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Η νέα χρονιά να μας επιφυλάσσει 
όμορφες στιγμές, υγεία και κάθε 

καλό στην πατρίδα μας.  
 

``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ`` 
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

                                    έτος ίδρυσης 1976 



2016     ΑΙΝΙΤΙΚΗ   ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ 

Την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016, ο Σύλλογός μας έκοψε την 
Αινίτικη Βασιλόπιτα στο  GRAND HOTEL EGNATIA. 

Ήταν χαρά να συναντηθούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου σε 
μια γιορταστική ατμόσφαιρα, να θυμηθούμε τα ``νίτκα`` και 

να γευτούμε την αινίτικη βασιλόπιτα.  
Την πίτα μας ευλόγησε ο ιερέας της Αγίας Κυριακής  

π. Σωκράτης Βουλγαράκης ενώ ο Δημήτρης Σουλακάκης 
που είναι και μέλος μας, εκτέλεσε άψογα τα  

καθήκοντα του ψάλτη. 
Αμέσως μετά η πρόεδρος κ. Στέλλα Κλαδαρά παρουσίασε τις 

δράσεις και ενέργειες του Συλλόγου για το έτος 2015 καθώς 
και το σχεδιασμό του 2016. 

Το φλουρί φέτος έπεσε στη φίλη του Συλλόγου μας,  
κ. Ελπίδα Αθανασάκου. 

Αίνος 



2016     ΑΙΝΙΤΙΚΗ   ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ 

Από δεξιά είναι η ταμίας 
Μαριλένα Πετίνου,  
η πρόεδρος Στέλλα 

Κλαδαρά και ο 
αντιπρόεδρος Δημήτρης 

Λουκματζής. Πίσω η 
Μυρσίνη Δέλκου. 

 Από αριστερά είναι τα 
μέλη του Δ.Σ.  Ραλλού 

Στυλιανουδάκη και 
Σταύρος  Μπαμπάλας. 

Στο κέντρο είναι ο  
π. Σωκράτης με  

τον Δ. Σουλακάκη 

 

Αίνος 



Αγαπητοί Αινίτες και φίλοι, 
  Η χρονιά που πέρασε ήταν πολύ δύσκολη για 
όλους μας και ελπίζουμε να πήρε μαζί της και τις 
δύσκολες μέρες που περάσαμε. Μαζί με σας και οι 
Σύλλογοι και φυσικά και ο δικός μας πέρασαν 
αυτές τις δύσκολες μέρες.  
  Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να μην λυγίσουμε, 
να συνεχίζουμε να 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.  
 

Αίνος 



Δεν πρέπει και δεν μπορούμε να 
αφήσουμε τις δυσκολίες να 

μας καταβάλλουν γιατί 
εμπνέουμε τις νέες γενιές.  

 
Δεν πρέπει και δεν μπορούμε να 

αφήσουμε τη λήθη να 
επισκιάσει την ιστορική μας 

διαδρομή σαν Θρακιώτες-
Αινίτες και σαν Σύλλογος. 

 

Αίνος 



Αισθανόμαστε χαρά γιατί συνδέουμε το 
ιστορικό μας παρελθόν με το δημιουργικό 

μέλλον. Είναι χαρά μας γιατί τώρα 
γράφουμε την ιστορία,  

τον πολιτισμό της πόλης μας.  
Σ` αυτή την ιστορική διαδρομή δεν πρέπει ο 

Σύλλογός μας να απουσιάζει.  
Ενισχύστε τον με την εγγραφή των παιδιών 

σας και εγγονών σας.  
Πρέπει να έχουμε συνέχεια.   

Αίνος 



Κάθε φορά μας εκπλήσσετε ευχάριστα με 
την προσφορά των ιστορικών 

αναμνήσεων, προφορικές μαρτυρίες των 
προγόνων σας, που όμως είναι 

σημαντικές στη συμπλήρωση του πάζλ 
της ιστορίας της Αίνου. Πολύ δε 

περισσότερο όταν αφιερώνετε στο 
Σύλλογο μικρά αντικείμενα-κειμήλια, 

μαρτυρίες της ζωής των Αινιτών 
προγόνων σας από την πατρίδα.      

Αίνος 



Αυτή τη φορά 
εκφράζουμε τις 

ευχαριστίες μας στον  
κ. Παναγιώτη Ιωάννου 
που ζει στην Κομοτηνή 
για την κατάθεση της 

δικής του οικογενειακής 
ιστορίας καθώς και 

κάποια κειμήλια και 
οικογενειακές 
φωτογραφίες.  

Αίνος 



 
 

•ΙΩΑΝΝΗ  ΠΕΡΡΑΚΗ  
Θεολόγος –Ιστορικός 
•ΙΩΑΝΝΗ  ΣΙΔΗΡΑ 
Θεολόγος – Εκκλησιαστικός Ιστορικός – Νομικός 
•ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ 
Αρχαιολόγος  που ερευνά για τα πιθάρια της Αίνου 
 

Για την επιστημονική βοήθεια που 
παρέχουν στο Σύλλογο με τα κείμενά τους 
και την ιστορική έρευνά τους για την Αίνο. 

Θερμές ευχαριστίες επίσης στους 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αίνος 



Η  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ  ΜΑΣ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  
 

Αίνος 



2016  ΑΙΝΙΤΙΚΗ   ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ  
Τα Μέλη και οι Φίλοι του Συλλόγου  

Ο κ. Γιώργος Γιορδαμλής με τη 
σύζυγο και την κόρη του 
Χρύσα, από τα δραστήρια 

``Νιτάκια``.  

Ο Αντώνης στο κέντρο και δεξιά ο 
Πασχάλης Χριστοδούλου με τη 

σύζυγο του. 

Αίνος 



2016  ΑΙΝΙΤΙΚΗ   ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ  
Τα Μέλη και οι Φίλοι του Συλλόγου  

Αριστερά: η Ευδοκία και η 
 Ιφιγένεια Φατφατούλη, η κ. Άννα 

Τσαλαγράδα και  
η κ. Ελπίδα Αθανασάκου. 

Αριστερά:  ο κ. Σάκης Κωσταρέλλος, ο κ. 
Ζήσης Κουρτίδης , η κ. Χριστίνα 

Παλαιολόγου-Σιαλάκη με το άλλο 
δραστήριο ``Νιτάκι`` τη Μαρκέλλα 

Σιαλάκη. 

Αίνος 



2016  ΑΙΝΙΤΙΚΗ   ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ  
Τα Μέλη και οι Φίλοι του Συλλόγου  

Αριστερά:  η γραμματέας του Συλλόγου 
Μαρία Αδαμίδου με τα μέλη Σταύρο 

Μπαμπάλα και τη Ραλλού 
Στυλιανουδάκη ενώ ο Αντώνης 

Χριστοδούλου δοκιμάζει την Αινίτικη 
Βασιλόπιτα . 

Αριστερά:  ο κ. Μιχάλης Μπιλιμπίνης με 
τη σύζυγό του, η κ. Αικατερίνη 

Ντομπρούδη και η κ.Κόντου Αικατερίνη. 

Αίνος 



2016  ΑΙΝΙΤΙΚΗ   ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ  
Τα Μέλη και οι Φίλοι του Συλλόγου  

Αριστερά:  ο Μανώλης Κουϊνέλης  και δεξιά η κόρη του Χριστιάνα, άλλο ένα  
δραστήριο ``Νιτάκι``, η κ. Καίτη Κουϊνέλη-Καβαρατζή, η κ. Αγγελική 
Καβαρατζή και η κ. Χρυσούλα Κουϊνέλη. 

Αίνος 



2016  ΑΙΝΙΤΙΚΗ   ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ  
Τα Μέλη και οι Φίλοι του Συλλόγου  

Αριστερά: ο κ. Γιώργος Παπαλιάς με τη σύζυγό του και  
 

Δεξιά: η κ. Ευαγγελία Μάκρα, η κ.Δελαπόρτα Ευτυχία  με την κόρη 
της  Ερμίνια και η κ. Βερβερίδου Σμαρώ. 

Αίνος 



2016  ΑΙΝΙΤΙΚΗ   ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ  
Τα Μέλη και οι Φίλοι του Συλλόγου  

Αριστερά:  η κ.Κούλα Μυλωνά, ο κ.Δεληρόκας Λάσκαρης με τη σύζυγό του 
Ηλέκτρα  και 
Δεξιά: η κ. Τασούλα με τον κ. Απόστολο Μάκρα και η κ. Ραλλού Μάκρα 

Αίνος 



2016  ΑΙΝΙΤΙΚΗ   ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ  
Τα Μέλη και οι Φίλοι του Συλλόγου  

Αριστερά:  ο κ. Δούκας Δαρδαμπούνης με τη σύζυγό του κ. Άννα Βεζυρτζή, 
η κ. Γκαζελίδου -Ζηλούδη Ελένη και η κ. Δαΐδου Ευδοκία με το σύζυγό της.  

Δεξιά: ο κ.Τζιαμπάζης  με τη σύζυγό του Ξανθίπη και η κ. Αρχοντούλα 
Μαλγαρινού. 

Αίνος 



2016  ΑΙΝΙΤΙΚΗ   ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ  
Τα Μέλη και οι Φίλοι του Συλλόγου  

Αριστερά  η Μαρία Αδαμίδου με τον κ. Σουλακάκη Αναστάσιο και την οικογένειά του 

Αίνος 



2016  ΑΙΝΙΤΙΚΗ   ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ  
Τα Μέλη και οι Φίλοι του Συλλόγου  

Αριστερά:  ο  κ. Γιώργος Μαρτίνης, ο κ. Πέτρος Χριστοδούλου, ο κ. Γιώργος 
Πετίνος, η κ. Ουρανία Καραποστόλου, η κ. Μαίρη Τσελιγγοπούλου, η κ. Ναταλία 
Πετίνου, η κ. Ελένη Πατρικίου και  η κ. Κατερίνα Μαρτίνη.    

Αίνος 



ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ  ΑΙΝΟΥ 
Σκρά  4 

68 100 Αλεξανδρούπολη 

 

τηλ./ Fax: 25510 33615 

 

Ε mail: info@ainites.gr 

Web site:www.ainites.gr 
Facebook: ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ 

 

 

Αίνος 


