
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 
 

  Το  ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ`` συμμετέχει σε κάθε εθνική, κοινωνική και πολιτιστική εκδήλωση της 

πόλης μας με σκοπό τη διάσωση της ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Πιστεύουμε και 

τονίζουμε την σπουδαιότητα της ιστορικής μνήμης ιδιαίτερα για τους νέους μας,  την αναγκαιότητα της 

πραγματικής και ουσιαστικής γνώσης της Ιστορίας μας, σαν Έλληνες και ως Θράκες αφού τα επίσημα 

σχολικά βιβλία προκλητικά δεν αναφέρονται στην τοπική μας ιστορία, στις ιστορικές μορφές και 

προσωπικότητες της Θράκης, ιδιαίτερα των χαμένων πατρίδων. Είναι ιστορικό χρέος όλων των πολιτιστικών 

φορέων να διοργανώσουν εκείνες τις δράσεις και τις εκδηλώσεις που θα αποβλέπουν στην γνώση και 

ευαισθητοποίηση της νεολαίας μας στην τοπική Ιστορία. 

  Ο Σύλλογός μας συνεργάζεται στενά  με τις σχολικές κοινότητες και στόχος του είναι η προσέγγιση και 

διερεύνηση από τους μαθητές της ιστορικής πορείας, του πολιτισμού και του μνημειακού πλούτου της Αίνου 

παράλληλα με την ανάπτυξη του Δεδέαγατς, σημερινής Αλεξανδρούπολης. Προς τον σκοπό αυτό έχει 

δημιουργήσει φορητή έκθεση με την ιστορική διαδρομή της Αίνου, των ιστορικών προσώπων και των 

στοιχείων της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής των Αινιτών. Η έκθεση συνοδεύεται από την προβολή ενός 

ντοκιμαντέρ (παραγωγή της Π.Α.Μ.Θ.- Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) το οποίο παρουσιάζει τους αγώνες του 

Αντώνη και της Δόμνας Βισβίζη το 1821.  

 

  Φέτος το 3ο Δημοτικό Σχολείο της Αλεξανδρούπολης, για δεύτερη χρονιά ανέβασε θεατρική παράσταση 

αφιερωμένη στην Αίνο και την οικογένεια Βισβίζη, τους αγώνες και τον θάνατο του Αντώνη Βισβίζη που 

παρόλα τα χρόνια που πέρασαν, οι ιστορικοί δεν αποκατέστησαν την πραγματική ιστορία του θανάτου του. Η 

έκθεση παρέμεινε στο σχολείο για μία εβδομάδα ώστε όλες οι τάξεις να έχουν το χρόνο για να ενημερωθούν 

κατάλληλα από τους δασκάλους τους για την Αίνο και τους αγωνιστές όπως η οικογένεια Βισβίζη.  
Η παράσταση ήταν καταπληκτική, συμμετείχαν όλοι οι μαθητές του σχολείου με κάποια ανάλογη δράση ενώ  

η όλη εκδήλωση είχε την υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου. 

Θερμά συγχαρητήρια στην Δ/ντρια κ. Κασπαρίδου Παναγιώτα,  στον εκπαιδευτικό κ. Τσέκο Τριαντάφυλλο 

που ήταν ο υπεύθυνος της θεατρικής παράστασης και σε όλους τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου.  

Η μεγαλύτερη όμως επιβράβευση ανήκει στους μαθητές του Σχολείου που υλοποίησαν την εκδήλωση αυτή. 
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`` Με ανοιχτά πανιά….``  
Θεατρική εκδήλωση αφιερωμένη στην οικογένεια Βισβίζη 

3ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης 

29 Μαρτίου 2017  

 

               
 

                                        
 

 



 

 

           
 

           
 

 

 



 

 

           
         

           
 

 

 



``Γνωρίζοντας τη Θράκη μέσα από τις φορεσιές της`` 
26 -31  Μαρτίου 2017 

                                
  Ένας πραγματικά πρωτότυπος τρόπος για να ενημερωθούμε για μια άλλη πτυχή της ιστορίας της 

μεγάλης Θράκης ήταν η Έκθεση Παραδοσιακής Φορεσιάς που διοργάνωσε ο Λαογραφικός Σύλλογος 

Απαλού ``Ο ΦΑΡΟΣ`` στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης κατά το διάστημα 26-31 Μαρτίου 2016. 

Οι φορεσιές προερχόταν από την προσωπική συλλογή του κ. Γεωργίου Τοπαλίδη και από το βεστιάριο του 

Συλλόγου `` Ο ΦΑΡΟΣ``.  Ο Σύλλογός μας ανταποκρίθηκε στο αίτημα να  παραχωρήσει για την έκθεση 

παραδοσιακή αινίτικη φορεσιά του 1750 ώστε να εκπροσωπείται και αυτή η περιοχή της Θράκης. 

  Όλες αυτές οι φορεσιές που εκπροσωπούν τη Θράκη έχουν καταγραφεί σε δύο καλαίσθητα λευκώματα 

προσωπική δουλειά και κόπος του κ. Γ. Τοπαλίδη.  

                     

 



 
 

                



 
        Αινίτικη φορεσιά του 1750 

                
 

                


