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Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια 
αφότου το νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο ανέλαβε τη 
διοίκηση του Συλλόγου.  

Το διάστημα των δύο ετών 
είναι μεν αρκετό για να 

αναδείξουμε το σχεδιασμό και 
τις δράσεις μας, αλλά και 

μικρό για να ολοκληρώσουμε 
όλα αυτά τα οποία θα θέλαμε 

για το Σύλλογό μας.  
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Αυτά που θα θέλαμε να 
πραγματοποιήσουμε είναι 

γραμμένα στο καταστατικό μας 
το οποίο είναι καθοδηγητής μας 
σε όλο το σχεδιασμό μας και τις 

δράσεις μας.  
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Αυτά τα δύο άρθρα λοιπόν 
προσπαθούμε  στη διάρκεια της 

θητείας κάθε διοικητικού 
συμβουλίου να υλοποιούμε.  

Άλλοτε με επιτυχία και είμαστε 
χαρούμενοι γιατί βάζουμε ένα 
λιθαράκι στη διατήρηση της 

ιστορικής μνήμης, στην αγάπη 
για τη γενέθλια πόλη την Αίνο,  
στην αγάπη για  τις ρίζες μας, 

τις παραδόσεις, τα ήθη και 
έθιμά μας.  
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 Μα πιο πολύ νοιώθουμε 
μεγάλη χαρά που δεν αφήνουμε 
τη λήθη να μας καταβάλλει και 

ιδιαίτερα γιατί  εμπνέουμε τις 
νέες γενιές. Αισθανόμαστε χαρά 

γιατί συνδέουμε το ιστορικό 
μας παρελθόν με το 

δημιουργικό μέλλον.  
Είναι χαρά μας γιατί τώρα 

γράφουμε τον πολιτισμό της 
πόλης μας και της περιοχής 

μας.  
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Γνωρίζουμε ότι το να δημιουργήσεις 
ένα μουσείο είναι ένα μεγάλο έργο, 

αλλά σχεδόν όλοι οι Σύλλογοι 
διαθέτουν χώρο όπου μπορούν  
να εκθέσουν την ιστορία τους.  

Εμείς στο θέμα αυτό υστερούμε και 
δεν διαθέτουμε μεγάλο χώρο για 

μία τέτοια δράση.  

Άλλοτε όμως συναντούμε δυσκολίες 
στην υλοποίηση κάποιων στόχων όπως 

στην περίπτωση της ιδρύσεως 
Μουσείου όπως αναφέρει και ο τίτλος 

του Συλλόγου μας.  
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Δεν το βάζουμε όμως κάτω 
και θα συνεχίσουμε τις 

προσπάθειές μας έστω και 
αν ο μισός χώρος του 

γραφείου μας μετατραπεί σε 
εκθεματικό χώρο.  

Έστω και αν κάνουμε 
ηλεκτρονικό μουσείο μέσω 

διαδικτύου, μέσω 
περιοδικού, μέσω κινητών 

εκθέσεων. 

**
* 
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Εσείς όμως είστε η δύναμή μας, 
ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα 
και μας εμπιστεύεστε κειμήλια 
και ντοκουμέντα οικογενειακά 

ώστε να μπορέσουμε να τα 
εκθέσουμε όταν θα υπάρξουν οι 

προϋποθέσεις.  
Αυτό θεωρούμε πως είναι μια 

μεγάλη παραχώρηση εκ μέρους 
σας και σας ευχαριστούμε από 

βάθους καρδιάς.  
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Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την  
κ. Μπουλμπουτζή-Παπαδανιήλ Ειρήνη,  

την κ. Μπουλμπουτζή-Αφθονίδου Μαριάνθη,  
την κ. Μπακάλμπαση-Ιωσηφίδου Ευαγγελία,  

την κ. Αλεξίου-Καρύδη Αγγελική,  
τον κ. Χριστοδούλου Πασχάλη,  

τον κ. Χριστοδούλου Αντώνη, την κ. 
Βαλσαμίδου Αικατερίνη, την Λατίνη Βασιλική,  

την κ. Παπαδοπούλου Βασιλεία, τον κ. 
Γρηγορίου Νικόλαο, τον κ. Πετίνο Γεώργιο,  

την κ. Κουτσουμπίδου – Τσιανάκα  Θώμη,   για 
την προσφορά φωτογραφικού υλικού, 

εγγράφων και κειμηλίων.   
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Ευχαριστούμε θερμά την  
κ. Αικατερίνη Κάλτσου, τον κ . 
Ιωάννη Περάκη, τον κ. Ιωάννη 

Σιδηρά  για την προσφορά κειμένων 
στο περιοδικό μας ``ΤΑ ΝΙΤΚΑ``. 

Ευχαριστούμε τον κ. Α. Σουλακάκη 
για τη δωρεάν παραχώρηση  200 

αντιτύπων του βιβλίου του   
``ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ, Μία 

αφήγηση, μία εξομολόγηση``, 
προσφορά στα μέλη μας και τους 

φίλους του Συλλόγου μας.  
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Επίσης ευχαριστούμε για 
την προσφορά τους το  

μέλος μας Κλαδαρά 
Βάγια που κέντησε και 

έραψε το νέο λάβαρό μας  
και μία φίλη του 

Συλλόγου που αν και δεν 
είναι μέλος εντούτοις 

ανέλαβε να ράψει δωρεάν 
νέες στολές για το 

Σύλλογο.  



ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ`` 

                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Η  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ  ΜΑΣ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  
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25η ΜΑΡΤΙΟΥ 
 

Στα πλαίσια του προγράμματος της 
Περιφέρειας μας `` Γνωρίζω τον τόπο μου, 
μαθαίνω την Ιστορία  του`` και με αφορμή 

τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2014, 
διοργανώσαμε από κοινού και για πρώτη 

φορά στην πόλη μας, εκδήλωση 
αφιερωμένη στην Θρακιώτισσα ηρωίδα 

Δόμνα Βισβίζη.  
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Η εκδήλωση είχε διάρκεια από 
24 έως 29 Μαρτίου 2014 και 
δέχτηκε θετικές κριτικές, 

αρκετά σχολεία επισκέφτηκαν 
την έκθεση ακόμη και αφότου 

έληξε  η εκδήλωση με 
αποτέλεσμα σχολικές τάξεις να 
επισκέπτονται τα γραφεία του 

Συλλόγου για να δουν την 
έκθεση και το ντοκιμαντέρ 
αφιερωμένο στην ηρωίδα 

Δόμνα Βισβίζη.  
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Αυτή η εκδήλωση μας έδωσε το ερέθισμα 
να καταστήσουμε το Σύλλογο έτοιμο για 

κάθε τέτοια δράση. Αποφασίσαμε να 
κάνουμε την έκθεση μόνιμη και να είμαστε 

έτοιμοι να την επιδείξουμε όποτε και 
οπουδήποτε χρειαστεί. Έτσι ετοιμάζουμε 8 

banner (πλαστικοποιημένα ταμπλό) 
διαστάσεων 80Χ150 cm, όπου θα 

παρουσιάζεται η ιστορική αναδρομή της 
Αίνου, η ιστορία του Αντώνη και Δόμνας 
Βισβίζη, τα ήθη και έθιμα, οι στολές μας 

κ.ά.   
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Ήδη βρισκόμαστε σε 
επικοινωνία με την 

Αντιπεριφέρεια ώστε και 
φέτος στις 25 Μαρτίου 2015 

να οργανώσουμε την έκθεση 
αυτή ιδιαίτερα για τα 

σχολεία της περιοχής μας.  
 

Αυτή θα είναι μια μόνιμη 
εκδήλωση του Συλλόγου μας 

κάθε χρόνο. 
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14η ΜΑΪΟΥ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
 

Καθιερώθηκε πλέον στα πλαίσια των 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ  της πόλης μας, ο Σύλλογός μας 

να συμμετέχει στις εορταστικές εκδηλώσεις του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης, το βράδυ της 14ης 

Μαΐου στη τελετή αναπαράστασης της έλευσης 
της εικόνας της Παναγίας της Τρυφώτισσας  

από την Αίνο.  
Η Αλεξανδρούπολη θεωρείται το παιδί της 

Αίνου έτσι δεν μπορούσε ο Σύλλογος να 
απουσιάσει από τις εκδηλώσεις της πόλης μας.  
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Μετά την αναπαράσταση 
ακολουθούν παραδοσιακοί 
χοροί με τη συμμετοχή και 

άλλων Συλλόγων.  
  Ο Σύλλογός μας δεν διαθέτει 

χορευτική ομάδα. Έτσι 
συνεργαστήκαμε με το 

χορευτικό των γυναικών 
``ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ`` του 

Συλλόγου Μαΐστρου και τον 
χοροδιδάσκαλο Α. Γκαγκούδη.    
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Κάθε χρόνο καθιερώθηκε στις 10 και 11 
Αυγούστου να τιμούμε τον Άγιο Εύπλου 

όπως γινόταν στην Πατρίδα.  

ΕΟΡΤΗ  ΑΓΙΟΥ  ΕΥΠΛΟΥ 

Με μεγάλη χαρά διαπιστώνουμε ότι όλο και 
περισσότεροι συμπολίτες μας έρχονται στις 

λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου 
Εύπλου στο ομώνυμο εκκλησάκι στο λιμάνι της 
πόλης μας. ‘Όπως γνωρίζετε στις  12 Απριλίου 

1998  ο Σύλλογος μας σε συνεργασία με το Δήμο 
Αλεξανδρούπολης, ανήγειρε το εκκλησάκι του 

Αγίου Εύπλου.  
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Θεμελίωση του Ναού Αγίου Εύπλου 
12 Απριλίου 1998  

Θυρανοίξια του Ναού 
27 Σεπτεμβρίου 1998  
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Με την υποστήριξη του 
Σεβασμιωτάτου  

Μητροπολίτη μας έχουμε 
την ιδιαίτερη ευλογία να 
προσκυνήσουμε τεμάχιο 
του ιερού λειψάνου του 

Αγίου Εύπλου που δόθηκε 
στην Μητρόπολή μας από 

Μονή του Αγίου Όρους.  
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Τα τελευταία δύο χρόνια καθιερώθηκε 
με το πέρας των λατρευτικών 

εκδηλώσεων να δίνεται  μουσική 
παράσταση από  ντόπιους καλλιτέχνες. 

Η όλη εκδήλωση υποστηρίζεται από 
τον Οργανισμό Λιμένα 

Αλεξανδρούπολης δια του Προέδρου 
του κ. Σ. Σταυράκογλου  και τον 

ευχαριστούμε θερμά για την 
προσφορά. 
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Το 2013 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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Το 2014  η παράσταση δόθηκε από τη παιδική χορωδία 
του ``Αρχείου Μουσικολαογραφικής Παράδοσης 

ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ`` με την επιμέλεια του 
καταξιωμένου μουσικού κ. Βαγγέλη Μάμμου. 

Τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια της Αίνου  
και της Ανατολικής Θράκης. 
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Στην ορχήστρα συμμετείχαν οι  
Ευφραιμίδης Φίλιππος (βιολί), Ευφραιμίδης Νικόλαος 

(κλαρίνο), Καραγκιοζάκη Θεοδώρα (κανονάκι), 
Παναγιωτάκης Γεώργιος (λαούτο), Σαΐρης Βαλάντης 

(τουμπερλέκι).  
Στη χορωδία συμμετείχαν τα παιδιά  

(ηλικίας 5-13 ετών) 
Αρβανιτάκη Αθ., Γιαρένη Κατ., Δαγκάλης Ιωαν., Δημούδη 
Δήμ., Ευφραιμίδης Αλεξ., Ηλιάδου Βίκυ, Θυμιανίδης Ιερ., 

Θυμιανίδης Ιωαν., Κουκουζέλα Ευαγ., Κουντουράκης Αποστ., 
Κουντουράκης Ευαγ., Λιγούδη Δέσπ., Μαστρογιαννούδης 

Βασιλ., Μαυρουδή Ζωή. Μηλτσακάκη Μαρ., Μπαντά Αναστ., 
Παπαδημητρίου Δημ., Παπαδημητρίου Ιωαν., Πολίτης Ευστρ., 

Σαρηγιαννίδης Χρ., Σαρηγιαννίδου Ραφ., Σεφεριάδου Ευγ., 
Τηλεγράφου Αρχ., Χαβουζούδη Ζωή. 
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 ΓΙΟΡΤΗ  ΚΡΑΣΙΟΥ 
 

Ο Σύλλογός μας συμμετείχε στη Γιορτή 
του Κρασιού 2014 σε μουσικοχορευτική 
εκδήλωση στις 4 Αυγούστου  με τίτλο 

``Θράκη, Σαμοθράκη, Αίνος``. 
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*** 
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ΕΝΩΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΦΟΡΕΩΝ  ΕΒΡΟΥ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ στον ΦΛΟΙΣΒΟ 

Από 28 έως 30 Αυγούστου 2014,   
η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων 

Έβρου (Ε.ΠΟ.Φ.Ε.) σε συνεργασία 
με όλους τους Συλλόγους –μέλη της 

και ο Οργανισμός Λιμένος 
Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α.), 

πραγματοποίησαν για πρώτη φορά 
τριήμερη μουσική εκδήλωση με 

τίτλο ``ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ στον 
ΦΛΟΙΣΒΟ``.  
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Παραδοσιακά, Λαϊκά και Ροκ Μουσικά Σχήματα, 
Εκθέσεις Συλλόγων, θεατρικά δρώμενα και 

εργαστήρια λαϊκής τέχνης, παραδοσιακά προϊόντα 
και γεύσεις συνέθεταν το πάζλ του τοπικού 

πολιτισμού που για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στο 
σύνολό του.  

   Πιστεύουμε ότι αυτή η μεγάλη εκδήλωση  θα 
πρέπει να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί  ώστε τον 
επόμενο χρόνο να γίνει το ``μουσικό  λιμάνι`` που 
θα προσελκύει επισκέπτες και θα τους ταξιδεύει 
στην ιστορία και την παράδοση του τόπου μας. 
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι εκδηλώσεις ήταν 
δωρεάν αφού στηρίχθηκαν όλες στη εθελοντική 

παρουσία των Συλλόγων. 
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Φυσικά ο Σύλλογός 
μας, ιδρυτικό μέλος 

της Ε.ΠΟ.Φ.Ε., 
συμμετείχε με 

περίπτερο όπου 
παρουσιάστηκε η 
ιστορία της Αίνου, 

οι ενδυμασίες και οι 
δράσεις του 
Συλλόγου.  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ στον ΦΛΟΙΣΒΟ 
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1994-2014    
20 έτη  Ε.ΠΟ.Φ.Ε.  

Ήταν μια εκδήλωση μνήμης σ`αυτούς 
που ξεκίνησαν την πορεία της ΕΠΟΦΕ 

και δεν υπάρχουν ανάμεσά μας αλλά και 
τιμής  σ`αυτούς που συνεχίζουν τη 

δράση τους και την υποστήριξή τους 
στην ΕΠΟΦΕ.  

Την 1η Νοεμβρίου 2014  πραγματοποιήθηκε στο 
Νομαρχείο Έβρου η επετειακή εκδήλωση της 

συμπλήρωσης των 20 ετών δράσης της Ένωσης 
Πολιτιστικών Φορέων Έβρου στα πολιτιστικά δρώμενα 

του νομού μας.  
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Η δύναμη της Ε.ΠΟ.Φ.Ε. είναι η ένωση 
όλων των πολιτιστικών φορέων και η 
αγαστή συνεργασία τους κάτω από 

το σχήμα αυτό.   
Στην εκδήλωση τιμήθηκαν τα 
ιδρυτικά μέλη της ΕΠΟΦΕ και 
ανάμεσα σε αυτά ήταν και ο 

Σύλλογός μας αφού ήταν από τους 
πρώτους που υπέγραψαν το 1994 το 

καταστατικό της ΕΠΟΦΕ και έκτοτε 
συμμετέχει ενεργά με εκπρόσωπό του 

στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΕΠΟΦΕ. 
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Περιοδικό  ``ΤΑ ΝΙΤΚΑ`` 
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Το τεύχος του περιοδικού μας που 
κρατάτε στα χέρια σας είναι το 20ο. 

Ξεκινήσαμε δειλά το 2005 με την 
πεποίθηση ότι θα μπορέσουμε να 

στηρίξουμε την έκδοση τριών τευχών 
το χρόνο. Αυτό όμως φάνηκε αδύνατο 

λόγω του μεγάλου κόστους και έτσι 
περιοριστήκαμε στις δύο εκδόσεις το 

έτος, ανά εξάμηνο.  
Φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε την 

έκδοσή του εφόσον εσείς το 
επιθυμείτε και το υποστηρίζετε. 
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Από την αρχή του έτους βγάλαμε το πρόγραμμα 
των πολιτιστικών εκδρομών του Συλλόγου για 

το 2014 ώστε να έχετε τη δυνατότητα να 
προγραμματίσετε τη συμμετοχή σας.  

Οι εκδρομές στην Αδριανούπολη (16 Μαρτίου 
2014), στην Αίνο (29 Ιουνίου 2014) και στην 

Ραιδεστό & Γανόχωρα (24 Αυγούστου 2014) είχαν 
μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία. Φαίνεται πως η 
Ανατολική Θράκη με τις αλησμόνητες πατρίδες 

πάντα μας ελκύει!  
 



ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ`` 

                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 



ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ`` 

                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Αδριανούπολη -16 Μαρτίου 2014 

Κάραγατσ 
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Αδριανούπολη -16 Μαρτίου 2014 
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Αδριανούπολη -16 Μαρτίου 2014 
Αρχαιολογικό Μουσείο  
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Αίνος -29 Ιουνίου 2014  
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Αίνο  
29 Ιουνίου 2014  
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Μυριόφυτο 

Ραιδεστό –Γανόχωρα   24 Αυγούστου 2014 
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Γάνος 

Ραιδεστό – Γανόχωρα   24 Αυγούστου 2014 
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Ραιδεστό – Γανόχωρα   24 Αυγούστου 2014 

Ραιδεστός 
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Με το νέο έτος θα ανακοινώσουμε το 
νέο πρόγραμμα εκδρομών και δράσεων 

για το 2015 ώστε να έχετε τη 
δυνατότητα να προγραμματίσετε τη 

συμμετοχή σας. Όπως θα έχετε 
καταλάβει πάντα συνδέουμε τις 

πολιτιστικές εκδρομές με την ιστορία 
μας για να έχουμε μια ολοκληρωμένη 
άποψη αλλά και για να μάθουν οι νέοι 

μας την πραγματική ιστορία του τόπου 
μας. 
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ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ  ΑΙΝΟΥ 
Σκρά  4 

68 100 Αλεξανδρούπολη 
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