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Ο Σύλλογος ``Ελληνομουσείον Αίνου`` ιδρύθηκε 

στην Αλεξανδρούπολη το 1976, υιοθετώντας την 

επωνυμία αυτή σε ανάμνηση της Ελληνικής Σχολής  

της Αίνου που ιδρύθηκε το 1652. 
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Σκοπός του Συλλόγου είναι η 

αναβίωση του έργου της 

Ελληνικής κοινότητας και του 

Ελληνομουσείου της Αίνου, η 

καταγραφή της ιστορίας της 

Αίνου, η ενδυνάμωση των 

παραδόσεων, η περίσωση των 

ηθών και εθίμων και γενικότερα 

η διασφάλιση της μετάδοσης 

της ιστορικής κληρονομιάς της 

Αίνου στις επόμενες γενιές.  
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Από τις πρώτες 

δράσεις του 

Συλλόγου ήταν η 

ανέγερση του 

μνημείου των 

Αινιτών ηρώων  

του 1821,  

Χατζηαντώνη και 

Δόμνας Βισβίζη, 

στην πλατεία του 

Φάρου 

Αλεξανδρούπολης 

το 1987.  
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Το 1998 ο Σύλλογος σε 

συνεργασία με το Δήμο 

Αλεξανδρούπολης, ανήγειρε 

μικρό εκκλησάκι του Αγίου 

Εύπλου - προστάτη των 

ναυτικών της Θράκης - στην 

είσοδο του λιμανιού της 

Αλεξανδρούπολης,  

πανομοιότυπο του ναΐσκου 

που βρίσκεται στην Αίνο. 

Κάθε χρόνο στις 11 

Αυγούστου τιμάται η μνήμη 

του Αγίου Εύπλου. 



Ο Άγιος Εύπλους στην 

Αλεξανδρούπολη 









Το 2007 κατά την επίσκεψη του συλλόγου 

μας στην Αίνο (9 Ιουνίου 2007) βρήκαμε 

μόνο μία εκκλησία να υπάρχει ακέραια και 

αυτό γιατί  μετατράπηκε σε μαυσωλείο  

(Γιουνούζ-Μπαμπά) από τους Τούρκους το 

1456 και είναι ο ναΐσκος του Αγίου Εύπλου 

ή όπως τον αποκαλούσαν οι Αινίτες 

ο Αγιανόπλους. 

  

Η εκκλησία είναι μικρή ( 8Χ6,60 μ.), 

βυζαντινό κτίσμα σε σχήμα ελεύθερου 

σταυρού. Διαθέτει υψηλό τρούλο και το 

ανατολικά απολήγει σε ημικυκλική αψίδα. 

Είναι από  τους αρχαιότερους ναούς της 

πόλης της Αίνου και βρίσκεται στη 

συνοικία ``Κάτω Μαχαλά`` κοντά στη 

λιμνοθάλασσα Λαμπί. Σύμφωνα με μια 

νεώτερη έρευνα φαίνεται ότι οικοδομήθηκε 

κάποια εποχή πριν το  έτος 1000. 



Ο Άγιος Εύπλους στην Αίνο-2009 
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Ο Σύλλογος συμβάλλει 

στη διατήρηση της 

ιστορικής κληρονομιάς 

των Αινιτών με την ίδρυση 

και διατήρηση βιβλιοθήκης 

που περιέχει ιστορικά 

βιβλία και ντοκουμέντα, με 

τη συλλογή τοπικών 

αινίτικων ενδυμασιών 

καθώς και τη συλλογή 

λαογραφικών 

αντικειμένων.   
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Από το 2005 ο Σύλλογος 

εκδίδειτο περιοδικό    

``ΤΑ  ΝΙΤΚΑ``  

όπου καταγράφεται η ιστορική 

πορεία της Αίνου και των 

κατοίκων της, οι δράσεις του 

Συλλόγου και όλα τα 

ντοκουμέντα που αφορούν τη 

αλησμόνητη πατρίδα.  

 

Όλες αυτές οι μνήμες 

φυλάσσονται  στα ιδιόκτητα 

γραφεία του Συλλόγου τα οποία 

είναι χορηγία του ιδρύματος 

``Σταύρος Νιάρχος 
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Το ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ 

ΑΙΝΟΥ`` συμμετέχει σε 

κάθε εθνική, κοινωνική 

και πολιτιστική 

εκδήλωση της πόλης 

της Αλεξανδρούπολης.  

 

 
 

Έχει συνεργασία  με την  

Γενική Συνομοσπονδία Προσφυγικών Συλλόγων και την 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων (Π.Ο.Θ.Σ.). 

Είναι μέλος της τοπικής Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων 

Έβρου ( Ε.ΠΟ.Φ.Ε.).  
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ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ  ΑΙΝΟΥ 
Σκρά  4 

68 100 Αλεξανδρούπολη 

 

τηλ./ Fax: 25510 33615 

 

Ε mail: info@ainites.gr 

Web site:www.ainites.gr 


