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Ο Σύλλογος ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ`` 
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.  
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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 

1998-Θεμελίωση του Ναού 





Ο Άγιος Εύπλους στην Αίνο-1980 



Ο Άγιος Εύπλους στην Αίνο-2013 



Ο εορτασμός του Αγίου Εύπλου  
10-11 Αυγούστου 2013  

Όπως κάθε χρόνο στις 10 και 11 Αυγούστου 
γιορτάζουμε τον Άγιο Εύπλου, μόνο που φέτος είχαμε 

την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουμε τεμάχιο 
ιερού λειψάνου του Αγίου Εύπλου που δωρίθηκε στην 

Μητρόπολή μας από Μονή του Αγίου Όρους. 
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 Με το πέρας των λατρευτικών εκδηλώσεων έξω από το ναό σε μία 
πραγματικά μαγευτική βραδιά, δόθηκε μουσική παράσταση που 
επιμελήθηκε η πιανίστα και Διευθύντρια του Δημοτικού Ωδείου 

Αλεξανδρούπολης Μερόπη Κολλάρου, με τη λυρική 
τραγουδίστρια Νάντια Μαλακόζη, την πιανίστα Μαρία 

Τσιλιγκίρη και τον κιθαρίστα Κώστα Ζαζόπουλο.  
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Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Μητροπολίτη μας για 
τη συμβολή του στη όλη εκδήλωση, το Δήμο Αλεξανδρούπολης 

που φρόντισε για το καθαρισμό του περιβάλλοντα χώρου και 
επιλήφθηκε όλων των τεχνικών θεμάτων, το μέλος μας Σμαρώ 
Δέλκου που κάθε χρόνο προσφέρει τους άρτους και τέλος όλους 

τους συμπολίτες μας και επισκέπτες της πόλης που 
παρευρέθηκαν στη γιορτή και τίμησαν τον Άγιο Εύπλου 

Η όλη εκδήλωση 
υποστηρίχθηκε ηθικά και 
υλικά από τον Οργανισμό 

Λιμένα Αλεξανδρούπολης δια 
του Προέδρου του  

κ. Σ. Σταυράκογλου  και τον 
ευχαριστούμε θερμά για την 

προσφορά.  
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Ο Άγιος Εύπλους στην Κατάνια της Σικελίας  

τιμάται ως πολιούχος της πόλης μαζί με την 
Αγία Αγκάθα στις 11 Αυγούστου 
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Ο Σύλλογος συμβάλλει στη 
διατήρηση της ιστορικής 

μνήμης και κληρονομιάς των 
Αινιτών με την ίδρυση και 

διατήρηση ιστορικής 
βιβλιοθήκης που περιέχει 

ιστορικά βιβλία και 
ντοκουμέντα, με τη  συλλογή 

αινίτικων  ενδυμασιών και  
λαογραφικών αντικειμένων 

καθώς και με την 
αναπαράσταση λατρευτικών 
εορτών, την αναβίωση εθίμων 

και επισκέψεις στην 
αλησμόνητη πατρίδα την Αίνο.  
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Αναπαράσταση της έλευσης της ιεράς εικόνος  
Παναγία η Τρυφώτισσα από την Αίνο - 14 Μαΐου 2013 
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Μέσα στο δεξιό κλίτος του Μητροπολιτικού 
Ναού του Αγίου Νικολάου στην 

Αλεξανδρούπολη, ξεχωρίζει η φορητή 
εικόνα της Παναγίας της Τρυφώτισσας. 
Ένα έργο ανάγλυφο του 13ου αιώνα που 

μεταφέρθηκε από πρόσφυγες από την 
περιοχή της Αίνου από το ναό της 

Χαριτωμένης στις αρχές του 20ου αιώνα. 
Ονομάζεται Τρυφώτισσα, γιατί από όποια 

θέση κι αν τη δεις, νομίζεις ότι σε 
παρακολουθεί και σε βλέπει κατάματα, σου 
φαίνεται ότι με ένα τρίτο μάτι, ανάμεσα στα 

δύο, σε κοιτάζει. Είναι αυτό το τρίτο μάτι 
του εσωτερικού φωτισμού, για το οποίο 

μιλούν οι πνευματικοί άνθρωποι που έχουν 
``Θεού σοφίαν``.  
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ΤΟ  ΛΑΒΑΡΟ  ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΣΤΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ  ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ``  

14 Μαΐου 2013 

 

Ο κατ’εξοχήν 
λατρευόμενος θεός 

των αρχαίων 
Θρακών, που κατά 

κάποιο τρόπο 
έχει μετατραπεί και σ

ε σύμβολο της 
εποχής τους, ήτανε ο 
περίφημος Θράκας 

Ιππέας ή  Ήρως  
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Ήρως - Θράκας  Ιππέας - ο Θεός της αρχαίας Θράκης  

Ίσως ένα από τα ποιο αινιγματικά 
σημεία των παραδόσεων που 

αναφέρονται στην μυστηριακή λατρεία 
των αρχαίων Θρακών είναι ο 

αινιγματικός έφιππος θεός που 
λατρεύτηκε όσο καμία άλλη θεότητα 

στην Θράκη της αρχαίας εποχής. 

Παρ’ όλες  όμως  τις έρευνες που έχουνε γίνει προς εύρεση 
ικανοποιητικών στοιχείων σχετικά με τη  μυστηριώδη αυτή 

θεότητα, το πραγματικό όνομα που 
χρησιμοποιούσανε οι αρχαίοι για  να τον προσδιορίσουνε, 

δηλαδή το όνομα με το οποίο την λάτρευαν οι αρχαίοι θράκες, 
αλλά και ο πραγματικός της χαρακτήρας παραμένουν 

μέχρι  και σήμερα άγνωστα. 
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Ήρως - Θράκας  Ιππέας - ο Θεός της αρχαίας Θράκης  

Όλα τα ευρήματα που 
σχετίζονται με την λατρεία αυτής 

θεότητας, είναι μαρμάρινες πλάκες 
που παριστάνουνε τον Θράκα 

Ιππέα ως έφιππο που φοράει  μακρύ 
χιτώνα και λεπτή χλαμύδα που 

κυματίζει επάνω από τους ώμους 
του.  

 Στα περισσότερα αυτά αναθηματικά πλακίδια, ο Ιππέας 
παρουσιάζεται  να τρέχει προς τα δεξιά, και  να τρυπάει με την 

λόγχη του ένα ζώο με φαντασιώδη χαρακτηριστικά που 
μοιάζει  αρκετά με τον κλασσικό δράκοντα, αλλά και με τις 

Λάμιες των λαϊκών  μύθων. 
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Ήρως - Θράκας  Ιππέας - ο Θεός της αρχαίας Θράκης  

 Ο Θράξ  Ήρωας είναι ένας θεός σωτήρας και  θεραπευτής, στον 
οποίο απηύθυναν γενικά ευχές όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά 
ακόμη και για τα ζώα και τις καλλιέργειες τους. Αναφέρει  επίσης 
ότι για τους αρχαίους Θράκες, και ιδίως για τους γεωργικούς 
πληθυσμούς, θεωρούνταν όχι  μόνο ιατρός (κατά τον αντίστοιχο 
τρόπο με τον οποίο οι  υπόλοιποι  Έλληνες θεωρούσανε ως 
κατέχοντα  ιατρικές ιδιότητες τον Ασκληπιό), αλλά και ως 
κτηνίατρος, δηλαδή κύριος θεραπευτής και προστάτης των ζώων, 
για τα οποία ήτανε υπεύθυνος και ως προστάτης από τις κάθε 
είδους αρρώστιες. 

 Ο Θράκας Ιππέας έχει βρεθεί σε αναρίθμητα αρχαία θρακικά 
αναθηματικά ανάγλυφα και επιγραφές. Το 1958 είχαν καταγραφεί 
1128 αναθηματικά ανάγλυφα του ήρωα.  
 Οι Θράκες μετά τον εκχριστιανισμό τους διατήρησαν τη λατρεία του 
Θράκα Ιππέα στο πρόσωπο του Αγίου Γεωργίου που σκοτώνει το 
δράκο. 
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Σάββατο 9 Ιουνίου 2007  

 

Αρχιερατική θεία λειτουργία 
και επιμνημόσυνη δέηση υπέρ 

των προαναπαυσαμένων 
προγόνων Αινιτών στον ναό της 

Παναγίας στο κάστρο.  
 

Στον ναό αυτό είχε να τελεστεί 
λειτουργία από Έλληνα  

Χριστιανό ιερέα, 551 χρόνια 
γιατί από το 1456 όταν η Αίνος 
έπεσε στα χέρια των Τούρκων 

κατακτητών,  ο ναός  αυτός 
μετατράπηκε σε τζαμί και μόνο 

το 1912-14 έγινε χριστιανική 
λειτουργία από κατακτητές 
Βουλγάρους που έμειναν για 

ένα χρόνο 

    Επισκέψεις του Συλλόγου στην Αίνο 
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      Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2008 

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Σάββατο 
ξαναβρεθήκαμε στην αλησμόνητη πατρίδα μας την 
Αίνο και εκπληρώσαμε πάλι το τάμα μας, 
λειτουργήσαμε την εκκλησιά της Παναγίας στο 
κάστρο της Αίνου μαζί με τον Σεβασμιώτατο. 
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Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2009 
Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2009   

πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο 
προσκύνημα στην πατρίδα μας την Αίνο. 
Μαζί μας ήταν ο πατέρας Απόστολος του 

Μαῒστρου.  
Φέτος είχαμε την ξεχωριστή χαρά να μας 

συνοδεύσει και ο Δήμαρχος της 
Αλεξανδρούπολης,  κ. Αλεξανδρής  ο οποίος 

πραγματοποίησε επίσκεψη φιλίας στο 
Δήμαρχο της Αίνου.  
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Ο πάνω μαχαλάς με το ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ 

και το ναό του Ιωάννη του Θεολόγου 

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2009 

Η 
τοποθεσία 
όπως είναι 
σήμερα σε 
μια αυλή 
σπιτιού 

Ο ναός του Προφήτη Ηλία 
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Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2009 
Η τοποθεσία που βρισκόταν  
ο ναός της Αγίας Κυριακής 

Ο ναός της Αγίας Κυριακής  

Φωτ. Γ.Λαμπάκη  1902 

Ο ναός της Αγίας Κυριακής πρέπει να ήταν 
ένας από τους λαμπρότερους  της 

χριστιανικής τέχνης εξ αιτίας των έργων  
ξυλογλυπτικής και οστεογλυπτικής  τέχνης 
που φιλοξενούσε εντός. Σήμερα ο ναός δεν 
υπάρχει όπως και όλοι οι ναοί της Αίνου. 

Από το ναό έχουν διασωθεί 11 φορητές 
εικόνες, οι επτά προέρχονται από το 

τέμπλο, οι οποίες φυλάσσονται μαζί με 
άλλα κειμήλια από την Αίνο στο 

Εκκλησιαστικό Μουσείο  
Αλεξανδρούπολης.    
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Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2010  

Η επίσκεψή μας δεν 
πραγματοποιήθηκε επειδή 
δεν δόθηκε η άδεια από το 

Τουρκικό Κράτος 
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Δευτέρα 9 Μαΐου 2011 

Φυσικά ο Πατριάρχης 
ανταποκρίθηκε στην 

πρόσκλησή μας και ενώ οι 
προετοιμασίες της επίσκεψης 

βρισκόταν σε εξέλιξη, 
ενημερωθήκαμε ότι δεν 

επετράπη στον Πατριάρχη 
από τη Νομαρχία 

Αδριανούπολης να 
λειτουργήσει στην Αίνο.  

Από την επίσκεψη που 
πραγματοποίησε ο 

Σύλλογος με υποστήριξη 
του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτη μας κ. 

Άνθιμου όταν 
προσκαλέσαμε τον 

Παναγιότατο 
Οικουμενικό Πατριάρχη 
κ. Βαρθολομαίο για να 

τελέσουμε θεία 
λειτουργία στο ναό πάνω 

στο κάστρο της Αίνου, 
στις 18 Ιουνίου 2011. 
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Κυριακή 30 Ιουνίου 2013  Την Κυριακή 30 Ιουνίου 2013 ο 
Σύλλογος ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ 

ΑΙΝΟΥ πραγματοποίησε την 
καθιερωμένη εκδρομή στην 

αλησμόνητη πατρίδα Αίνο. Τα 
μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου 

ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και 
τους ευχαριστούμε θερμά. 

 Η υποδοχή και η φιλοξενία του 
Δημάρχου κ. Αχμέτ Τσαγήρ και 
των κατοίκων της Αίνου θα μας 

μείνει αξέχαστη. 
 Πάντα επιδιώκουμε με τέτοιες 
επισκέψεις να κρατήσουμε στη 

μνήμη μας τις εικόνες της 
πατρίδας, να ευαισθητοποιήσουμε 

τη νέα γενιά των Αινιτών και να 
καλλιεργήσουμε σχέσεις καλής 

φιλίας με τους γείτονές  μας. 
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Κυριακή 30 Ιουνίου 2013  
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Κυριακή 30 Ιουνίου 2013  Κυριακή 30 Ιουνίου 2013  
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                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 Ο πάνω Μαχαλάς από το φρούριο 
 (ΛΑΜΠΑΚΗΣ 1902) 
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Ο κάτω Μαχαλάς με το καμπαναριό της 
Χαριτωμένης  



ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ`` 

                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 



ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ`` 

                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013  
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Το εσωτερικό του 
Φρουρίου με τους ναούς 
της Χρυσοπηγής και του 

Αγίου Γρηγορίου 
Νεοκαισαρείας 

(ΛΑΜΠΑΚΗΣ 1902) 
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                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Η Βασιλική της κόρης του 
Αυτοκράτορα (KRAL KIZI) 

 
Βρίσκεται  νότιο-ανατολικά της Αίνου 
κοντά στις όχθες της λίμνης Τασάλτι 
(ένα απ`τα δύο λιμάνια της Αίνου) και 
έχει χρονολογηθεί από τα τέλη του 7ου 

έως τον 9ο αι. 
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ΝΕΚΡΟΠΟΛΙΣ 
  

Αριστερά 
καθώς 

εισέρχεται 
κάποιος στην 

Αίνο, βρίσκεται 
ο λόφος 

Τασάλτι όπου 
βρίσκεται η 

Νεκρόπολις με 
σαρκοφάγους 
από τον 5ο και 

4ο αι. π.Χ. 
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Οι τσουκαλάδες έχουν πολύ 
συμβάλλει στην οικονομική πρόοδο 
της περιοχής. Ανέπτυξαν αξιόλογη 

εθνική δραστηριότητα, συντηρώντας 
σχολεία, τη βιβλιοθήκη, 

προσφέροντας για το Νοσοκομείο 
της Αίνου, που είχε 14 δωμάτια 

καθώς και για το 
«ορφανοδιοικητήριο»  
(το ορφανοτροφείο).  

Πρόσφεραν σημαντικά ποσά στην 
Εκκλησία για κοινωφελείς σκοπούς. 

Μαζί με τους καπετάνιους 
εργάσθηκαν για τη μεταφορά όπλων 

στους αγωνιστές της Θράκης. 

Φημισμένοι ήταν οι Τσουκαλάδες της Αίνου. 

Τα τελευταία χρόνια της 
Τουρκοκρατίας, υπήρχαν στην Αίνο 

επτά τσουκαλαριά : ένα του  
Μπουλμπουτζή,  τρία των Αφών 

Καρπουζέλη,  ένα του Ξήκη, ένα του 
Απ. Κοπάνου και ένα του Δ. Καμένου. 
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                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Πολλά είδη παρασκεύαζαν στα 
τσουκαλαριά, όπως : επιστόμια 
πηγαδιών, τσιρπάνια (πιάτα), 

γκουντρούλες (πήλινα χωρίς χέρια), 
κούκες, θυμιατά, καντήλια, 

κουμπαράδες, κουμάρια, τσουκάλια, 
γαβάθες, λαγήνια, λαινούδια, γκιουγκιά, 

κερπίτσια (άψητα τούβλα), 
«σμπέθερους» (δοχεία για τη νύχτα), 

ταραμπούκες (μουσικά όργανα δηλαδή 
τουμπελέκια που τα πέτσωναν με δέρμα 

κύκνου), κλπ  
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                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

  Στις 20 Ιουλίου 2013  ο Σύλλογος 
μας μαζί με τον Πρόεδρο του 

Οργανισμού Λιμένος 
Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α.) κ. 

Σταυράκογλου, επισκέφτηκαν την 
Αίνο με σκοπό να εξεταστεί από 
την πλευρά του Ο.Λ.Α. κυρίως η 

δυνατότητα διασυνοριακής 
σύνδεσης της Αίνου με την 

Αλεξανδρούπολη ακτοπλοϊκώς. 
Αυτή άλλωστε ήταν και η 

επιθυμία του Δημάρχου της Αίνου 
κ. Αχμέτ Τσαγήρ την οποία μας 

εξέφρασε και κατά την πρόσφατη 
επίσκεψή μας στην Αίνο στις 30 

Ιουνίου 2013 και την μεταφέραμε 
αρμοδίως.  
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Στις 30 Ιουλίου 2013, 
επαναλήφθηκε η επίσκεψη στην 

Αίνο, αυτή τη φορά μαζί με το 
Δήμαρχο της πόλης μας κ. 
Λαμπάκη προκειμένου να 
ερευνηθούν οι προοπτικές 

διασυνοριακής συνεργασίας 
στους τομείς ακτοπλοΐας,  

πολιτισμού, τουρισμού. 
Αποτέλεσμα των επαφών αυτών 

ήταν τελικά η υπογραφή 
πρωτοκόλλου συνεργασίας των 
δύο πόλεων. Στις 22 Οκτωβρίου 

2013, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης 
παρευρέθηκε ο Δήμαρχος της 

Αίνου για να υπογράψει με τον 
Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης 

το πρωτόκολλο συνεργασίας.  
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Αλλες εκδρομές  του Συλλόγου  

10 Μαΐου 2009 – Εκδρομή στο Σπήλαιο των πηγών του ποταμού Αγγίτη  
                                                                  
9 Μαΐου 2010 – Εκδρομή στον ταφικό τύμβο της Μικρής Δοξιπάρας 

 
16 Οκτωβρίου 2011 – Εκδρομή στο Χολομώντα   
             
26 & 27 Μαΐου 2012 – Εκδρομή στη Βεργίνα-Έδεσσα-Λουτράκι  
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Από το 2005 ο Σύλλογος εκδίδει 
το 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 ``Ελληνομουσείον Αίνου`` 
συμμετέχει σε κάθε εθνική, 
κοινωνική και πολιτιστική 
εκδήλωση της πόλης της 

Αλεξανδρούπολης.  
 

Είναι μέλος της Ένωσης 
Πολιτιστικών Φορέων Έβρου  

( Ε.ΠΟ.Φ.Ε.).  
 

Έχει συνεργασία με την Γενική 
Συνομοσπονδία Προσφυγικών 
Συλλόγων και την Πανελλήνια 

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

Γιορτή Κρασιού Αλεξανδρούπολης - 2013 

Με μεγάλη επιτυχία και με τη 
συμμετοχή χιλιάδων συμπολιτών 
μας, πραγματοποιήθηκε η  Γιορτή 

Κρασιού Αλεξανδρούπολης 2013 
κατά το διάστημα 29 Ιουλίου με 4 

Αυγούστου στο Πάρκο 
Κυκλοφοριακής Αγωγής, 25 χρόνια 

μετά  τη τελευταία φορά που τη 
γιορτάσαμε στην πόλη μας. 
Διοργανωτής ήταν ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης  με την 

Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση 
Τ.Ι.Ε.Δ.Α. και συνδιοργανώτρια η 

Ένωση Πολιτιστικών Φορέων 
Έβρου (Ε.ΠΟ.Φ.Ε.).  
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Όπως έγινε αποδεκτό από 
όλους, η τεράστια επιτυχία  

οφειλόταν στη μεγάλη 
συμμετοχή των Συλλόγων 

και των εκατοντάδων 
μελών τους, οι οποίοι 

εθελοντικά και 
αψηφώντας τη σωματική 
κούραση, τα συνεχόμενα 
ξενύχτια συμμετείχαν επί 

μια βδομάδα στα 
περίπτερα προκειμένου να 

έχει επιτυχία η γιορτή.   
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Ο Σύλλογός μας όπως 
άλλωστε και οι άλλοι 

Σύλλογοι συμμετείχαμε στη 
γιορτή  μέσω της  Ε.ΠΟ.Φ.Ε. 
της οποίας είμαστε μέλος. 
Φυσικά τα επτά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου δεν 
θα ήταν αρκετά για να 

υποστηρίξουμε το περίπτερό 
μας στη διάρκεια της 

εκδήλωσης, έτσι 
προσκαλέσαμε τα μέλη μας, 

τους εθελοντές μας για να μας 
στηρίξουν και να μας 
υποστηρίξουν στην 
προσπάθεια αυτή. 



ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ`` 

                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Οι εθελοντές μας με μέλη 
του Διοικητικού 

Συμβουλίου   
στο άρμα της εκδήλωσης. 

Από αριστερά είναι η 
Μαρία Αδαμίδου-
Γραμματέας  Δ.Σ., 

η Χριστιάνα Κουϊνέλη,  
η Μαρκέλλα-Πιπίνα 

Σιαλάκη,  
η Ντέπυ Ντομάτα, η 

Μαγδαληνή Σιαλάκη, η 
Ειρήνη Γκουντινούδη, η 

Ηλιάνα Ντομάτα, ο 
Παναγιώτης 

Γκουντινούδης και η 
Μυρσίνη Δέλκου- μέλος 

Δ.Σ. 
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                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Σ`ένα διάλειμμα των 
εκδηλώσεων, τα παιδιά, που 

πάντα μας συμπαραστέκονται 
και φυσικά μαζί με τους γονείς 

τους που ήταν και αυτοί 
εθελοντές στη Γιορτή του 
Κρασιού, από αριστερά η 
Ντέπυ Ντομάτα, η Χρύσα 

Γιορδαμλή, η Ειρήνη 
Γκουντινούδη, η Μυρσίνη 
Δέλκου- μέλος Δ.Σ., κάτω η 

Δήμητρα Γιορδαμλή, η 
Μαγδαληνή Σιαλάκη, η 
Χριστιάνα Κουϊνέλη, η 

Μαρκέλλα-Πιπίνα  Σιαλάκη 
και η Στέλλα Κλαδαρά-

Πρόεδρος  Δ.Σ. 
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Ο εθελοντής μας 
Λουκάς 

Κουϊνέλης με το 
μέλος του Δ.Σ. 

Ουρανία 
Καραποστόλου 
ήταν οι ταμίες 
του περιπτέρου 

μας. 
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                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Τα μέλη του 
Διοικητικού 
Συμβουλίου, 

Βαγγέλης 
Εξαμηλιώτης και 

Σταύρος 
Μπαμπάλας – 

ταμίας Δ.Σ., ήταν οι 
ψήστες του 

Συλλόγου μας.  
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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 


