Eno, cum 

apothikis» (τό κατεπανίκιον Αἴνου σύν ταῖς ἀποθήκαις68) πέφτουν στα 

χέρια των σταυροφόρων.69 Τα Χριστούγεννα του 1206 ο μαρκήσιος Βονιφάτιος 

Montferrat στέλνει την κόρη του Αγνή με γαλέρα στην Αίνο, απ’ όπου 

αντιπρόσωποι του Λατίνου αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης Ερρίκου 

την οδηγούν με τιμές στην Κωνσταντινούπολη για τον επικείμενο γάμο 

                                                 
63 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Γ., Τυπικόν Παναγίας Κοσμοσώτειρας,  ό. π., στ. 1260-1269. 
64 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Γ., Τυπικόν Παναγίας Κοσμοσώτειρας,  ό. π., στ. 1463. 
65 KUNIHOLM PETER IAN, στην ιστοσελίδα του CORNELL UNIVERSITY. 
66 OUSTERHOUT ROBERT, στην ιστοσελίδα του UNIVERSITY OF OREGON. 
67 SOUSTAL PETER, Trake, Rodope und Haimontos, TABULA IMPERII BYZANTINI 6 : 

THRAKIEN, σ. 170. 
68 Η λέξη αποθήκη έχει τη σημασία του εμπορικού λιμανιού. 
69 TAFEL-THOMAS, Urkunden, τ. Ι, Partitio Romanie, σσ. 484 και 492.  
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τους.70 Εξαιτίας της εγκατάστασης αυτής των Λατίνων στην πόλη, η Αίνος το 

1210 αναφέρεται ως Λατινική επισκοπή, μοναδική στην περιοχή 

Τραϊανουπόλεως.71 Τον Οκτώβριο του 1219 αναφέρονται οι Βενετοί Βαρόνοι 

της Αίνου Balduin de Aino και Goffredi de Mairi, dominus Enensis.72  

Το 1237 οι Κουμάνοι φθάνουν, αφού λεηλάτησαν το μεγαλύτερο μέρος της 

Θράκης, μέχρι την Αίνο. 

Η πολιορκία της πόλης το 1265 από τους Βουλγαρο-Τατάρους. 

ο 1265 συνέβη στην πόλη ένα ατυχές και οδυνηρό γεγονός. Ο 

σουλτάνος του Ικονίου Izz ad-Din Kai Kawus II (Αζατίνης για τους 

Βυζαντινούς), παλιός σύμμαχος του Ιωάννη Γ΄ Δούκα Βατάτζη, καταδιωκόμενος 

από τους Βουλγάρους και τους συμμάχους τους Τατάρους κατέφυγε στην 

Αίνο. Μόλις το πληροφορείται ο βασιλιάς των Βουλγάρων Κωνσταντίνος 

(«Τοίχος», ή «Τεχ» ή «Τυχ») καταφθάνει με στρατό έξω από την πόλη, την 

πολιορκεί και απειλεί τους πολιορκούμενους ότι αν δεν του παραδώσουν τον 

σουλτάνο θα τους βρουν τα χειρότερα. Επειδή η κατάσταση εντός των τειχών 

ήταν δεινή, οι πολιορκούμενοι διχάστηκαν. Άλλοι έλεγαν να παραδώσουν τον 

σουλτάνο και να σωθούν, ενώ άλλοι έλεγαν ότι από φόβο προς τον 

αυτοκράτορα να κάνουν υπομονή και να μην τον παραδώσουν. Μάλιστα αυτοί 

οι δεύτεροι πρόσθεταν ότι το να σκοτώσουν τον σουλτάνο είναι δείγμα 

δολοφόνων και είναι πιο σωστό να εναποθέσουν τις ελπίδες τους στους 

θεϊκούς όρκους. Τελικά επικράτησε η δεύτερη σκέψη να αντισταθούν και να 

περιμένουν βοήθεια και σε όποια δύσκολη κατάσταση και αν περιπέσουν να 

μην παραδώσουν τον σουλτάνο, ούτε και να του κόψουν το κεφάλι. Στέλνουν 

πρεσβεία στους πολιορκητές και υπόσχονται να τηρήσουν ό,τι τους ζητηθεί, 

κατά το δυνατόν. Την ίδια μέρα υπογράφεται ανακωχή, η οποία όμως σε 

τίποτε δεν βοήθησε τους πολιορκούμενους, αφού η πίεση της πολιορκίας 

                                                 
70 VILLEHARDOUIN II 272 (c. 457 f.) 
71 SOUSTAL PETER, Trake, ό. π. 
72 TAFEL-THOMAS, Urkunden, τ. ΙΙ, σσ. 214-215. 
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συνεχίστηκε. Και όταν άρχιζαν οι εντός της πόλεως να αδυνατίζουν, στέλνουν 

οι Βούλγαροι πρεσβεία και τους αναγγέλλουν να μην παραδώσουν τίποτε, 

παρά μόνο με όρκους τους σύμφωνους με τον Θεό (και τον βασιλιά τους 

Κωνσταντίνο) θα είναι ασφαλείς. Οι πολιορκούμενοι συμφώνησαν και 

χρησιμοποίησαν για τις διαπραγματεύσεις τον επιχώριο αρχιερέα, τον 

Μιχαήλ. Και αυτός αφού ενδύθηκε την ιερατική στολή, αφού έλαβε τις άγιες 

εικόνες, εξέρχεται με όλον τον κλήρο και φθάνει στον Κωνσταντίνο. Και αφού 

τελέσθηκαν οι όρκοι στον Θεό και στον ιεράρχη, εισέρχεται ο μητροπολίτης 

Μιχαήλ στην πόλη και οι κρατικοί αξιωματούχοι παραδίδουν τον σουλτάνο με 

τους ανθρώπους και τα πράγματά του στους Βουλγάρους και έτσι λύθηκε η 

πολιορκία. Την επόμενη όμως μέρα καταφθάνει στο λιμάνι της πόλης ο 

αυτοκρατορικός στόλος. Οι στρατιώτες φόρτωσαν στα πλοία τους βασιλικούς 

θησαυρούς και αναχώρησαν για την Κωνσταντινούπολη. Όταν έφθασαν εκεί 

ανήγγειλαν τα συμβάντα στον αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο, ο οποίος 

όταν τα πληροφορήθηκε εξοργίστηκε και έκανε φοβερά πράγματα. Τον μεν 

επίσκοπο της Αίνου Μιχαήλ τον άφησε στην κρίση της Εκκλησίας, ο οποίος 

κρίθηκε και κινδύνεψε να χάσει τη θέση του, επειδή μεσολάβησε για όσα είχαν 

συμβεί, τους δε δικούς του αφού τους μαστίγωσε, τους ατίμωσε ντύνοντάς τους 

με γυναικεία ρούχα. Και όσον αφορά το πλήθος των αργυρών και χρυσών και 

μεταξένιων πραγμάτων, αλλά και στολές, ζώνες, μαργαριτάρια και λίθους, 

που αποτελούσαν το φορτίο των πλοίων από την Αίνο και που σύμφωνα με τη 

διήγηση του Παχυμέρη ήταν αρκετά για τρυφή Περσική, ο αυτοκράτορας τα 

πρόσθεσε στο κοινό ταμείο.73 

Το ίδιο έτος 1265, στις 8 Ιουνίου, ινδ. η΄, ο αυτοκράτορας Μιχαήλ 

Παλαιολόγος θέλοντας να αποδυναμώσει τους Γενουάτες, οι οποίοι με 

προδοτικό τρόπο συνωμοτούσαν με τον πάπα για την εκ νέου κατάληψη της 

Κωνσταντινούπολης από τους λατίνους, συμμαχεί με τους Βενετούς, στους 

                                                 
73 ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μιχαήλ Παλαιολόγος, έκδοση Βόννης, τ. 1, ΙΙΙ 25, σ. 229-240. 
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οποίους παραχωρεί επίκαιρα λιμάνια, ανάμεσα σ’ αυτά και της Αίνου, εἰς τό 

μέρος τοῦ Βολεροῦ καί τῆς Αἴνου, ἔνθα ἀναπαυθῶσιν.74  

Ο έκπτωτος λατίνος αυτοκράτορας των Αθηνών Βαλδουίνος, στην 

προσπάθειά του να επανακτήσει το θρόνο του, μοίραζε περιοχές της Ελλάδας 

σε διάφορους λατίνους ηγεμόνες της Δύσεως. Έτσι το 1266 μετέβη στο Παρίσι 

και «δώρησε» στον δούκα της Βουργουνδίας Ούγωνα (Huges) τη βαρονία της 

Αίνου μαζί με το βασίλειο της Θεσσαλονίκης και τις βαρονίες της Μαδύτου, 

Lis(;) και Μάκρης.75 

Η πρώτη εμφάνιση των Τούρκων στην Αίνο. 

το δεύτερο μισό του 13ου αιώνα, η Αίνος γίνεται το πρώτο ευρωπαϊκό 

έδαφος, το οποίο δοκιμάζεται από τις ληστρικές επιδρομές των 

Τούρκων. Συγκεκριμένα ο Ερτογρούλ, πατέρας του Οσμάν, του ιδρυτή των 

Οθωμανών, αφού λεηλάτησε με πειρατικά πλοία πολλά νησιά των Κυκλάδων, 

πέρασε και στην Θράκη και στην επαρχία της Αίνου μέχρι την περιοχή του 

Περιθεωρίου (Ξάνθη), όπου αιχμαλώτισε πολλούς Χριστιανούς.76 Ο 

Χαλκοκονδύλης προσθέτει τη λεπτομέρεια ότι ο Ερτογρούλ προώθησε τις 

δυνάμεις του από τον ποταμό Ταίαρο: καί εἰς Ταίαρον ἐμβάντα ποταμόν τόν 

κατά τήν Αἶνον ἐπί πολύ τοῦ ποταμοῦ σύν ταῖς ναυσί προελθεῖν.77 

Η πολιορκία της πόλης από τους Καταλανούς το 1307. 

τις αρχές του 1307 οι Καταλανοί με αρχηγό τον Bernat de Rocafort 

(Ἀμογάβαροι και Ῥομοφόρτος αντίστοιχα στον Παχυμέρη), αφού 

ταλαιπωρήθηκαν από λιμό, επειδή, σύμφωνα με τον Παχυμέρη δεν ήθελαν 

ούτε καν να σπείρουν, και ταυτόχρονα δεν μπορούσαν να αντέξουν τη 

                                                 
74MM, Acta et Diplomata, τ. 3ος, σ. 79. 
75 ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Ιστορία του Βασιλείου της Νικαίας και του Δεσποτάτου της 

Ηπείρου, 1898 (επανέκδοση Αθήνα 1994), σ. 598. 
76 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ, Χρονικόν, Βιβλίο 1, σ. 76, έκδοση Βόννης : «περάσας δέ (ο 

Ερτογρούλ) καί πρός τήν Θράκην ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Αἴνου καί Περιθεωρίου πολλούς Χριστιανούς 

ἠχμαλώτισε,...».  
77 ΛΑΟΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗΣ, Απόδειξις Ιστοριών πρώτη, έκδοση Βόννης, σ. 12. 
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δυσωδία των πτωμάτων, εγκαταλείπουν την περιοχή της Ραιδεστού και του 

Γάνου, εγκαθιστούν φυλακή στην Καλλίπολη και έρχονται και πολιορκούν 

την Αίνο. Οι κάτοικοι της πόλης αντιστέκονται γενναία και το καλοκαίρι του 

ίδιου έτους οι Καταλανοί, αφού προηγουμένως είχαν λεηλατήσει όλην την 

γύρω περιοχή, εξαιτίας και εσωτερικών ερίδων, αναγκάζονται να λύσουν την 

πολιορκία.78 

Χαρακτηριστική περίπτωση που φανερώνει την μεγάλη ανάπτυξη της 

Αίνου στις αρχές του 14ου αιώνα είναι αυτή του πρώην Μεγάλου Προξένου της 

Βενετίας στη Θεσσαλονίκη Emanuel Mazamara, ο οποίος μετά από τις 

οικονομικές ζημιές που υπέστη το προξενείο της Βενετίας στη Θεσσαλονίκη 

(γύρω στα 700 υπέρπυρα), αξίωσε και αποκόμισε για τον εαυτό του το 

προξενείο της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας στην Αίνο, γιατί διέκρινε τις μεγάλες 

δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης της πόλης. Έτσι στις 29 Μαΐου του 1315 ο 

Emanuel Mazamara ορίζεται από τη Βενετία sit consul civitatis Enno79, στην 

πράξη επικεφαλής του εμπορικού σταθμού που διατηρούσαν οι Βενετοί στην 

πόλη.80 Απ’ ότι φαίνεται όμως οι Βενετοί δεν διατηρούσαν και τις καλύτερες 

σχέσεις ούτε με τους κατοίκους της Αίνου αλλά ούτε και με τη Βυζαντινή 

διοίκηση της πόλης, όπως φαίνεται και από την παρακάτω διαμαρτυρία του 

Βενετού μπαϊούλου στην Κωνσταντινούπολη Marci Minoto, ο οποίος στις 3 

Μαρτίου του 1320 στέλνει μια επιστολή, με την οποία διαμαρτύρεται για την 

κακομεταχείριση των πολιτών της Βενετίας από τους Έλληνες και τους 

Γ(κ)ασμούλους81 στην Κωνσταντινούπολη, τη Θεσσαλονίκη, την Αίνο και σε 

κάποια νησιά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ενώ οι Βενετοί δεν μπορούν να 

ζήσουν στις περιοχές αυτές ούτε καν νόμιμα, οι Έλληνες και οι Γκασμούλοι 

μένουν ατιμώρητοι : 

Marci Minoto, baiuli Constantinopolitani, epistola. 

                                                 
78 ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ Γ., Ανδρόνικος Παλαιολόγος, Βιβλίο ζ΄, έκδοση Βόννης, σ. 638-639, 652. 
79 THIRIET F., Les Venetiens a Thessalonique, ΒΥΖΑΝΤΙΟ 22, (1952), σσ. 325-326. 
80 SOUSTAL P., Trake,  ό. π., σ. 170.. 
81 Οι προερχόμενοι από Λατίνο πατέρα και Ελληνίδα μητέρα. 
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“Primo et principaliter cum secundum tenorem treuguarum hominess et fideles domini 

Ducis et communis Venetiarum debeant esse liberi et franchi per totum Imperium, ubi 

habet posse-quod in Constantinopli, in Thessalonica, in Enno et per insulas Romanie 

Imperio subiectas hominess Veneti; nullo modo possunt habitare et morari, nam Greci et 

gasmuli uerberant ipsos ubique et percutiunt, neque unquam per imperatoren fit aliqua 

ultio de malefactoribus nec prodest aliquid conquer ; coram ipso imperatore, et ita uadit 

indiscussum, etiam quotidie uadunt deteriorando.(...)ilem quod Veneti uerberantur et 

expelluntur et derobantur ab officialibus imperatoris in Thessalonichi, in Enno et alibi et 

usque in Constantinopoli, et ostenduntur malefactors neque possunt unquam hbere 

satisfactionem et uindictam de ipsis».82 

 

Η εμφύλια διαμάχη Ιωάννη Στ΄ Καντακουζηνού-Ιωάννη Ε΄  

Παλαιολόγου. 

τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου ανάμεσα στον Ιωάννη Στ΄ 

Καντακουζηνό και τον Ιωάννη Ε΄ Παλαιολόγο, λόγω της στρατηγικής 

της θέσης στην συρρικνωμένη τότε αυτοκρατορία η Αίνος βρίσκεται πολλές 

φορές στο προσκήνιο. Τον χειμώνα του 1342/43, ο Ομούρ, σύμμαχος του 

Καντακουζηνού, έφθασε στο στόμιο του ποταμού Έβρου αποκλείοντας 

πιθανώς και την Αίνο. Την Άνοιξη του 1344 ο Καντακουζηνός συνοδεύει τον 

στόλο του στην Αίνο. Το 1351, ο Ιωάννης Στ΄ Καντακουζηνός διορίζει τον 

γαμπρό του Νικηφόρο της Ηπείρου κυβερνήτη των πόλεων της Θράκης στον 

Ελλήσποντο με έδρα την Αίνο ενώ ο Ιωάννης Ε΄ Παλαιολόγος απαιτεί να 

πάρει την πόλη από τον Καντακουζηνό και τον επόμενο χρόνο έρχεται στην 

Αίνο και στις 10 Οκτωβρίου 1352 στο κάστρο της πόλης συνάπτει μια 

συμφωνία-συμβόλαιο με τους Βενετούς : οι Βενετοί δανείζουν χρήματα στον 

                                                 
82 THOMAS GEORGIUS MARTINUS, Diplomatarium Veneto-Levantinum, Β΄, έκδοση New York, τ. 

Α΄, σσ. 164 και 166. 
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Ιωάννη Ε΄ Παλαιολόγο και παίρνουν ως ενέχυρο το νησί της Τενέδου.83 Αυτή η 

συμφωνία ανανεώνεται πολλές φορές.84 Το 1353, ενώ ο Ιωάννης Ε΄ βρισκόταν 

στην Αίνο, οι σύμμαχοί του Σέρβοι και Βούλγαροι γνωρίζουν την ήττα από 

τους Οθωμανούς συμμάχους του Ιωάννη Καντακουζηνού στο Διδυμότειχο. 

Έτσι η πόλη πέφτει και πάλι στα χέρια του Καντακουζηνού και διοικείται εκ 

νέου από τον γαμπρό του τελευταίου Νικηφόρο. 

Το 1354  ο Ιωάννης Ε΄ Παλαιολόγος, ο οποίος, όπως μας πληροφορεί ο 

Δούκας, ζούσε μέσα στη σπατάλη και τη μέθη, γεγονός που στεναχωρούσε 

αφάνταστα τον Καντακουζηνό, προσφέρει την Αίνο στον Γενουάτη 

Φραγκίσκο  Gattilusi ως προίκα της μέλλουσας συζύγου του Μαρίας, 

αδελφής του αυτοκράτορα, προκειμένου να βοηθήσει ο Φραγκίσκος τον 

Ιωάννη Ε΄ στη διαμάχη του με τον Καντακουζηνό για να γίνει ο Ιωάννης Ε΄ 

μοναδικός αυτοκράτορας σύμφωνα με τη διήγηση του Δούκα: καί τήν 

γνώμην ὁ βασιλεύς ἀνακαλύψας αὐτῷ εὗρε τόν ἄνδρα καταπειθῆ καί εἰς 

παντοίαν βοήθειαν ἕτοιμον. Καί πιστώσας αὐτόν ὅρκοις ὥστε τήν ψυχήν αὐτοῦ 

θεῖναι ὑπέρ αὐτοῦ καί τήν πόλιν ἐξᾶραι ἐκ χειρός τοῦ Καντακουζηνοῦ θεοῦ 

συνεργοῦντος, καί αὐτόν μόνον βασιλέα Ῥωμαίων καταστήσει ἐντός καί ἐκτός 

τῆς πόλεως. Φραντζῆσκος ἦν οὗτος, ὁ Γατελοῦζος τήν ἐπωνυμίαν. ὁ δέ 

βασιλεύς «εἰ τοῦτο θεοῦ συνεργοῦντος γενήσεται καί ἕξω σε βοηθόν ἐν τῇ 

ἐπαναλήψει τῆς ἐμῆς βασιλείας, γαμβρόν σε ποιήσομαι ἐπ’ ἀδελφῇ τῇ ἐμῇ 

Μαρίᾳ». Στέρξαντες οὖν ἀμφότεροι τάς ὑποσχέσεις.85  Μετά τον θάνατο του 

Σέρβου ηγεμόνα Στέφανου Δουσάν και του Πρεαλίμπου, του Σέρβου διοικητή 

της Θεσσαλίας στα τέλη του 1355, αρχές του 1356, ο Νικηφόρος τριήρεις 

ἐφοπλίσας ἐκ τῆς Αἴνου ἐπέπλευσε τῇ Θετταλία, τήν γυναῖκα πρός τῇ Αἴνῳ 

καταλιπών86 προκειμένου να επανακτήσει την εξουσία του εκεί. Στο μεταξύ 

επωφελείται ο Λιμπιδάριος, τις τῶν ἐκείνου οἰκετῶν, ὅς ἦρχε τῶν νεῶν ὑπ’ 

                                                 
83 THOMAS GEORGIUS MARTINUS, Diplomatarium Veneto-Levantinum, τ. Β, ό. π., Νο 8, σσ. 17-18 
84 SOUSTAL P. Trake,, ό. π. 
85 ΔΟΥΚΑΣ, Ιστορία,  κ. 11, στ. 23-33. 
86 ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ, Ιστοριών Βιβλίο Δ΄, έκδοση Βόννης, σ. 315. 
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ἐκείνου καταληφθείς87, πείθει τους ναύτες του να επιστρέψουν στην Αίνο 

αφήνοντας μόνο τον Νικηφόρο στη Θεσσαλία και κάνει τον εαυτό του κύριο 

της Αίνου. Η σύζυγος του Νικηφόρου Μαρία Καντακουζηνή, η οποία 

παρέμεινε στην Αίνο, κατορθώνει για ένα διάστημα να υπερασπιστεί την 

ακρόπολη της πόλης, αναγκάζεται όμως τελικά, αφού συμφιλιώθηκε με τον 

Λιμπιδάριο, να αναχωρήσει για την Κωνσταντινούπολη, όπου θερμά την 

υποδέχθηκε ο γαμπρός της, ο αυτοκράτορας Ιωάννης Ε΄. Εκεί πέρασε το 

υπόλοιπο της ζωής της, μετά τον θάνατο του Νικηφόρου, ως μοναχή στη 

Μονή Κυρά Μάρθα μαζί με τη μητέρα της Ευγενία, την πρώην αυτοκράτειρα 

Ειρήνη.88   

Η παρουσία των Βενετών συνεχίζει να είναι ισχυρή στην Αίνο και στις 8 

Οκτωβρίου του 135789, ο αυτοκράτορας Ιωάννης Ε΄ Παλαιολόγος, ανανεώνει τη 

συμφωνία του 1352 και πήρε δάνειο άλλων 5.000 χρυσών δουκάτων από τον 

αντιπρόσωπο της Βενετίας στην Αίνο Μαρίν Φαλέρ90 (Μαρίνο Φαρέτρο στα 

βυζαντινά κείμενα), δίνοντας ως ενέχυρο αυτήν τη φορά ένα παλάτι. Η 

συμφωνία αυτή της Αίνου αναφέρεται και πάλι στην επιστολή του Ιωάννη Ε΄ 

προς τον Δούκα της Βενετίας Laurentius Celsi το Μάρτιο του 1363.91 Η συνθήκη 

αυτή θα αναφερθεί σχεδόν 90 χρόνια αργότερα, στις 27 Ιουλίου του 1446, στη 

συνθήκη που υπέγραψε ο αυτοκράτορας Ιωάννης Η΄ Παλαιολόγος με τον 

δόγη της Βενετίας Φραγκίσκο Φόσκαρη (Francesco Foscari, 1372-1457) και απ’ 

ότι φαίνεται το χρέος είχε αποπληρωθεί διότι ο Ιωάννης απαιτεί την 

επιστροφή του παλατιού που δόθηκε ως ενέχυρο: οὕτω μέντοι ὅτι 

ἀποφληθέντων τῶν εἰρημένων πέντε χιλιάδων χρυσῶν δουκάτων τῷ κυρῷ δουκί 

καί τῷ κουμουνίῳ Βενετίας, ἐνεχέσθωσαν τό εἰρημένον παλάτιον τῇ ἡμετέρᾳ 

                                                 
87 ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ, Ιστοριών, ό. π.. 
88 DONALD M. NICOL, The Byzantine family of Kantakouzenos, Dumbarton Oaks Center for 

Byzantines Studies Trustees for Harvard University, Washington 1968, σσ. 130-133. 
89 MM, Acta et Diplomata, τ. 3, σ. 125. 
90 THOMAS GEORGIUS MARTINUS, Diplomatarium Veneto-Levantinum, ό. π., Νο 21, σσ 41-43. 
91 THOMAS GEORGIUS MARTINUS, Diplomatarium Veneto-Levantinum, ό. π., Νο 53, σσ. 87-92. 
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βασιλείᾳ ἀποδοῦναι.92  Η οφειλή αυτή ήταν ανάμεσα σε αυτές που 

αναφέρονταν επανειλημμένα στις εκάστοτε συνθήκες του Ιωάννη Ε΄ με τους 

Βενετούς και οι τόκοι τους αποτελούσαν μια ανοικτή πληγή για την 

αυτοκρατορία και κυρίως ένα μέσο πίεσης των Βενετών προς τον 

αυτοκράτορα.93 Με τη φιλοβενετική αυτή πολιτική του Ιωάννη Ε΄ ήρθε σε 

σύγκρουση ο γιος του Ανδρόνικος, ο οποίος και εξαιτίας της στενής του φιλίας 

με τον Γενουάτη Francesco Gattilusi του παραχώρησε και πάλι, κατά τη 

διάρκεια της σύντομης βασιλείας του (1376-1379), την πόλη της Αίνου.94  

Η Εβραϊκή κοινότητα της Αίνου. 

ια την παρουσία Εβραίων στην Αίνο υπάρχει η μαρτυρία ενός λογίου 

μοναχού του 14ου αιώνα, του Ισαάκ Μοναχού του Αργυρού, ο οποίος στο 

έργο του σχετικά με λογικές μεθόδους καθορισμού των ηλιακών και 

σεληνιακών κύκλων, το οποίο αφιέρωσε στον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Δ΄ 

Παλαιολόγο (1376-1379), αναφέρει ότι βρέθηκε στην Αίνο και παρατήρησε τον 

εορτασμό του Πάσχα από τους ευρισκόμενους στην πόλη Ιουδαίους: Πρό 

χρόνων γάρ πεντήκοντα, νέος ὤν ἔτι τήν ἡλικίαν, ἐγώ μέν, παρά τινι τῶν 

Θρᾳκικῶν πόλεων διατρίβων, Αἴνῳ καλουμένῃ, εἶδον τότε τούς ἐκεῖσε τήν 

οἴκησιν ποιουμένους Ἰουδαίους τῇ κ΄ τοῦ Μαρτίου τό οἰκεῖον Πάσχα τελέσαντας· 

τό δέ καθ’ ἡμᾶς ἅγιον Πάσχα ἡμεῖς τῇ κγ΄ τοῦ Ἀπριλίου ἐτελέσαμεν, 

ἀκολουθήσαντες τῇ ἐν τῷ κανονίῳ τοῦ Ἰουδαϊκοῦ Πάσχα διαλαμβανομένῃ 

πανσεληνιακῇ ἡμέρᾳ Ἀπριλίου ιη΄.95 

Με δεδομένο ότι το έργο γράφτηκε το 1378, τότε ο Ισαάκ, ως νεαρός πρό 

χρόνων γάρ πεντήκοντα, επισκέφθηκε την Αίνο το 1328 με 1329. Πραγματικά το 

1329 η Κυριακή του Πάσχα ήταν 23 Απριλίου, όμως η πανσέληνος ήταν στις 17 

                                                 
92 ΛΑΜΠΡΟΣ Σ., Συνθήκη Ιωάννου Η΄ Παλαιολόγου και Φραγκίσκου Φόσκαρη, ΝΕ, τ. 12, 1915, 

σ. 163. 
93 ΚΑΤΣΩΝΗ Π., Μια επταετία κρίσιμων γεγονότων, το Βυζάντιο στα έτη 1366-1373, 2002, σ. 73. 
94 ΚΑΤΣΩΝΗ Π., Μια επταετία, ό. π., σ. 85. 
95 ΙΣΑΑΚ ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ, Τῷ σοφωτάτῳ οἰναιώτῃ κυρίῳ Ἀνδρονίκῳ, Μεθόδους 

αἰτήσαντι λογικάς ἐκθέσθαι ἡλιακών καί σεληνιακῶν κύκλων, καί τῶν τούτοις ἑπομένων, PG, τ. 

19, σ. 1312D. 
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και όχι στις 18 Απριλίου. Τα στοιχεία που αναφέρει ο Ισαάκ Αργυρός 

συμπίπτουν με το έτος 1318, οπότε η Κυριακή του Πάσχα ήταν στις 23 

Απριλίου και η πανσέληνος μετά την εαρινή ισημερία στις 18 Απριλίου. Οπότε 

το πιο πιθανό είναι ο Ισαάκ να επισκέφθηκε την Αίνο το 1318.96  

Σύμφωνα με την Οθωμανική ιστοριογραφική παράδοση, όταν ο σουλτάνος 

Μουράτ ο Β΄ κατέλαβε την Αδριανούπολη το έτος Εγίρας 761 (1359-1360 μ.Χ.), ο 

άρχοντας της πόλης μπήκε τη νύχτα σε ένα καΐκι και δια του πλημμυρισμένου 

εκείνη την εποχή Έβρου κατέφυγε στην Αίνο.97  Με βάση το δεδομένο αυτό, 

μπορούμε να υποθέσουμε ότι για πολλούς Θράκες η ελεύθερη Αίνος έγινε 

καταφύγιο, αφού μέχρι το 1373 όλη σχεδόν η Θράκη καταλήφθηκε από τους 

Τούρκους.98 

Στο πρώτο μισό του 15ου αιώνα η Αίνος ήταν μια από τις λίγες περιοχές, 

μαζί με τα γειτονικά της νησιά Λήμνο, Ίμβρο, Σαμοθράκη και Θάσο, όπου ο 

βυζαντινός αυτοκράτορας ασκούσε ακόμη μια υποτυπώδη επικυριαρχία.  

Κατά πάσα πιθανότητα από τις 4 Δεκεμβρίου, ινδικτιώνος ζ΄, του 1428 ή του 

1443 προέρχεται ένα αυτοκρατορικό Πρόσταγμα του Ιωάννη Η΄ Παλαιολόγου, 

με το οποίο κατοχυρώνονται στη Μονή Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους οι 

παρακάτω κτήσεις στην περιοχή περί τήν θεόσωστον πόλιν Αἶνον μονύδριον εἰς 

ὄνομα τιμώμενον τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καί τροπαιοφόρου 

Γεωργίου καί ἐπικεκλημένον τῶν Ὀμβροκλάδων, καί περί τό κάστρον τόν 

Κισσόν ἔτερον περί τό Μεγαρίσιον, ἐφ’ οἷς ἔτυχον καί προσταγμάτων τῶν ἁγίων 

μου αὐθεντῶν καί βασιλέων τοῦ τε πάππου καί θείου τῆς βασιλείας μου, τῶν 

ἀοιδίμων καί μακαριτῶν, καί λοιπῶν εὐλόγων δικαιωμάτων κατέχουσι δέ τά 

τοιαῦτα μονύδρια αὐτῶν μετά πάντων τῶν προσόντων αὐτοῖς, ἤγουν παροίκων, 

γῆς, ἀμπελίων, ἀλλά δή καί περί τήν τοιαύτην πόλιν τήν Αἶνον παλαιοστάσια 

                                                 
96 MERCATI GIOVANNI, Notizie di Procoro e Demetrio Cidone, Manuele Caleca e Teodoro 

Meliteniota ed altri appunti per la Storia della Teologia e della Letteratura Bizantina del secolo XIV, 

Studi e Testi, τ. 56, citta del Vaticano, MCMXXXI, σ. 234. 
97 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Ιστορία και θρύλοι των παλαιών Σουλτάνων (1300-1400), Αθήνα 

1991, σ. 194. 
98 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η πρώιμη Οθωμανοκρατία στη Θράκη, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 250. 
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τινά ἀπό τοῦ Ἁλυκαδίου μέχρι καί τῶν Μουταλῶν καλουμένων, καί εἰς τήν 

ἐξάρτυσιν οἴκημα ἀπό προσενέξεως τοῦ Βουλλωτοῦ ἐκείνου, καί ἕτερον οἴκημα 

ἐκτός τῆς αὐτῆς ἐξαρτύσεως ἀπό προσενέξεως τοῦ μοναχοῦ Μακαρίου τοῦ 

Σκοπιώτου, καί ἀμπέλιον διακείμενον εἰς τήν ὀνομαζομένην Παχεῖαν Ἄμμον ὡσεί 

μοδίων ἕξ, ἔτι τέ καί χωράφιον εἰς τόν Ἅγιον Συμεώνην ὡσεί μοδίων τεσσάρων 

περιελθόν αὐτοῖς ἀπό προσενέξεως τοῦ Λαγκιβάρδου ἐκείνου, καί ἕτερον 

χωράφιον πλησίον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, καί οἰκοτόπια δύο ἀπό προσενέξεως τοῦ 

αὐτοῦ Λαγκιβάρδου, ὁμοίως καί ἕτερον ὀσπήτιον μετά δένδρου συκαμηνέας ἀπό 

προσενέξεως καί αὐτό μοναχοῦ τοῦ Μαυροζώμη ἐκείνου».99 Φρόντισε μάλιστα ο 

αυτοκράτορας να προστατέψει τις κτήσεις αυτές της Μονής της Μεγίστης 

Λαύρας από τυχόν μελλοντικές αυθαιρεσίες διαφόρων αξιωματούχων: «εἰς τό 

ἑξῆς οἱ διαληφθέντες μοναχοί τά τοιαῦτα μονύδρια αὐτῶν μετά πάντων τῶν 

προσόντων αὐτοῖς ἀνενοχλήτως καί ἀδιασείστως, ἔτι τέ καί πάντα τά κατά 

μέρος ἀνωτέρω διαλαμβανόμενα, καί οὔτέ παρά τῶν κατά καιρούς 

κεφαλαττικεύοντων εἴς τε τήν τοιαύτην πόλιν Αἶνον καί τόν Κισσόν εὑρίσκωσι 

τινά καταδυναστείαν καί διενόχλησιν, οὔτε παρά τῶν τά δημόσια διενεργούντων, 

οὔτε μήν παρά τῶν ἐχόντων τήν ἐνοχήν τῆς ἁλίας.100  

Το 1433 ένας προσκυνητής που επέστρεφε από την Ιερουσαλήμ, ο 

Βουργουνδός ιππότης Μπερτραντόν ντε λα Μπροκιέρ (Bertrandon de la 

Broquiere), περιγράφει την Αίνο ως εξής :  

Από κει (από τα Ύψαλα) πήγα στην Ayne (Αίνο), που στην εποχή της Μεγάλης 

Τροίας είτανε τρανή και είχε βασιλιά και τώρα άρχοντάς της είναι ο αδελφός 

του άρχοντα της Μυτιλήνης (Seigneurde de Matelin) υποτελής στον Τούρκο. Η 

πολιτεία αυτή βρίσκεται κοντά στη θάλασσα και από μέσα της περνά το μεγάλο 

ποτάμι πλάτος δύο μίλια. 

Πάνω σ’ ένα στρογγυλό βουνό βρίσκεται το νεκροταφείο. Τον παλιό καιρό, 

όπως λένε, ο βασιλιάς ο Πρίαμος έστειλε το πιο μικρό παιδί του τον Πολύδωρο 

                                                 
99 ACTES DE LAVRA III, σσ. 178-179. 
100 ACTES DE LAVRA III, σ. 179. 
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με πολλούς θησαυρούς στο βασιλιά της Αίνου. Αυτός είτ’ από το φόβο του στους 

Έλληνες, είτε από απληστία για το θησαυρό, σκότωσε το νέο.101  

Την ίδια δεκαετία ο μεγάλος πρωτοστράτορας Νικηφόρος ο Μελισσηνός, με 

διαθήκη κατέστησε τον δεσπότη της Πελοποννήσου Θεόδωρο Παλαιολόγο, 

αδελφό του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, επίτροπο του γιου του Νικολάου και 

κύριο όλων των κινητών και ακινήτων περιουσιακών του στοιχείων, ανάμεσα 

στα οποία αναφέρονται και πόλεις και χωριά στην ευρύτερη περιοχή της 

Αίνου, η οποία μάλιστα από τον ιστορικό και φίλο των Παλαιολόγων Γεώργιο 

Φραντζή, χαρακτηρίζεται ως μεγάλη: τά δέ ἐκτός μεγάλη Αἶνος καί ἡ περί 

αὐτήν παροικία πᾶσα, κῶμαι καί χῶραι ἕως καί Περιθεωρίου.102 Η περίπτωση 

αυτή δείχνει ότι η Αίνος την περίοδο αυτή ήταν η μεγαλύτερη πόλη και το 

σπουδαιότερο κέντρο της Νότιας Ροδόπης.  

Τον Οκτώβριο του 1444  επισκέπτεται την Αίνο ο Κυριάκος Αγκωνίτης, ο 

οποίος σημείωσε στο ημερολόγιό του την παλιά ιστορία της Αίνου και τη 

συνέδεσε με τον Αινεία:...Aenum antiquam in Tracia ab Aenea profugo conditam 

civitatem venimus, ubi Palamedem Gatalusium, eiusdem urbis et Samothracum principem, 

duobus cum filiis Georgeo ac Dorino invenimus και αναφέρει την Αίνο και τους 

Γατελούζους και σε ένα γράμμα προς τον Ιωάννη Pedemontanum από τον 

Ιανουάριο του 1445:...muros arcemque procul et rara domorum tecta videmus portumque 

et piscosa vada, quibus inclytus ille troianus Aeneas profugus  conditor nomen indiderat, 

et nunc Palamedea Gatalusia ingenua proles imperat.103 

                                                 
101 BERTRANDON LA BROQUIERE, «Le voyage d' Outremer de Bertrandon de la Broquière», Paris 

1892., 167, 203, η μετάφραση από το «Χρονικόν, ένα ταξείδι στη Θράκη», Θρ, τ. Α΄, 1928, σσ. 119-

121. 
102 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ, Χρονικόν, Βιβλίο 2, κεφάλαιο Β΄, σ. 133, έκδοση Βόννης. 
103 HINTERBERGER MARTIN, Ο πεζός λόγος του 15ου αιώνα: το αφήγημα του Ιωάννη 

Καναβούτζη αφιερωμένο στον αυθέντη της Αίνου και Σαμοθράκης, Πρακτικά του 4ου Διεθνούς 

Συνεδρίου NEOGRAECA MEDII AEVI, Π. Α. Αγαπητός - Μ. Πιερής (επιμ.),  "Τ΄αδόνιν κείνον 

που γλυκά θλιβάται". Εκδοτικά και  ερμηνευτικά ζητήματα της δημώδους ελληνικής  

λογοτεχνίας στο πέρασμα από τον Μεσαίωνα στην  Αναγέννηση (1400-1600), (Νοέμβριος 1997, 

Λευκωσία), Ηράκλειο  2002, σ. 411. 
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στ)Τουρκοκρατία. 

 Αίνος υπήρξε η τελευταία πόλη της Θράκης που καταλήφθηκε από τους 

Τούρκους, και μάλιστα μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, 

διατηρώντας μέχρι τέλους τον ελληνικό χαρακτήρα και την πνευματική και 

οικονομική ακμή της. Μάλιστα στην δεκαετία του 1450 φαίνεται να υπάρχουν 

ακόμη τα λείψανα της βυζαντινής διοίκησης στην πόλη, αφού σε μια επιστολή 

του ο Δημήτριος Καστρηνός προς τον Μιχαήλ Σοφιανό, ο οποίος βρισκόταν 

στην Αίνο, τον ονομάζει δούκα.104 Οι Παλαιολόγοι προκειμένου να διασώσουν 

κάποια σκιά επικυριαρχίας στην κατεχόμενη από τους Γατελούζους Αίνο, 

διόριζαν δούκες, δηλ. στρατιωτικούς διοικητές, ένας από τους οποίους ήταν και 

ο προαναφερόμενος Σοφιανός.  

Μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, ο Γενουάτης ηγεμόνας της Αίνου 

Παλαμήδης στέλνει στον Μωάμεθ Β΄ έναν άρχοντα τῶν πρώτων παρ’ αὐτῷ καί 

σφόδρα οἰκείων105 ζητώντας την Ίμβρο και τη νομιμοποίηση της κυριαρχίας του 

σ’ αυτήν, αφού άλλωστε την είχε και πριν ως φέουδο. Ο Μωάμεθ Β΄ 

προκειμένου η ευρύτερη περιοχή της Αίνου να παραμείνει κάτω από τις ίδιες 

πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες παραχωρεί την Ίμβρο στον Παλαμήδη για 

1200 χρυσά νομίσματα, όπως και την Λήμνο και τη Θάσο στον αδελφό του 

Παλαμήδη, τον Dorino A΄, ηγεμόνα της Λέσβου, με τον όρο να πληρώνει κάθε 

χρόνο 3000 χρυσά νομίσματα για τη Λέσβο και 2325 για τη Λήμνο. Οι 

παραχωρήσεις αυτές του σουλτάνου προφανώς δεν έγιναν από τη 

μεγαλοθυμία του, όπως θέλει να πιστεύει ο Κριτόβουλος, αλλά από την 

προσπάθειά του να ματαιώσει την απόπειρα σταυροφορίας εναντίον του από 

τη Δύση, την οποία είχαν συγκινήσει οι εκκλήσεις των Λατίνων ηγεμόνων του 

Αιγαίου.106   Το μεταναστευτικό ρεύμα των Χριστιανών της περιοχής προς την 

                                                 
104  ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Δημητρίου Καστρηνού ανέκδοτος επιστολή προς Σοφιανόν, ΝΕ, τ. 

13, 1916, σ. 413.  
105 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Ξυγγραφής Ιστοριών, Α, 75, 31. 
106 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 352. 

ΗΗΗ   
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Αίνο, που αναπτύχθηκε κυρίως στο δεύτερο μισό του 14ου αιώνα και στο πρώτο 

μισό του 15ου, για λόγους ασφαλείας αλλά και οικονομικής επιβίωσης δεν είχε 

ανακοπεί ούτε κατά την εποχή του Μωάμεθ Β΄, αν κρίνουμε από τα σχετικά 

παράπονα του καδή της γειτονικής Βήρας (σημερινές Φέρες) προς τον 

σουλτάνο.  

Η κατάληψη της Αίνου από τους Τούρκους. 

 διαμαρτυρία αυτή του καδή της Βήρας για κακομεταχείριση των 

μουσουλμάνων κατοίκων της από τους Χριστιανούς της Αίνου, η οποία 

στάθηκε η αφορμή για την οριστική προσάρτηση της Αίνου στο Οθωμανικό 

κράτος, διασώθηκε από τον Τούρκο ιστορικό Ασίκ Πασά Ζαντέ(1414-1518) και 

έχει ως εξής:  

Κεφάλαιον.- Ἐκθέτω ἐν αὐτῷ πῶς καί διατί ἐκυριεύθη ἡ Αἶνος. 

Ἡμέραν τινά, ὁ ἱεροδικαστής Βερροίας (Βήρας=σημερινές Φέρες), 

παρουσιασθείς τῷ σουλτάνῳ ἐξέθεσε τά τῆς καταστάσεως τῆς ἐπαρχίας του καί 

ὅσα ὑπέφερον οἱ κάτοικοί της ἐκ τῆς αὐθαιρεσίας τῶν κατοίκων τῆς Αἴνου. Ἀφοῦ 

ἠσπάσθη τήν χεῖρα τοῦ πατισάχ, τῷ εἶπε : «Μεγαλειότατε, ἡ κατάστασις τῶν 

ἐπαρχιῶν τῆς Βερροίας καί τῶν Ὑψάλων εἶναι ἀθλία καί ἀξιοδάκρυτος. Οἱ 

ἄπιστοι κάτοικοι τῆς Αἴνου, καταπονοῦσι τούς ἡμετέρους μουσουλμάνους, 

φυγαδεύοντες τούς σκλάβους καί περιθάλποντες αὐτούς ἐν τῇ πόλει των. Οἱ 

ἡμέτεροι είσέρχονται εἰς Αἶνον πρός ἀναζήτησιν τῶν δούλων των καί ἐάν μέν 

εἶναι εὔποροι, προσφέροντες χρήματα ἤ τρόφιμα, ἐπανακτῶσι τούς δούλους 

αὑτῶν, ἐάν ὅμως εἶναι πένητες, ὑβρίζονται, δέρονται, πολλάκις δέ καί 

παραμένουσι έκεῖ ὡς δοῦλοι καί αὐτοί. Ἄλλωστε, ἡ πόλις ταύτη τῆς Αἴνου 

ἐξαρτᾶται ἐκ τῆς ἰδικῆς σου πόλεως, διότι ἀνήκει εἰς τά ἐδάφη τοῦ αὐτοκράτορος 

τῆς Κωνσταντινουπόλεως». Ὁ σουλτάνος ἀπαντῶν εἶπε : «Μεβλενᾶ ! ὁ Θεός ἄς 

εὐλογῇ τάς πράξεις σου ! ». Τότε, ἀπελθών ὁ ἱεροδίκης, ἐκάλεσε παρ’ αὐτῷ τόν 

ΗΗΗ   
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ἔμπιστόν του δοῦλον Χάς Γιουνίς107 καί, νουθετήσας αὐτόν καταλλήλως, 

ἀπέστειλε τῷ σουλτάνῳ, ὅστις πάλιν τῷ παρήγγειλε : «Σπεῦσε εἰς τήν 

ἀποβάθραν καί συγκεντρώνων τούς «ῥεΐσιδες»(στην Οθωμανική αυτοκρατορία οι 

πλοίαρχοι) εἰπέ εἰς αὐτούς νά ἑτοιμάσωσι δέκα κάτεργα, νά ἐξοπλίσωσι αὐτά 

καί τούς ἄνδρας των, νά προμηθευθῶσι κάλλιστα ξίφη, καί οὕτω πορεύου εἰς τόν 

λιμένα τῆς Αἴνου, φροντίζων νά κρατήσῃς μυστικήν τήν πορείαν σου, ἐγώ δέ 

θέλω διευθυνθῆ εἰς Ὕψαλα». Ὁ Γιουνίς Βέης, εἰσακούσας τάς διαταγάς τοῦ 

βασιλέως, καί βασιζόμενος εἰς τόν Θεόν, ἐπορεύθη καί εἰσῆλθεν εἰς τόν λιμένα 

τῆς Αἴνου, ἐν ᾧ ὁ βασιλεύς κατηυθύνθη εἰς Ὕψαλα. Ἰδών δέ τότε ὁ ἡγεμών τῆς 

πόλεως, ὅτι τόσον ἀπό ξηρᾶς, ὅσον καί ἀπό θαλάσσης, ἐπέδραμον οἱ Τοῦρκοι, 

ἐστράφῃ εἰς τούς πέριξ αὐτοῦ ἀπίστους καί εἶπεν : «’Αλλοίμονον σύντροφοι ! οἱ 

Τοῦρκοι θέλουν νά μᾶς αἰχμαλωτίσουν !». Ἀμέσως τότε ἐκόμισε πρό τοῦ 

σουλτάνου τά ὑπάρχοντά του, τόν υἱόν του καί τήν προσφιλῆ θυγατέρα του καί 

τήν γυναῖκα του, ὁ δέ σουλτάνος ἐφέρθη εὐμενῶς πρός τόν ἡγεμόνα καί τούς 

στρατιώτας αὐτοῦ. Τάς ἐρημωθείσας οἰκίας τῆς πόλεως διέθεσε διά τούς 

νεοαφιχθέντας ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν μουσουλμάνους, τάς κατῳκοιμένας δέ ὑπό τῶν 

ἀπίστων δέν ἐξεκένωσεν. 

Ἔναντι τῆς πόλεως εὑρίσκετο φρούριόν τι, καλούμενον Θάσος, τό ὁποῖον καί 

κατέλαβεν. Ὁμοίως κατέλαβε καί τό ἄλλο φρούριον, τό καλούμενον «Λιμάν» καί 

οὕτω κατέκτησεν ἅπασαν τήν ἐπαρχίαν τῆς Αἴνου. Ἡ κατάληψις αὕτη ἐγένετο 

διά χειρός Μεχμέτ Χάν, μεταξύ τῶν ἐτῶν ἐγείρας 857 καί 858»108(24 Ιανουαρίου 

1456).  

Μια άλλη αναφορά για την κατάληψη της Αίνου από τον Μωάμεθ Β΄ μας 

δίνει ο Ανώνυμος συγγραφέας στο έργο του Ἔκθεσις Χρονική. Σύμφωνα με 

αυτήν ο Μωάμεθ μόλις έκτισε το παλιό ανάκτορο στην Κωνσταντινούπολη, 

                                                 
107 Πρόκειται για τον μετέπειτα ναύαρχο του Οθωμανικού στόλου Yunus, ο οποίος αργότερα 

για κάποιον άγνωστο λόγο εκτελέστηκε από τον Μωάμεθ και το μαυσωλείο του υπάρχει 

σήμερα στον Ναό του Αγίου Εύπλου στην Αίνο. 
108 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΒΡΑΑΜ, Μωάμεθ Β΄, ο Πορθητής, κατά τον Τούρκον ιστορικόν Ασίκ 

Πασά Ζαντέ (1414-1518), Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τ. 16, 1940, σ. 223-224, Θρ, τ. 

17, σ. 439-440 (αναδημοσίευση). 
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ξεκίνησε εκστρατεία για την κατάληψη όσων πόλεων του ελληνικού χώρου 

ήταν ακόμη ελεύθερες. Πρώτη πόλη που κατέλαβε ήταν η Αίνος.109 

Πιο λεπτομερής στην περιγραφή του για την κατάληψη της Αίνου από τους 

Τούρκους, είναι ο φιλότουρκος ιστορικός Κριτόβουλος ο Ίμβριος :  

ἔκπλους Ἰωνούζη ἀπό Καλλιουπόλεως κατά Αἴνου 

Ἰωνούζης (εννοεί τον Τούρκο ναύαρχο Yunus) δέ κελεύσαντος βασιλέως(του 

Μωάμεθ) ὅτι τάχιστα πληρώσας δέκα τριήρεις καί ἀναχθείς ἀπό 

Καλλιουπόλεως τῇ προτεραίᾳ κατήχθη ἐς Ἐλοῦντα καί περιπλεύσας 

Χερρόνησον περαιοῦται νυκτός τόν Μέλανα Κόλπον καί καταίρει ἐς ἄκραν 

Παχεῖαν Ἀκτήν καλουμένην μικρόν ἀπωτέρω τῆς Αἴνου, οὗ δή λέγεται Ξέρξην, 

ὅτε κατά τῶν Ἑλλήνων ἐστράτευσε, τάς νέας ἀνελκύσαντα τάς αὑτοῦ 

διαβρόχους οὔσας θεραπεῦσαι τήν τε στρατιάν ἑαυτοῦ πᾶσαν ἐν Δορίσκῳ 

ἀναμετρῆσαι τῇ δ’ ὑστεραίᾳ ἅμα ἡμέρα Ἰωνούζης ἐπιπλεῖ τῷ λιμένι τῆς Αἴνου. 

ἐκστρατεία τοῦ βασιλέως κατά τῆς Αἴνου κατά γῆν 

βασιλεύς δέ Μεχμέτις ἀναλαβών τήν τε βασιλικήν ἴλην πᾶσαν καί δύο τάξεις 

ἱππέων ἐχώρει διά τῆς μεσογείας σφοδροτάτου χειμῶνος ἦν γάρ ἐν ἀκμῇ τῆς 

ὥρας τά γινόμενα. 

ὅρα ξένον 

τοσοῦτον δέ ἐπίεσεν αὐτούς καθ’ ὁδόν ὅ τε νιφετός καί ὁ κρυμός καί αἱ τοῦ 

βορέου δριμεῖαι πνοαί ὥστε πολλούς μέν τοῦ πεζοῦ τῇ χιόνι καταχωσθέντας 

ἀποθανεῖν εὐθύς ἐν προαστείοις τῆς Πόλεως, ἀλλά δή καί κατά τήν ἄλλην ὁδόν, 

οὐκ ὀλίγους δέ καί τά τοῦ σώματος ἄκρα λελωβημένους τῷ ψύχει ἀποβαλλεῖν 

τάς τε ῥῖνας καί ὦτα καί τἆλλα τῶν καιρίων τοῦ σώματος μορίων 

ἠκρωτηριασμένους. ὅμως γε μήν μετά τοσούτου χειμῶνος καί ψύχους καί 

νιφετοῦ ὁρμηθείς ἀπό τῆς Πόλεως τεταρταῖος ἀφικνεῖται ἐς Κύψελα, κώμην 

μεγάλην νῦν, πόλιν οὖσαν τό παλαιόν τῶν ὀνομαστῶν, ἀπέχουσαν τῆς Αἴνου 

κατά γῆν σταδίους ἑκατόν που μάλιστα. 

                                                 
109 ΑΝΩΝΥΜΟΣ, Έκθεσις Χρονική, στον ΣΑΘΑ Κ., Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, 1894(ανατύπωση 

1972), σ. 571. 
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Οἱ δέ ἐν τῇ πόλει Αἴνῳ ἰδόντες τε κατά θάλατταν ἐφορμοῦντα τῷ λιμένι τόν 

στόλον τήν τε τοῦ βασιλέως ἀθρόαν ἔφοδον ἐν Κυψέλοις μαθόντες ἐξεπλάγησάν 

τε τῷ γινομένῳ καί τήν αἰτίαν μηδαμοῦ συνιδεῖν ἔχοντες εἰς ἀπόγνωσιν ὅτι 

πλείστην καί ἀπορίαν δεινήν καί φόβον ἐνέπεσον μή ἔχοντες, ὅ τι καί δράσειαν. 

ἐνόμισαν γάρ ἀναρπάστους ἄν αὐτούς εὐθύς γενήσεσθαι σύν γυναιξί καί τέκνοις 

αὐτοῖς κατά τε γῆν καί θάλασσαν προσβαλόντος τοῦ βασιλέως. Δωριεύς γάρ ὁ 

τούτων ἡγεμών οὐκ ἦν ἐκεῖσε τότε παρών, ἀλλ’ ἔτυχε πρό μικροῦ ἐς 

Σαμοθράκην νῆσον ἀπάρας παραχειμάσων ἐκεῖ. Πλήν γε δή ἐκ τῶν ἐνόντων 

ἄνδρας ἀπολεάμενοι τούς πρώτους τῶν παρ’ αὐτοῖς πέμπουσιν ὡς βασιλέα 

ἐνδιδόντες ἑαυτούς τε καί τήν πόλιν αὐτῷ ἐπί τῷ μηδέν τι κακόν παθεῖν. 

προσχώρησις πόλεως Αἴνου τῷ βασιλεῖ    

βασιλεύς δέ ἥκοντας δέχεται τούτους ἡμέρως καί λαλήσας εἰρηνικά μετ’ 

αὐτῶν καί τινα ὧν ᾔτουν δούς ἀποπέμπει ὀπίσω συνεκπέμπει δέ αὐτοῖς καί 

Μαχουμούτεα110 τόν πασίαν τήν πόλιν παραληψόμενον. Τῇ δ’ ὑστεραίᾳ καί αὐτός 

ἐς αὐτήν ἀφικνεῖται καί εἰσελθών ἐς τά βασίλεια Δωριέως ἀφαιρεῖται πάντα τόν 

πλοῦτον, ὅν εὗρεν ἐν αὐτοῖς χρυσοῦ καί ἀργύρου καί τῶν ἄλλων ὥς δέ καί τάς 

οἰκίας διαρπάζει τῶν δυνατῶν τῶν μετά Δωριέως ἀπόντων. 

ἐπιμείνας δέ ἡμέρας τρεῖς ἐν τῇ πόλει καί διαθέμενος τά κατ’ αὐτήν, ὡς ἐδόκει 

οἱ, ἀπολεξάμενός τε παῖδας πεντήκοντα καί ἑκατόν τούς ἀρίστους καί ἄρχοντα 

ἐπιστήσας αὐτῇ ἄνδρα συνετόν τε καί τούς τρόπους χρηστόν, Μωράτην οὕτω 

καλούμενον, ἐπάνεισιν ἐς τήν Ἀδριανοῦ.111  

  Οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν τον Μωάμεθ Β΄ στην κατάληψη της Αίνου 

ήταν οι εξής : Πρώτος λόγος ήταν το ότι ήθελε να προλάβει τις εναντίον του 

                                                 
110 Εξωμότης  Έλληνας, ο οποίος άνηκε στη γνωστή οικογένεια των Φιλανθρωπηνών και μετά 

την απομάκρυνση του Ζαγάνου ορίσθηκε στη θέση αυτού ως Βεζύρης από τον Μωάμεθ : 

«ἀντικαθιστᾶ (ο Μωάμεθ) δέ ἐς τήν τούτου (του Ζαγάνου) τάξιν τε καί ἀρχήν καί τῶν ὅλων 

πραγμάτων ἐπιμέλειαν τόν ἐπί θυγατρί αὐτοῦ κηδεστήν Μαχουμούτεα, ἄνδρα τά πρῶτα μέν 

φέροντα τοῦ γένους Ῥωμαίων πρός τε πατρός καί μητρός (ὁ δέ γε πρός πατρός πάππος αὐτῷ 

Φιλανθρωπηνός καί τῆς Ἑλλάδος ἦρχε καί τῇ τοῦ καίσαρος αξίᾳ τετίμητο)), ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΣ, 

Ξυγγραφής Ιστοριών Πρώτη, κεφ. 77, στ. 7-12. Μετά από ένα χρόνο, το 1457, παύθηκε και αυτός 

εξαιτίας της αποτυχίας του κατά του ηγεμόνα της Καραμανίας. 
111 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ, Ξυγγραφής Ιστοριών, Β, 14-15, 5. 
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ενέργειες του νέου ηγεμόνα της Αίνου Δωριέα (Dorino) Β΄, ο οποίος είχε 

διαδεχθεί τον πατέρα του Παλαμήδη και έτσι η τελευταία λατινική ηγεμονία 

της Θράκης παύει να αποτελεί «ξένο σώμα» σ’ αυτόν τον γεωγραφικό χώρο 

που αποτελούσε τον πυρήνα του Οθωμανικού κράτους του Μωάμεθ Β΄. 

Δεύτερος λόγος ήταν το ενδεχόμενο της χρησιμοποίησης της Αίνου ως 

ναυτικής βάσης από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις που προσπαθούσαν να 

περιορίσουν την τουρκική παρουσία στο Αιγαίο. Τέλος η οικονομική ευρωστία 

της πόλης που προέρχονταν από το διαμετακομιστικό εμπόριο, τις αλυκές και 

τη βιοτεχνία, δεν άφηναν στον Μωάμεθ Β΄ πολλά περιθώρια για τη διατήρηση 

της ήπιας στάσης, την οποία είχε αρχικά υιοθετήσει απέναντι στους Γενουάτες 

που την κατείχαν.   

Σύμφωνα με τον ιστορικό Nesri, ο οποίος υπήρξε σύγχρονος με τα γεγονότα 

των μέσων του 15ου αιώνα, όταν ο Μωάμεθ ο Β΄ κατέλαβε την Αίνο μετέτρεψε 

τις εκκλησίες της πόλης σε μεστζίτια, μετατρέποντας τον σπουδαιότερο Ναό 

της πόλης, την Αγία Σοφία, σε τζαμί, που για τον λόγο αυτό οι Τούρκοι το 

ονόμασαν Fatih Camii, δηλ. τζαμί του Πορθητή, παραβαίνοντας με τον τρόπο 

αυτό τις υποσχέσεις που είχε δώσει στον Πατριάρχη Γεννάδιο ότι δεν θα 

επέτρεπε τη μετατροπή άλλων εκκλησιών σε τζαμιά.112 Στη διάρκεια της 

τριήμερης παραμονής του στην κατακτημένη, ο σουλτάνος επέλεξε 150 

παιδιά,113 τα οποία προφανώς τα πήρε μαζί του. 

Σύμφωνα με τον Χαλκοκονδύλη οι κάτοικοι της Αίνου, το φθινόπωρο του 

1462 προσκάλεσαν τον ηγεμόνα της Λέσβου Δομίνικο Gattilusi να γίνει 

κυβερνήτης τους: κατέχοντας (οι Gattilusi) ταύτην τήν νῆσον (τη Λέσβο), 

ὕστερον ὡρμημένους ἀπό ταύτης, καταλαβεῖν Αἶνον πόλιν τήν ἐν τῇ Θράκῃ παρά 

τῷ Ἕβρῳ ποταμῷ, διενεχθέντων τῶν ἐν τῇ πόλει πρός τόν τῇδε αὐτοῦ τῆς 

πόλεως ἁρμοστήν, καί σφίσιν ἐπικαλουμένων ἀπό τῆς Λέσβου τό Κατελουίζων 

                                                 
112 ΖΕΓΚΙΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, Ο Μπεκτασισμός στη Δ. Θράκη, Β΄ έκδοση, Θεσσαλονίκη 1996, 

σ.155.  
113 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΣ, (CFHB), σσ, 106.32-107.3 
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γένος, καταλαβόντες δέ διαφερομένων ἀλλήλοις ὡς ἐπί τό πλεῖστον τῶν ποτέ 

Ἑλλήνων βασιλέων.114 

Το 1463 ο Μωάμεθ ο Β΄ μετά το γάμο του με την κόρη του Δημητρίου,  

δεσπότη της Πελοποννήσου, παραχώρησε στον πεθερό του τις προσόδους από 

την Αίνο, την Λήμνο, την Ίμβρο και τη Σαμοθράκη. Εντύπωση προκαλεί το 

γεγονός ότι ο Γεώργιος Φραντζής συνεχίζει να αποκαλεί την Αίνο μεγάλη: 

ἔνθα δή (στην Αδριανούπολη) καί ὁ τῆς Πελοποννήσου αὐθέντης ἦν ὁ δεσπότης 

κύρ Δημήτριος, ὧ καί δέδωκεν ἔχειν εἰς ζωάρκειαν αὐτοῦ καί τῶν αὐτοῦ τήν 

μεγάλην Αἶνον, τήν Λῆμνον, τήν Ἴμβρον καί τήν Σαμοθράκην.115 Ο Ανώνυμος 

προσθέτει ότι ο Μωάμεθ του παραχώρησε και την μισή αλυκή της Αίνου, αλλά 

ο Δημήτριος ζούσε με σπατάλες, τιμή και κυνήγια περισσότερο από ότι στην 

Πελοπόννησο.116 Το σύνολο των εισοδημάτων του Δημητρίου από τις κτήσεις 

του αυτές μαζί με τις 100.000, που έπαιρνε από το νομισματοκοπείο της 

Αδριανούπολης, έφθανε τις 700.000 αργυρά νομίσματα. Ο Δημήτριος έμενε 

στην Αδριανούπολη και από εκεί με αντιπροσώπους διοικούσε την Αίνο και τα 

νησιά, μέχρι το 1467, οπότε έπεσε στη δυσμένεια του σουλτάνου και ο οποίος 

τον εξόρισε στο Διδυμότειχο και τελικά πέθανε το 1470 στην Αδριανούπολη ως 

μοναχός.117 

Η καταστροφή της Αίνου από τους Ενετούς. 

ο καλοκαίρι του 1470, και ενώ ήδη από το προηγούμενο έτος άρχισαν οι 

εχθροπραξίες μεταξύ των Βενετών και των Τούρκων, οι οποίες 

υποκινήθηκαν από τον πάπα Κάλλιστο Γ΄ με την παρότρυνση του Βησσαρίωνα, 

ο ναύαρχος των Ενετών Νικόλαος Δεκανάλης (Nicolo Canale), ξεκινώντας από 

την Εύβοια και αφού προηγουμένως λεηλάτησε τα παράλια της κεντρικής 

Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, προσορμίστηκε στην Αίνο και 

                                                 
114 ΛΑΟΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗΣ, Απόδειξις Ιστοριών η δεκάτη, έκδοση Βόννης, σ. 520-521. 
115 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ, Χρονικόν, Βιβλίο Δ΄, κεφ. 19, σ. 413-414, έκδοση Βόννης. 
116 ΑΝΩΝΥΜΟΣ, Έκθεσις Χρονική, ό. π., σ. 576. 
117 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., Ιστορία, ό. π., σ. 357. 

ΤΤΤ   
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μετά από επτά ημέρες πολιορκίας την  κατέλαβε.118 Η συμπεριφορά των 

Βενετών ήταν απάνθρωπη κυρίως προς τους Έλληνες κατοίκους της Αίνου 

λόγω της άρνησής τους να απαρνηθούν την Ορθοδοξία και να δεχθούν τον 

παπισμό: οι Βενετοί λεηλατούν, σκλαβώνουν, πυρπολούν τα σπίτια, βιάζουν 

γυναίκες, ακόμη και μοναχές. Η λεία τους ήταν πλούσια μια και η Αίνος 

αποτελούσε παλιά βυζαντινή εστία πολιτισμού: κοσμήματα χρυσά και 

ασημένια, καθώς και χαλιά. Δυο χιλιάδες αιχμάλωτοι οδηγήθηκαν από τον 

Ενετικό στόλο στην Εύβοια.119 Όταν ο Δεκανάλης έφθασε στη Χαλκίδα, άφησε 

ελεύθερους τους Έλληνες σκλάβους και κράτησε μόνο τους Τούρκους.120 Η 

καταστροφή αυτή ήταν ίσως η μεγαλύτερη που γνώρισε ποτέ η Αίνος στην 

μακραίωνη ιστορία της και προήλθε από «χριστιανικά» χέρια. Η ανάμνηση της 

καταστροφής αυτής έχει διασωθεί μέχρι και στις μέρες μας μέσω του ιστορικού 

δημοτικού τραγουδιού της Αίνου :  

...εδώ είν’ η Αίνο η ξακουστή 

γαλάζια πολιτεία 

οι Φράγκοι την εκάψανε 

χωρίς καμιάν αιτία. 

Εσφάξανε τα τέκνα της 

απ’ τα μωρά ως τους γέρους 

πολλές χιλιάδες τράβηξαν 

μακριά σε ξένο μέρος... 

(Αφηγήτρια Ειρήνη Καρυοφύλλη, από την Αίνο)121 

Το ελληνικό πληθυσμιακό στοιχείο της Αίνου διατηρήθηκε ισχυρότατο και 

στα δύσκολα χρόνια της λατινικής και τουρκικής κατάκτησης. Οι μικτοί γάμοι 

με τους Λατίνους επικυρίαρχους ήταν λιγοστοί. Στα τέλη του 14ου αιώνα είναι 

                                                 
118 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ, Χρονικόν, ό. π., σ. 447. 
119 ΣΑΘΑΣ Κ., Τουρκοκρατούμενη Ελλάς (1453-1821), 1869, σ.18. 
120 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. Γ΄, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 42. 
121 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ-ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛ., Από τη φιλολογική και γλωσσική λαογραφία 

της Αίνου, ΣΤ΄ Συμπόσιο Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού χώρου, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 361. 
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γνωστό ότι υπήρχε οργανωμένη αρμενική κοινότητα.122 Ένα μέρος του 

πληθυσμού της πόλης αποτελούνταν από Τούρκους, που είχαν εγκατασταθεί 

εκεί τουλάχιστον 50 χρόνια πριν την κατάκτησή της. Επρόκειτο για ναύτες που 

πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στους άρχοντες των φραγκικών ηγεμονιών του 

Αιγαίου, αλλά ταυτόχρονα πραγματοποιούσαν και πειρατικές επιθέσεις 

εναντίον των Ιταλικών πλοίων. Ο τουρκικός πληθυσμός της Αίνου αυξήθηκε 

μετά την κατάληψή της από τον Μωάμεθ Β΄ με την εγκατάσταση εποίκων από 

τις γύρω περιοχές. Ωστόσο φαίνεται ότι η δημογραφική εικόνα της πόλης 

έμεινε ανεπηρέαστη στους αιώνες που ακολούθησαν. Το 1531 ζούσαν στην 

Αίνο 2.500 Χριστιανοί και μόνο 180 Μουσουλμάνοι.123 Στον κώδικα της 

Νεαπόλεως II-C-35 (Cyrillus 36) και στο φ. 51α, υπάρχει ένα επικυρωμένο 

έγγραφο του Δον Ζουάν του τέλους του 1573 σχετικά με τις υπηρεσίες που 

πρόσφεραν ο Μακάριος Μονεμβασίας και ο Θεόδωρος Μελισσηνός, ο οποίος 

ονομάζεται δεσπότης της Αίνου, στον βασιλιά της Ισπανίας και των δύο 

Σικελιών Φίλιππο, υπηρεσίες που αναφέρονται στο 1572 και λέγεται ότι 

βοήθησαν con una barquilla muy ciquita con gron periglo de su vida, είχαν δε πάνω 

από 5000 άνδρες.124   

Υπάρχουν πολυάριθμες αναφορές σε στρατιωτικούς χάρτες και λιμενικά 

αρχεία από τον 13ο μέχρι τον 16ο αιώνα με τις ονομασίες της πόλης και του 

λιμανιού της ως Denio, Eneo, Eno, Enio, Enno, Ponta Deno, Cauo dolio, Doneo, 

Chauo Deneo, Ponta de Enio, Neno, καθώς και σε συσχετισμό με το εμπόριο 

(Αίνος : σιτηρά, παστό ψάρι, δραστηριότητες των Αινιτών στη ναυσιπλοΐα) και 

την πειρατεία (per asapos...Eni).125  

                                                 
122 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Γ., Η πρώιμη Οθωμανοκρατία στη Θράκη, ό. π., σ. 251. 
123 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Γ., Η πρώιμη , ό. π., σ. 251. 
124 ΛΑΜΠΡΟΣ Σ., Περιγραφή κώδικος Νεαπόλεως, ΝΕ, τ. 19, 1925, σ. 40. 
125 SOUSTAL P., Thrake, ό. π., σ. 171.  
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Η πνευματική κίνηση του 14
ου
 και 15

ου
 αιώνα. 

πό τον 14ο αιώνα παρατηρείται μια σημαντική πνευματική κίνηση 

στην Αίνο, με κύρια χαρακτηριστικά της την θεολογική, λογοτεχνική 

και επιστημονική παραγωγή.  

Ο Εφραίμ, ο οποίος συνέγραψε δύο ιστορικά έργα : την  έμμετρη 

Χρονογραφία και τον Κατάλογο των Πατριαρχών της Κωνσταντινουπόλεως, 

κατάγεται από την Αίνο. Την πληροφορία αυτή την υπαινίσσονται μερικά 

χωρία της Χρονογραφίας, αλλά και οι διάφοροι κατάλογοι των χειρογράφων 

της Βατικανής Βιβλιοθήκης από το 1475 μέχρι τον 17ο αιώνα, που σημειώνουν 

για το ακέφαλο χειρόγραφο 1003, το οποίο γράφτηκε το 1341 και περιέχει τα 

δύο ιστορικά έργα του Εφραίμ, ότι περιείχε έργα Ἐφραίμ αἰνίου ή Ennii.126  

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του 13ου αιώνα και πρέπει να 

έζησε εκεί πολλά χρόνια. Δεν είναι γνωστό αν ο Εφραίμ ήταν μοναχός ή 

κληρικός, πάντως από τα γραφόμενά του συμπεραίνεται ότι πιθανώς να 

ήταν μοναχός, και μάλιστα φανατικός υποστηρικτής της Ορθοδόξου 

Εκκλησίας και των δογμάτων της.127   

Το  χρονικό που συνέγραψε, και που σύμφωνα με τον Λαμψίδη θα 

μπορούσε να είχε τον τίτλο Ἐφραίμ Αἰνίου Χρονικόν διὰ στίχων ἀνάκτων Ῥώμης 

παλαιᾶς τε καὶ νέας,128 αποτελείται από 9588 στίχους, οι οποίοι ακολουθούν 

στη σύνθεσή τους δύο ταυτόχρονα μετρικές, την αρχαία μετρική του ιαμβικού 

τριμέτρου και την τονική μετρική,129 αναφέρονται στην ιστορία των 

αυτοκρατόρων από τον Καλιγούλα ως τις 15 Αυγούστου του 1261, όταν ο 

αυτοκράτορας Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος εισέρχεται στην απελευθερωμένη 

από τους Λατίνους Κωνσταντινούπολη. Στη συνέχεια του χρονικού υπάρχει 

ένας κατάλογος των πατριαρχών, από τον Απόστολο Ανδρέα ως τον 

πατριάρχη Ησαΐα, με την ενθρόνιση του οποίου το 1323 τελειώνει και το 

                                                 
126 ΛΑΜΨΙΔΗΣ ΟΔ., Εφραίμ., Χρονογραφία, τ. Α΄, Αθήναι 1984, σ. 9 της εισαγωγής. 
127 ΛΑΜΨΙΔΗΣ ΟΔ., Εφραίμ., Χρονογραφία, ό. π. 
128 ΛΑΜΨΙΔΗΣ ΟΔ., Εφραίμ., Χρονογραφία, ό. π., σ. 10. 
129 ΛΑΜΨΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, Εφραίμ., Χρονογραφία, ό. π., σ. 11. 

ΑΑΑ   
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κείμενο. Η χρονογραφία, εκτός από την «ιστορία των αυτοκρατόρων», 

περιέχει και  μια επιλογή  από την εκκλησιαστική  Ιστορία,   διάφορες 

ενδιαφέρουσες διηγήσεις για τη ζωή, τις ευεργεσίες κτλ. των αυτοκρατόρων, 

καθώς και κάποιες πολιτιστικές πληροφορίες και μερικά παράδοξα. Ο 

Hunger θωρεί ότι η ευρεία χρήση κοινών τόπων και στερεότυπων εκ-

φράσεων και το  συχνό παραγέμισμα των  στίχων  με επιφωνήματα σε 

γενική   επιτείνουν  την εντύπωση   της  μονοτονίας. Η γλώσσα σε ορισμένα 

σημεία φανερώνει κλασικιστικές τάσεις, και μερικές φορές με υπερβολικό 

τρόπο, δεν λείπουν όμως και οι τύποι της καθομιλουμένης.130 Οι στίχοι της 

Χρονογραφίας ακολουθούν στη σύνθεσή τους δύο ταυτόχρονα μετρικές : α) 

Την αρχαία μετρική του ιαμβικού τριμέτρου και β) την τονική μετρική,131  

επιλογές που μαρτυρούν την αρχαΐζουσα τάση του συγγραφέα.132 Εκείνο που 

προβάλλει από τη Χρονογραφία είναι α) η αγάπη για τα κλασικά 

γράμματα, η μελέτη και η μίμηση, ακόμα και η φιλολογική και ιδίως αυτή, 

των κλασικών έργων και β) η προτίμηση των Βυζαντινών για λογοτεχνική 

αφήγηση ιστορικών γεγονότων σε αυτοτελή σχεδόν επεισόδια, όπως 

συμβαίνει και σε έργα άλλων συγγραφέων της ίδιας εποχής.133 

Στο πρώτο μισό του 15ου αιώνα η Αίνος σημαδεύεται από τη δράση μιας 

σημαντικής προσωπικότητας, του Ιουβενάλιου. Ο Ιουβενάλιος, στον οποίο 

ασκούν ισχυρή γοητεία οι ιδέες του Γεωργίου Γεμιστού-Πλήθωνα, δρα στο 

Άγιο Όρος, στην Απουλία και την Αλβανιτία (η Αλβανία γύρω από το 

Δυρράχιο) αλλά περισσότερο στην Αίνο, στην Κωνσταντινούπολη και στην 

Πελοπόννησο. Η μεγάλη του δράση, σε μια δύσκολη για την Εκκλησία και την 

αυτοκρατορία περίοδο, λίγο πριν από τη σύνοδο της Φλωρεντίας, εκδηλώνεται 

                                                 
130 HUNGER HERBERT.,  Βυζαντινή Λογοτεχνία, τ. Β΄, Αθήνα 1992, σσ. 329-331. 
131 ΛΑΜΨΙΔΗΣ ΟΔ., Εφραίμ., Χρονογραφία, ό. π. 
132 HUNGER HERBERT.,  Βυζαντινή Λογοτεχνία, τ. Β΄, ό. π. 
133 ΛΑΜΨΙΔΗΣ ΟΔ., Εφραίμ., Χρονογραφία, ό. π. 
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στην Αίνο όπου αποκτά πολλούς οπαδούς134 και φέρνει μεγάλη αναστάτωση, 

όπως πληροφορούμαστε από επιστολή του Γεωργίου Σχολάριου- Γεννάδιου 

προς τον Μανουήλ Ραούλ τον Οισή.135 Σύμφωνα με την επιστολή αυτή ο 

κατάπτυστος καί δαιμονιώδης136 Ιουβενάλιος διαδίδει στην Αίνο τῶν ἀλαστόρων 

ἑλληνιστῶν, τήν ἀποστασίαν ταύτην,137 λαθραίως πως συνίστησι τόν ἑλληνισμόν, 

μοναρχίαν ὁ δείλαιος ἀποκαλῶν τήν ἑλληνικήν πολυαρχίαν τε καί πολυθεΐαν 

καί τοιαῦτα ἄλλα τερατευόμενος,138 με αποτέλεσμα τόν τρισκατάρατον τοῦτον 

Ἰουβενάλιον πυθόμενος ἐν τῆ Αἴνῳ διαφθαρκέναι πολλούς, αὐτῶν Αἰνειτῶν τῶν 

ἔτι εὐσεβούντων ἐξειπόντων μοι τό δεινόν γι’ αυτό και ο Γεννάδιος γράψας τῷ 

τῆς πόλεως ἄρχοντι Γατελιούζῳ πολλάκις συνεβούλευον ἤ καθειργνύναι ἤ 

ἐξελαύνειν τόν ἀλητήριον. Κἀκεῖνος ἐξήλαυνεν οὐδέν μελλήσας, καί εἰ μή οὕτως 

ἐγένετο, κἄν ἡ σύμπασα Αἶνος διέφθαρτο ὑπ’ ἐκείνου. Ἀλλ’ ἐξωσθέντος, ἀπαθεῖς 

πολλοί διεσώθησαν.139 Μετά την εκδίωξή του από την Αίνο έρχεται και στην 

Κωνσταντινούπολη, όπου τά μοναστήρια καί τούς ξενῶνας καί τάς πανηγύρεις 

περιιών ἔσπειρε τήν ἀσέβειαν και επειδή φοβήθηκε την εκδίωξή του 

«προσελθών τῷ μεγάλῳ τότε πρωτοσυγκέλλῳ κυρίῳ Γρηγορίῳ, νυνί δέ 

πατριάρχη (πρόκειται για τον πατριάρχη Γρηγόριο τον Μάμμα, 1443-1450), 

ὑποκρίνεται τά Λατίνων φρονεῖν καί καθυπισχνεῖται συνεργεῖν αὐτῷ καί 

συμπράττειν τά πρός τήν ἕνωσιν».140 Όταν πια γίνονται φανερές οι διδασκαλίες 

του, διώχνεται και από την Κωνσταντινούπολη και καταφεύγει στην 

Πελοπόννησο. Εκεί, μέσα στη γενική αναστάτωση των πνευμάτων, 

θανατώνεται με μαρτυρικό τρόπο από τον Μανουήλ Ραούλ, τοπικό άρχοντα 

της περιοχής και είναι ίσως ο πρώτος και ο μόνος που πεθαίνει ως μάρτυρας 

                                                 
134 ΖΙΩΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Προβλήματα παιδείας του Ελληνισμού κατά τον πρώτο αιώνα της 

Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1982, σ. 29. 
135ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Γενναδίου Σχολαρίου Επιστολαί, Παλαιολόγεια και 

Πελοποννησιακά, τ. Β΄, Αθήνα 1912-1924, σ. 247-265.  
136 ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Γενναδίου Σχολαρίου Επιστολαί, ό. π., σ. 247. 
137 ΛΑΜΠΡΟΣ Σ., Γενναδίου Σχολαρίου Επιστολαί, ό. π. 
138 ΛΑΜΠΡΟΣ Σ., Γενναδίου Σχολαρίου Επιστολαί , ό. π., σ. 248. 
139 ΛΑΜΠΡΟΣ Σ., Γενναδίου Σχολαρίου Επιστολαί , ό. π., σ. 249-250. 
140 ΛΑΜΠΡΟΥ Σ., Γενναδίου Σχολαρίου Επιστολαί , ό. π., σ. 251. 
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για τις ιδέες του.141 Πολλοί κατακρίνουν τη σκληρή αυτή πράξη και ο Γεννάδιος 

για να καλύψει τον Ραούλ και να τον τονώσει ηθικά, του γράφει την επιστολή 

αυτή, με την οποία και τον επιδοκιμάζει και τον συγχαίρει για την πράξη, η 

οποία άλλωστε δικαιολογείται από τη βυζαντινή νομοθεσία.142  

Ένας συγγραφέας του 15ου αιώνα με άμεση σχέση με την Αίνο είναι ο 

Ιωάννης Καναβούτζης, ο οποίος συνέγραψε ένα σύντομο έργο, το οποίο 

εκδόθηκε το 1890 από τον Maximilian Lenhnerdt στη Bibliotheca Teubneriana, με τον 

τίτλο Ἰωάννου Καναβούτζη τοῦ μαγίστρου πρός τόν αὐθέντην τῆς Αἴνου καί τῆς 

Σαμοθράκης,143τον Παλαμήδη Γατελούζο (Palamede Gattilusio,1409-1455). Ο 

εκδότης θεωρεί το ύφος του Καναβούτζη φτωχό και ότι δεν προσφέρει τίποτα 

στην αποκατάσταση της Ρωμαϊκής Αρχαιολογίας του Διονυσίου 

Αλικαρνασσέως (1ος αι. π.Χ.), χωρία της οποίας σχολιάζονται μεταξύ άλλων 

στο έργο αυτό.144 Επίσης το έργο αναφέρεται με πολλές παρεκβολές για την 

αρχή των τεχνών και των επιστημών, για τη νομοθεσία, για τη χημεία, με την 

οποία κατορθώνεται η αλλοίωση των μετάλλων και η ανακάλυψη του 

φιλοσοφικού λίθου κ. ά. Με την κρίση αυτή του Lenhnerdt συμφωνεί και ο 

Κρουμβάχερ, ο οποίος αναφέρει ότι τό διεξοδικόν ἀσήμαντον ἔργον του ἤθελεν 

εἶσθαι ἐντελῶς ἀνάξιον λόγου ἐάν δέν περιεῖχεν ὕλην τινά εἰς τό μεσαιωνικόν 

ἑλληνικόν λεξικόν, εἰς τήν γεωγραφικήν ὀνοματοθεσίαν καί τήν ἑλληνικήν 

δημώδη μυθολογίαν,145  όσο και ο Hebert Hunger, o οποίος το χαρακτηρίζει ως 

ένα ιδιόμορφο έργο χαμηλού επιπέδου, που αναφέρεται στην ιστορία και στην 

                                                 
141 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. Α΄, 2001, σ. 303. 
142 ΛΑΜΠΡΟΥ Σ., Γενναδίου Σχολαρίου Επιστολαί,  ό. π., : «Οἱ ἀξιωθέντες τοῦ ἁγίου 

βαπτίσματος καί πάλιν ἑλληνίζοντες ἐσχάτῃ τιμωρία ὑπόκεινται», ό. π., σ. 263. 
143 HINTERBERGER MARTIN, Ο πεζός λόγος του 15ου αιώνα : Το αφήγημα του Ιωάννη 

Καναβούτζη αφιερωμένο στον αυθέντη της Αίνου και της Σαμοθράκης, Πρακτικά του 4ου 

Διεθνούς Συνεδρίου NEOGRAECA MEDII AEVI, Αθήνα 2002, σ. 405, όπου κάνει σημαντικές 

κριτικές παρατηρήσεις σχετικά με την έκδοση του χειρογράφου. 
144 HINTERBERGER MARTIN, Ο πεζός λόγος του 15ου αιώνα, ό. π. 
145 ΚΡΟΥΜΒΑΧΕΡ Κ., Ιστορία της Βυζαντηνής λογοτεχνίας, μεταφρασθείσα υπό Γ. Σωτηριάδου, 

τ. Β΄ Αθήνα 1900 (ανατύπωση Αθήνα 1974), σ. 308. 



 50 

γεωγραφία, αλλά και στην αλχημεία και σε άλλες «επιστήμες».146 Ο Νικόλαος 

Πολίτης παραθέτει ένα μικρό απόσπασμα από το έργο του Καναβούτζη στη 

Νεοελληνική Μυθολογία λόγω των λαογραφικών πληροφοριών του147 και το 

μόνο θετικό σχόλιο για τον Καναβούτζη προέρχεται από τον Κωνσταντίνο 

Σάθα: καλόν δ’ ἤθελεν εἶσθαι ἐάν τις ἐπεχείρει τήν δημοσίυσιν αὐτοῦ, οὐχί 

τοσοῦτον περισπουδάστου διά τάς ἱστορικάς εἰδήσεις, ὅσον διά τό ὕφος τῆς 

γλώσσης καί πρό πάντων τάς συνεχῶς ἀπαντώσας περιεργοτάτους 

παρεκβολάς.148 Από τους σύγχρονους ερευνητές ο Martin Hinterberger 

απέδειξε ότι το έργο του Καναβούτζη είναι αντιπροσωπευτικό της 

περιρρέουσας ατμόσφαιρας στα λατινοκρατούμενα εδάφη με ελληνικό 

πολιτισμό τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πρώτα δείγματα 

νεοελληνικής πεζογραφίας.149 Σ’ ένα χειρόγραφο του Εσκοριάλ, που 

εντοπίστηκε στο Βρετανικό Μουσείο, βρίσκεται, πίσω από ένα χρονολογικό 

δοκίμιο του Μιχαήλ Χρυσοκόκκη από το 1435, ένας πίνακας με τη διάρκεια 

που έχουν στο γεωγραφικό πλάτος της Φώκαιας (38° 50') οι ημέρες στις 360 

μοίρες της ηλιακής περιόδου. Ως συντάκτης του Κανονίου αυτού αναφέρεται 

ο Ιωάννης Καναβούτζης.150  

Για τον βίο του Ιωάννη Καναβούτζη ό,τι γνωρίζουμε βασίζεται κυρίως στο 

ίδιο το έργο του. Το όνομα Καναβούτζης είναι μάλλον ιταλικής προελεύσεως 

και αρκετά μέλη αυτής της οικογένειας δραστηριοποιήθηκαν στο Βόρειο 

Αιγαίο κατά τους αιώνες 14ο, 15ο και 16ο. Ο δρουγγάριος Κανναβούτζης που 

έκτισε μία εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη Μυτιλήνη πριν από το 1324 

                                                 
146 HUNGER H., Γεωγραφική γραμματεία στο Βυζάντιο, Βυζαντινή Λογοτεχνία,  τ. Α΄,  Αθήνα 

1991, σ. 401. 
147 ΠΟΛΙΤΗΣ Ν., Μελέτη επί του βίου των νεωτέρων Ελλήνων, τ. Α΄, Νεοελληνική Μυθολογία, 

Αθήνα 1871 (ανατύπωση Αθήνα 1979), στο κεφάλαιο 51 για τις νύμφες και για τον 

Καναβούτζη στις σσ. 94-96. 
148 ΣΑΘΑΣ Κ., Νεοελληνική φιλολογία. Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων 

Ελλήνων από της καταλύσεως της βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι της Ελληνικής εθνεγερσίας 

(1453-1821), Αθήνα 1868, σ. 110. 
149 HINTERBERGER MARTIN, Ο πεζός λόγος του 15ου αιώνα, ό. π., σ. 407. 
150 HUNGER H.,  Γεωγραφική γραμματεία, ό. π. 
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πρέπει να ήταν πρόγονος του Ιωάννη.151 Λίγο αργότερα, το 1349, μαρτυρείται 

σε γενουατικά νοταριακά έγγραφα της Χίου ένας νοτάριος Michalli Maistro 

Canavuci di Sio.152 Ο Αυγουσταρίκης Καναβούτζης έκτισε με δικές του 

δαπάνες την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Αίνο το 1421, όπως μαρτυρεί 

η επιγραφή που βρέθηκε στον ναό του Αγίου Βλασίου της ίδιας πόλης: 

ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΟΝ Ο ΘΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΠ(Τ)ΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΑ ΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΑΡΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΒΟΥΤΖΙ. 

ΕΤΟΥΣ 6929, ΙΝ. ΙΑ΄ ΚΟΣΤ.153 

Ο Ιωάννης Καναβούτζης γεννήθηκε στις αρχές του 15ου αιώνα και καταγόταν 

μάλλον από τη Φώκαια, σύμφωνα με τη μαρτυρία του ουμανιστή Κυριάκου 

Αγκωνίτη (Circiaco de Pizzicolli, 1391-1452) που τον γνώρισε το 1446.154 

Γνωρίζουμε επίσης ότι ήταν δάσκαλος και αλληλογραφούσε με τον Ιωάννη 

Ευγενικό.155 

Στον με αρ. 527 κώδικα της Μαρκιανής βιβλιοθήκης διασώζονται έξι 

ανεπίγραφες επιστολές του Βησσαρίωνα της περιόδου 1450-1455, από τις 

οποίες η πρώτη απευθύνεται στον Μιχαήλ Αποστόλη, έναν νέο λόγιο και 

νεομύητο στην κίνηση του Γεώργιου Γεμιστού–Πλήθωνα. Σύμφωνα λοιπόν με 

αυτήν την επιστολή, ο Βησσαρίωνας προτρέπει τον Μιχαήλ Αποστόλη να βρεί 

και να αγοράσει θύραθεν συγγράματα αλλά και της εκκλησιαστικής 

παράδοσης και μάλιστα αναφέρει και λίγες πόλεις όπου μπορεί να βρει τέτοια 

βιβλία. Ανάμεσα στις πόλεις αυτές είναι και η Αίνος γεγονός που δείχνει το 

πνευματικό και μορφωτικό επίπεδο της πόλης: …ἔχοιεν ὅπῃ τήν αὑτῶν φωνήν 

ἅπασαν, τήν γε νῦν οὖσαν, ἔν τινι ὁμοῦ ἀποκειμένην ἀσφαλεῖ τόπῳ εὕροιεν καί 

εὑρόντες πολλαπλασιάσαιεν καί μή πρόςοἷς πολλοῖς τε καί καλοῖς τῶν θείων 

ἐκείνων ἀνδρῶν πάλαι ἀπολωλέκαμεν ὑπομνήμασι καί τά ὀλίγα ταῦτα νῦν 

                                                 
151 HINTERBERGER MARTIN, Ο πεζός λόγος του 15ου αιώνα, ό. π., σ. 408. 
152 HINTERBERGER MARTIN, Ο πεζός λόγος του 15ου αιώνα, ό. π. 
153 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΧ., Χριστιανική επιγραφή εν Αίνω, Θρ, τ. 15 (1941), σ. 148. 
154 ΛΑΜΠΡΟΥ Σ., ΝΕ, τ. 7 (1910), σ. 485. 
155 ΛΑΜΠΡΟΥ Σ., Παλαιολόγεια και Πελοπονησιακά, τ. Α΄, Αθήνα 1912-13, σ. μγ΄(η επιστολή 

στις σελίδες 168-169), HINTERBERGER MARTIN, Ο πεζός λόγος του 15ου αιώνα, ό. π., σ. 409. 
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ἀπολέσαντες ἄφωνοι τό πάμπαν μείνοιεν καί βαρβάρων τε καί ἀνδραπόδων οὐδεν 

διαφέροιεν. Τήν τούτων τοίνυν πέμπω σοι καταγραφήν. Πέμπω δέ τήν αὐτήν καί 

τῷ Ἀθηνῶν Θεοφάνει. Δέομαι δέ σου ἵνα ἐμήν τε χάριν τοῦ τε ὅν ἔχω σκοποῦ, οὗ 

καί σοί μέλειν εἰκός, πᾶσαν ποιήση πρόνοιαν εὑρεῖν τε καί ὠνήσασθαι πάντα. Ἔκ 

τε γάρ Ἀδριανουπόλεως ἔκ τε Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης τε καί Αἴνου καί τῶν 

ἄλλων χωρῶν τε καί πόλεων τῶν παρακειμένων ὑμῖν αὐτῆς τε τῆς πάλαι ποτέ 

ἡμετέρας πόλεως, ἧς καί κτήματα ἦσαν, ἔτι τε καί Καλλιουπόλεως πάντα 

ἀναζητήσας εὑρήσεις.156     

Οι Gattilusi. 

 Γενουάτικη οικογένεια των Gattilusi κυριάρχησε στην Αίνο για 

περίπου έναν αιώνα, από το 1354 έως λίγο μετά το 1454. Πρώτος 

κύριος της πόλης υπήρξε ο Γενουάτης ευπατρίδης Φραγκίσκος Gattilusi, ο 

οποίος διαπλέει το Αιγαίο με δύο γαλέρες σε αναζήτηση εμπορικών 

περιπετειών. Σταθμεύοντας στη Τένεδο συναντά τον έκπτωτο νεαρό 

αυτοκράτορα Ιωάννη Ε΄ Παλαιολόγο, ο οποίος, όπως είδαμε, συμφωνεί το 1354 

να του παραχώρησε την Αίνο, προκειμένου να τον βοηθήσει για να 

ξαναπάρει το θρόνο του από τον Ιωάννη Καντακουζηνό, ενώ σαν αντάλλαγμα 

αποφασίζουν να συνδεθούν οικογενειακά και ο Φραγκίσκος να παντρευτεί την 

αδελφή του Μαρία Παλαιολογίνα.  

Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς και πώς η Αίνος πέρασε στην οιογένεια 

των Γατελούζων, πάντως ο Φραγκίσκος γίνεται κυρίαρχος και της 

Μυτιλήνης από το 1355. Το πιο πιθανό είναι ότι ο Νικηφόρος της Ηπείρου 

που ήταν τότε διοικητής της πόλης, μετά την επικράτηση του Ιωάννη Ε΄, με 

τη βοήθεια του Φραγκίσκου, στην Κωνσταντινούπολη, σκέφθηκε ότι είναι 

προτιμότερο να παραδώσει την πόλη στον Ιωάννη Ε΄ και εκείνος με τη σειρά 

του να την παραχώρησε ως προίκα της αδελφής του Μαρίας στον 

Φραγκίσκο. Το 1366 μ.Χ., όταν οι Έλληνες του Βυζαντίου πιέζονται σκληρά 

                                                 
156 ΛΑΜΠΡΟΥ Σ., Ανέκδοτος επιστολή του Βησσαρίωνος, ΝΕ, τ. 6, 1909, σ. 394. 
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από τους Τούρκους και ο Τσάρος των Βουλγάρων Σισμάν αιχμαλωτίζει με 

δόλο τον αυτοκράτορα Ιωάννη, ο Φραγκίσκος Γαττελούζος είναι παρών και 

τους βοηθά να πάρουν πίσω την Καλλίπολη από τους Οθωμανούς και την 

Μεσημβρία από τους Βουλγάρους. Στις 18 Οκτωβρίου του 1369, ο Φραγκίσκος 

Γαττελούζος συνοδεύει τον γυναικάδελφό του αυτοκράτορα Ιωάννη Ε΄ στη 

Ρώμη και υπογράφει ως μάρτυρας στην ομολογία της Καθολικής πίστεως που 

γίνεται στο παλάτι του Αγίου Πνεύματος μπροστά στον Πάπα Ουρβανό Ε΄. Το 

1374 ο Πάπας αναθέτει στον Φραγκίσκο Γαττελούζο την φροντίδα της 

Σμύρνης και στέλνει δύο θεολόγους για να τον πείσουν ότι η καλύτερη άμυνα 

εναντίον των Τούρκων δεν είναι η στρατιωτική δύναμη αλλά η ένωση των 

εκκλησιών. 

Ο Φραγκίσκος σκοτώθηκε στο σεισμό της 6ης Αυγούστου του 1384, που όπως 

ειπώθηκε κατόπιν προφητεύθηκε από έναν μοναχό της Λέσβου,157 στην 

ακρόπολη της πόλης αυτής.158 Από τον σεισμό αυτόν επέζησε μόνο ο 

μικρότερος γιος του Ιάκωβος, του οποίου την κηδεμονία ανέλαβε ο θείος του, 

αδελφός του αποθανόντος Φραγκίσκου, Νικορέζος Gattilusi, ο οποίος 

τουλάχιστον από τον Ιούνιο του ίδιου έτους είναι αυθέντης της Αίνου,159 και 

συμβασίλευε μαζί του για τρία χρόνια μέχρι το 1387, οπότε εξαιτίας κάποιας 

διαφωνίας με τον ανιψιό του ο Νικορέζος επέστρεψε στην Αίνο: ὅς ἦν 

συνάρχων τῷ ἀνεψιῷ αὐτοῦ ἐπί χρόνοις τρισί. Σκανδάλου δέ συμβάντος μέσον 

αὐτῶν, ἐπανῆλθεν εἰς τήν Αἶνον, ὅπου καί πρῶτα ἦν.160 Αυτό φυσικά δείχνει ότι ο 

Φραγκίσκος ανάμεσα στα έτη 1354-1384 παραχώρησε την Αίνο στον αδελφό 

του Νικορέζο (ή Νικολέζο). Μετά από είκοσι χρόνια, τον Οκτώβριο του 1404 

πεθαίνει και ο Ιάκωβος της Λέσβου οπότε και πάλι αναλαμβάνει την 

κηδεμονία του νέου Ιακώβου ο Νικορέζος, ο οποίος αναφέρεται από τον 

ανώνυμο συγγραφέα του Παρισινού κώδικα ως ὁ τῆς Αἴνου, ὁ προρρηθείς 

                                                 
157 MILLER WILLIAM, Essays on the Latin Orient, Amsterdam 1964, σ. 318. 
158ΛΑΜΠΡΟΥ Σ., Συμβολή εις την ιστορίαν των εν Λέσβω δυναστευόντων 

Γατελούζων, ΝΕ, τ. 6, 1909, σ. 39. 
159 MILLER WILLIAM, Essays, ό. π. 
160 ΛΑΜΠΡΟΥ Σ., Συμβολή εις την ιστορίαν, ό. π., σ. 40. 
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Νικορέζος, καί ἔλαβεν τήν ἀρχήν, ἄνηβος γάρ ὁ αὐθέντης ἔτι. Καί ἦν οὖτος 

κυβερνήτης αὐτοῦ καί τῆς αὐθεντίας αὐτοῦ ἔτη ε΄.161  Σε ένα έγγραφο των 

αρχείων της Μελίτης (Libri Bullarum, XXIV, φ. 194β), με χρονολογία 12 

Απριλίου 1409, οι ιππότες της Ρόδου απευθύνονται στον Νικολέζο Γατελούζο 

ως κύριο της Αίνου : domino Nicholosio Gathelusio honorabili domino Eney.162  Το ίδιο 

αυτό έτος πρέπει να πέθανε ο Νικολέζος και την εξουσία ανέλαβε ο γιος του 

Ιακώβου, ο οποίος είχε εντωμεταξύ μετονομασθεί σε Φραγκίσκος Β΄, 

Παλαμήδης. Το όνομα Παλαμήδης του νέου κυρίου της Αίνου παραπέμπει 

απευθείας στην αρχαία ελληνική μυθολογία και συγκεκριμένα στον έλληνα 

πολεμιστή μπροστά στα τείχη της Τροίας και δείχνει το πόσο εξελληνίσθηκε η 

οικογένεια των Γατελούζων. Επίσης μπορεί να δείχνει και την αγάπη τους για 

τις επιστήμες αφού ο Παλαμήδης θεωρούνταν από τους αρχαίους Έλληνες ως 

ο εφευρέτης των γραμμάτων δια της συντάξεως των φοινικικών στοιχείων, 

ακόμη και των αριθμών, των μέτρων και των σταθμών, των νομοσμάτων, των 

διαιρέσεων του χρόνου σε ώρες, ημέρες, μήνες, των στρατιωτικών μονάδων και 

πολλών άλλων σπουδαίων, ως και παιχνιδιών. Το 1433 ο Παλαμήδης ανέγειρε 

έναν πύργο στη Σαμοθράκη, στον οποίο τοποθέτησε ανάγλυφο δικέφαλο αετό 

με επιγραφή στην οποία αναγράφεται η χρονολογία της ίδρυσης του πύργου 

αυτού:163  

K(a…) toàton ¢n»geiren ™k b£qrwn pÝrgon 

mšga$ ¢risteÝ$, filÒpoli$ aÙqenth$ 

AŠnou [Ð l]amprÒ$ pÕlew$ k[a…] t‹$ [n»]sou, 

Palam»dh$ œndoxo$ Ga[t]elioÚ(tzh$), 

Ó$ k(aˆ) toàto Ÿsthsen ™n crÒnoi$ Ÿrgon 

tetr£ki$ dška ƒp[p]eÚousi kaˆ prÒ$ ge 

™nakos…oi$ k(aˆ) cil…oi$ ˜x£ki$. 

                                                 
161 ΛΑΜΠΡΟΥ Σ., Συμβολή εις την ιστορίαν, ό. π. 
162 ΛΑΜΠΡΟΥ Σ., Νέαι συμβολαί εις τα περί Γατελούζων, ΝΕ, τ. 7, 1910, σ. 341. 
163 ΛΑΜΠΡΟΥ Σ., ΝΕ, τ. 6, 1909, σ. 446. 
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foberÕn Ð lamprÒj froÚrion polemˆoij. 

j"ma (6941=1433)164 

Λίγο πριν την κατάληψη της πόλης από τον Μωάμεθ τον Β΄ στις 24 

Ιανουαρίου του 1454, ο Παλαμήδης πεθαίνει και τον διαδέχεται ο γιος του και 

τελευταίος Γενουάτης ηγεμόνας της Αίνου ο Δωρίνος (Dorino) B΄. 

Ο Λατίνος περιηγητής Κυριακός ο Αγκωνίτης (Ciriaco de Pizzicolli), 

επισκέπτεται το 1444 την Αίνο δίνοντας κάποιες πληροφορίες γι’  αυτήν όπως 

ότι κοντά στα τείχη της πόλης υπάρχουν τεχνητά στο βράχο σκαλισμένες 

σπηλιές, οι οποίες ονομάζονται Bubularia και αναφέρει ότι ο κύριος της Αίνου 

Παλαμήδης Γατελούζος ίδρυσε μια πόλη στο νησί της Σαμοθράκης το οποίο 

βρισκόταν κάτω από την κυριαρχία του.165  Παρόλο που τα μέλη της 

Γενουάτικης αυτής οικογένειας των Gattilusi είχαν αντικρουόμενα 

συμφέροντα με τους Βενετούς, που προσπαθούσαν επίσης να ελέγχουν το 

στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Αίνου, η Γενουάτικη Αίνος παρέμεινε 

ουδέτερη στη διένεξη του 1454 ανάμεσα στη Γένουα και τη Βενετία. Οι 

βυζαντινοί αυτοκράτορες διατηρούσαν την επικυριαρχία τους στην πόλη, η 

οποία ασκούνταν από τους αντιπροσώπους τους, που όμως στην 

πραγματικότητα δεν είχαν παρά μόνον εικονική εξουσία.166 Είναι γνωστό ότι οι 

Γενουάτες ήταν πιο ανεκτικοί στους ετερόδοξούς τους απ’  ότι οι Βενετοί κατά 

τη διακυβέρνηση των αποικιών τους. Παρ’ όλα αυτά, οι Gattilusi δεν 

διατηρούσαν τις καλύτερες σχέσεις με τους ντόπιους κατοίκους της Αίνου. 

Αυτό φαίνεται τόσο από τις δυσκολίες που πρόβαλλαν στον διορισμό 

Ορθοδόξου Μητροπολίτη στην Αίνο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως 

διαφαίνεται από την επιστολή πατριαρχικού γράμματος προς τον Νικολέττο, 

στο οποίο διατυπώνεται η απαίτηση να τοποθετηθεί εκεί μητροπολίτης γιατί η 

                                                 
164 CURTIUS ERNESTUS- KIRCHHOFF ADOLPHUS, Corpus Inscriptionum Graecarum, New York 

1977, σ. 357. 
165 ΛΑΜΠΡΟΥ Σ., ΝΕ, τ. 7, 1910, ό. π., SOUSTAL P., Thrake, ό. π., σ. 171. 
166 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. Α΄, 2001, σ. 350. 
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θέση έχει μείνει κενή από καιρό,167 όσο και από την προθυμία του λαού της 

πόλης να δεχθεί, με κάποιους ευνοϊκούς όρους, την Οθωμανική κυριαρχία.168 

Εντούτοις η Αίνος αποτελούσε έναν μοναδικό τόπο, που για πολλά χρόνια 

πρόσφερε καταφύγιο σε όσους κατοίκους της ενδοχώρας επιθυμούσαν να 

ξεφύγουν από τον έλεγχο των Οθωμανών.169  

 

                                                 
167 ΜΜ, τ. 2, σσ., 338-339. 
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