
Η εξέγερση της Αίνου κατά την επανάσταση του 1821 
 

Η Αίνος είναι η πλέον γνωστή από τις Θρακικές πόλεις και αυτό γιατί κατά τους 

αρχαίους χρόνους  χρησιμοποιήθηκε σαν γέφυρα επικοινωνίας της Θράκης και 

των άλλων πόλεων στα Ασιατικά  παράλια του Αιγαίου, της Προποντίδας και του 

Ευξείνου Πόντου, κατά δε τους Χριστιανικούς χρόνους υπήρξε εστία διάδοσης 

του Χριστιανισμού και κατά τους αγώνες του 1821 προσέφερε μεγάλες και 

πολύτιμες υπηρεσίες στο έθνος με τη συμμετοχή χιλιάδων κατοίκων της τόσο 

στους κατά ξηρά αγώνες όσο και στους κατά  θάλασσα. 

Η τουρκοκρατία βρήκε την Αίνο ως μια από τις πιο προηγμένες στη ναυτιλία 

Ελληνικές πόλεις. Και αυτό γιατί όχι μόνο διέθετε, εκ θέσεως, λιμάνι στο Αιγαίο 

και ως εκ τούτου υπήρχε η επικοινωνία με τα άλλα νησιά και κέντρα που 

επαναστάτησαν, αλλά  και γιατί οι κάτοικοί της που ήταν ικανότατοι ναυτικοί 

και έμποροι, επικοινωνούσαν με τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Μεσογείου 

και της δυτικής Ευρώπης.  

Οι Αινίτες  ναυτικοί ήταν από τους πρώτους που μυήθηκαν στην Φιλική Εταιρεία 

και αφενός εξόπλισαν κατάλληλα τα πλοία τους για να μετέχουν δια του στόλου 

τους στην επανάσταση για την απελευθέρωση του Γένους αφετέρου 

προπαρασκεύασαν κατάλληλα την πόλη τους και τις άλλες γύρω κωμοπόλεις. 

Έτσι όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση του 1821 στην νότια Ελλάδα, 

εξεγέρθηκαν και  οι Αινίτες  εναντίον του δυνάστη, κατέλαβαν το φρούριο των 

``Κατελούζων``, κατέλυσαν τις τουρκικές αρχές και έγιναν κύριοι όχι μόνο της 

πόλης τους αλλά και των γύρω χωριών. 

Η Αίνος συγκρινόμενη προς τις άλλες χερσαίες πόλεις της Θράκης βρισκόταν σε  

πολύ μειονεκτική θέση γιατί ήταν πολύ εύκολα προσβλητή από τους Τούρκους 

δια της ξηράς αλλά και δια θαλάσσης. Παρόλα αυτά, ενώ οι άλλες Ελληνικές 

πόλεις της Θράκης ήταν αποκλεισμένες επειδή δεν μπορούσαν να διέλθουν από 

τον Βόσπορο και τα Στενά του Ελλησπόντου που τα φρουρούσαν οι Τούρκοι, οι 

Αινίτες διέσχιζαν τις ελληνικές θάλασσες μαχόμενοι μαζί με άλλους 

επαναστατημένους Έλληνες και με τα ηρωικά τους κατορθώματα διακρίθηκαν 

στους αγώνες για την Ελευθερία.  

Όταν η Πύλη πληροφορήθηκε την επαναστατική δράση των Αινιτών στη 

θάλασσα αλλά και την ένοπλο εξέγερση στην πόλη της Αίνου, διέταξε αποστολή 

τουρκικού στρατιωτικού σώματος 800 ανδρών για να καταστείλουν την εξέγερση 

και να τιμωρήσουν παραδειγματικά τους επαναστάτες Έλληνες. Στην επίθεση 

αυτή των Τούρκων οι Αινίτες δεν μπόρεσαν να οργανώσουν την άμυνά τους 

επειδή οι περισσότεροι πολεμιστές βρισκόταν διάσπαρτοι σε πολλά πεδία μαχών 

και έτσι προέβαλαν σθεναρά αντίσταση και τελικώς νικήθηκαν. Οι Τούρκοι 

ανακατέλαβαν το φρούριο των ``Κατελούζων`` και κατάσφαξαν τους κατοίκους 

της Αίνου οι οποίοι δεν μπόρεσαν να φύγουν στην ύπαιθρο για να σωθούν. 

Βαρύς ο φόρος αίματος για την Αίνο επειδή συνέδραμαν τους υπολοίπους 

Έλληνες για την Ελευθερία τους. 

 Όταν έγινε γνωστή η κατάληψη της Αίνου και η σφαγή των κατοίκων και των 

περιχώρων, αναχώρησαν τέσσαρα πλοία από τα Ψαρά υπό τον Ναύαρχο Ανδρέα  



Γιαννίτση με την εντολή να ανακαταλάβουν την Αίνο. Όλα τα άλλα πλοία των 

Αινιτών εκτελούσαν αποστολές στις επιχειρήσεις της νότιας Ελλάδας. 

Ο Ναύαρχος  Γιαννίτσης μόλις έφθασε στην Αίνο άρχισε τον βομβαρδισμό  του 

φρουρίου το οποίο όμως είχαν οχυρώσει οι Τούρκοι. Αμέσως μετά έκανε 

απόβαση των πολεμιστών οι οποίοι βοηθήθηκαν πολύ από τους επιζήσαντες 

κατοίκους, ανακατέλαβαν το φρούριο και ελευθέρωσαν την πόλη της Αίνου. 

Από την επιχείρηση αυτή οι Έλληνες κατέλαβαν εβδομήντα πυροβόλα των 

Τούρκων και άφθονο πολεμικό υλικό, τα οποία μεταφέρθηκαν με τα πλοία στα 

Ψαρά  και χρησιμοποιήθηκαν για την οχύρωση του νησιού και τον εξοπλισμό 

του. 

Μετά την επιχείρηση αυτή, εξοπλισμένα πλοία των Αινιτών ενώθηκαν με αυτά 

των Ψαριανών και έκαμαν περιπολίες στο βόρειο Αιγαίο εμποδίζοντας έτσι τον 

τουρκικό στόλο να εξέλθει από τον Ελλήσποντο για ανεφοδιασμό και ενίσχυση 

του στόλου που βρισκόταν στη Μακεδονία και νότια Ελλάδα. 

 

Ο Καπετάν Χατζή-Αντώνης Βισβίζης , η σύζυγός του Δόμνα Βισβίζη, ο Καπετάν 

Στρατής Σκόρδος, ο Καπετάν Δούκας, ο Καπετάν Κούταβος, ο Καπετάν Γιάννης 

Καραβέλλης, ο Καπετάν Εμμανουήλ Τέρογλου, ο Καπετάν Ελευθέριος Παλαιός, 

ο Καπετάν Γρηγόριος Κομνηνού, ο Καπετάν Βασίλειος Χριστοφόρου, ο 

Καπετάν Αγγελής Αργυρίου, ο Καπετάν Κωνσταντίνος Καζάζογλου  είναι 

ορισμένοι από τους πολλούς Αινίτες ναυτικούς οι οποίοι έθεσαν τα πλοία τους, 

τις περιουσίες τους και την ζωή τους στην εξέγερση του 1821 για την 

απελευθέρωση της Πατρίδος. 

 

Η προσφορά όμως της Αίνου στους αγώνες του Έθνους δεν περιορίζεται μόνο 

στην εξέγερση της πόλης, τις θυσίες  και στους κατά την θάλασσα αγώνες. 

Πλήθος Αινιτών αγωνιστών ενώθηκαν με τους άλλους αγωνιστές της νοτίου 

Ελλάδος μαχόμενοι στη ξηρά για την Ελευθερία. Μεταξύ  αυτών 

περιλαμβάνονται πολλοί προύχοντες της Αίνου οι οποίοι αναδείχθηκαν σε 

οπλαρχηγούς της εξέγερσης του 1821.  Πολλοί από αυτούς που επέζησαν μετά 

την ανεξαρτησία του Ελληνικού Κράτους  παρέμειναν στη  Στερεά Ελλάδα  και 

σε νησιά του Αιγαίου αφού η πατρίδα τους  δεν είχε απελευθερωθεί.  

 

Στην Αίνο όμως επιφυλάχθηκε η τιμή της τελευταίας ενόπλου δράσεως κατά των 

Τούρκων κατά τη διάρκεια του τέλους της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, το 

θέρος του 1829. Όταν ο Ρωσικός στρατός υπό τον Στρατηγό Ντιέμπιτς κατέλαβε 

την Αδριανούπολη την 29η Αυγούστου 1829, απειλούσε με προέλαση προς την 

Κωνσταντινούπολη. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία για την αντιμετώπιση της 

κρίσιμης αυτής κατάστασης, ζήτησε μεταξύ των άλλων ενισχύσεων για την 

οργάνωση της άμυνας της Κωνσταντινούπολης και ενός  στρατιωτικού σώματος 

χιλίων πεντακοσίων ιππέων υπό τις οδηγίες του Πασά της Θεσσαλονίκης. Κατά 

τη διέλευση τους από την Αίνο, δέχθηκαν επίθεση από του Αινίτες, οι οποίοι 

ενθαρρύνθηκαν από την κάθοδο των Ρώσων στην Θράκη και επετέθησαν κατά 

των Τούρκων . Η καταστροφή τους ήταν μεγάλη, άλλοι φονεύθηκαν και άλλοι 

σκόρπισαν στο εσωτερικό της Θράκης. Έτσι αφ`ενός σώθηκε ακόμη μία φορά η 

Αίνος από την καταστροφή και λεηλασία των Τούρκων αφ`ετέρου η ηρωική 



πράξη των Αινιτών στέρησε τη βοήθεια που περίμενε ο Σουλτάνος και ίσως 

επιτάχυνε την υπογραφείσα συνθήκη της Αδριανουπόλεως στις 14 Σεπτεμβρίου 

1829 δια της οποίας η Τουρκία δέχθηκε τις διατάξεις της Συνθήκης του Λονδίνου 

και του πρωτοκόλλου της 22ας Μαρτίου 1829 τα οποία ήταν η αφετηρία της 

επίσημης αναγνώρισης της ανεξαρτησίας του Ελληνικού Κράτους. 

Τα βόρεια όρια της τότε Ελλάδος έφταναν από τον Αμβρακικό μέχρι τον 

Παγασιτικό κόλπο. Η ελευθερία της Αίνου δεν ήρθε ποτέ!  
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