Εκδήλωση προς τιμήν της Θρακιώτισσας ηρωίδας
Δόμνας Βισβίζη
24η Μαρτίου 2014
Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου στο πλαίσιο του εορτασμού
της 25ης Μαρτίου 2014 διοργάνωσε σε συνεργασία με το
Σύλλογο μας, εκδήλωση προς τιμήν της Θρακιώτισσας
ηρωίδας Δόμνας Βισβίζη. Το αφιέρωμα αυτό στην ηρωίδα
Δόμνα Βισβίζη περιελάμβανε έκθεση φωτογραφικού υλικού
από την Αίνο και τη ζωή της, προβολή ντοκιμαντέρ από τους
αγώνες του Αντώνη και της Δόμνας Βισβίζη καθώς και
σχετικές αναφορές-ομιλίες από την Αντιπεριφερειάρχη κ. Γ.
Νικολάου, την Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Σ. Κλαδαρά και το
μέλος κ. Σ. Μπαμπάλα.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο της ART
GALLERY, Σκρά 2 στην Αλεξανδρούπολη και είχε διάρκεια από
τις 24-03-2014 έως και 28-03-2014. Κατά το διάστημα αυτό
επισκέφτηκαν την έκθεση πολλοί συμπολίτες μας καθώς και
ένας μεγάλος αριθμός μαθητών από όλες τις εκπαιδευτικές
βαθμίδες.
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ΔΟΜΝΑ ΒΙΣΒΙΖΗ (1783 – 1850)
ΠΙΣΤΕΥΩ πως δύο είναι τα σημαδιακά πράγματα στη ζωή του
κάθε ανθρώπου, το σπιτικό του κι η πατρίδα όπου γεννήθηκε!
Το σπιτικό το δικό μας ήταν ένα ευτυχισμένο σπιτικό γιατί
υπήρχε αγάπη. Και από τόπο, λοιπόν, στάθηκα τυχερή, γιατί
γεννήθηκα στην Αίνο. Στην πόλη μας, δεν είν` ομορφιά να τη
λαχταρήσει η ψυχή σου και να μην την έχει. Στη δυτική μπάντα
αργοκυλά το ποτάμι μας, ο Έβρος. Στις πλάτες μας, κάμποι και
λόφοι χαμηλοί. Κι αντικρύ μας, από λεβάντε μέχρι πουνέντε, η
απέραντη θάλασσα. Έτσι, στον τόπο που μου `λαχε να
γεννηθώ γνώρισα τη ζωή και του ποταμού και της θάλασσας.
Και της στεριάς. Γιατί η Αίνος είναι μια ευλογημένη πόλη!
Η θρυλική Καπετάνισσα Δόμνα Βισβίζη γεννήθηκε στην
Αίνο το 1783 και έζησε σε μια ευτυχισμένη οικογένεια
πλούσιου γαιοκτήμονα. Το 1808 παντρεύτηκε τον Καπετάν
Χατζή Αντώνη Βισβίζη, με τον οποίο απέκτησε πέντε
παιδιά, το τελευταίο μάλιστα γεννήθηκε
μετά τη
δολοφονία του.
Ο Καπετάν Αντώνης Βισβίζης υπήρξε από τους
πλουσιότερους ναυτικούς της Αίνου. Ήταν πλοίαρχος καραβοκύρης αλλά ασχολείτο παράλληλα με τραπεζικές
και εμπορικές επιχειρήσεις. Ο Αντώνης Βισβίζης
γαλουχημένος με τα οράματα, τις παραδόσεις και τους
θρύλους του Έθνους, υπήρξε από τους πρώτους που
μυήθηκαν στην Φιλική Εταιρεία. Ο Καπετάν Βισβίζης με
την ανδρεία, τον ηρωισμό και την αυτοθυσία του
ενσαρκώνει
τον
Θράκα
ναυτικό
αγωνιστή
της
Επανάστασης του 1821 ο οποίος διέθεσε όλη την περιουσία
του και τη ζωή του ακόμη για την Μεγάλη Ιδέα της
Ελευθερίας του Έθνους.
Όταν στις 23 Μαρτίου 1821 ο Καπετάν Αντώνης Βισβίζης
αρμάτωσε το καλύτερο από τα καράβια του την
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ένα μπρίκι χτισμένο στην Οδησσό, με 14
κανόνια και με πλήρωμα 140 ναύτες και ξεκίνησε τον
Αγώνα, η Δόμνα τον ακολούθησε παίρνοντας μαζί τα
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τέσσαρα παιδιά τους, την εικόνα της Παναγιάς, τα οστά
των προγόνων τους και μια χούφτα χώμα Αινίτικης γης,
παρατώντας σπίτια, περιουσία και την αγαπημένη της
πατρίδα. Συμπαραστάθηκε στο σύζυγό της, συμπορεύεται
και συμπολεμά σε όλες τις ναυμαχίες, της Σάμου, της
Λέσβου και του Ευρίπου ως τη μοιραία στιγμή που ο
Βισβίζης δολοφονήθηκε πάνω στο πλοίο του.
Δίχως να μιλώ, οληώρα έλεγα, ``Ποιός του το ` καμε αυτό;
Ποιος άτιμος!``
Κάποια στιγμή, μέσα στη νύχτα, ξάφνου, θαρρείς και με
τράβηξε κάποιο χέρι, σηκώθηκα από την καρέκλα μου. Πήγα
και κάθισα στο γραφείο του Αντώνη. Άνοιξα το ημερολόγιο
της `` Καλομοίρας``. Κάτω από τα γράμματα του Αντώνη
σημείωσα :
17 Ιουνίου 1822- Νηνεμία. Ημέρα Τρίτη, οκτώ ώρα νυκτός,
έχασε την ζωήν του από βόλι ο Καπετάν Αντώνης
Βισβίζης. Το κουμάντο του μπρικιού `` Καλομοίρα``
παίρνει η χήρα Δόμνα Βισβίζη.
Η πρώτη μου σκέψη ήταν τα τελευταία λόγια του Αντώνη, ``Δεν
μπορούσα να το πράξω, Δόμνα``. Τι`ταν που του είχαν ζητήσει οι
Αρεοπαγίτες να κάμει; Θυμούμαι πως από τη δική μου κάμαρη είχα
ακούσει τη φωνή του Αντώνη. Πλην όμως δεν είχα ακούσει τη φωνή
που τον είχε εξοργίσει. ΄Αρα θα πρέπει να του ζήτησαν κάτι που δεν
έπρεπε ν` ακουστεί. Αφού ούτε σε μένα δεν άντεχε να το πει.
Οι Αρεοπαγίτες με συλλυπηθήκανε και μου έκαμαν λιανά πως, από
τις έρευνες στον τόπο του φονικού, βρήκαν ότι το βόλι που σκότωσε
τον Αντώνη ήταν το δίχως άλλο τούρκικο. Με άλλα λόγια μου λέγαν
πως εχθρικό πλεούμενο κοντοζύγωσε το δικό μας, πως οι βαρδιάνοι
δεν το πήραν χαμπάρι και πως ο Τούρκος είχε βάλει στο μάτι τον
Αντώνη μου, τον κιαλιάρισε, έριξε ένα βόλι μοναδικό κι αποχώρησε.
Μετά τις εξηγήσεις που μου`δωσαν, οι Αρεοπαγίτες, πράμα
παράξενο, δεν ξαναπάτησαν το πόδι τους πάνω στην ``Καλομοίρα``.
Τον Αντώνη τον θάψαμε στη Λιθάδα πίσω από το εκκλησάκι των
Αγίων Αναργύρων. Μαζί του έθαψα κι όλα όσα έγιναν, όσα
ειπώθηκαν, όσα ακούστηκαν. Σαν γυρίσαμε όλοι πίσω στην
``Καλομοίρα`` τους σύναξα και τους μίλησα.
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`` Πένθος βαρύ βρήκε τη φαμίλια μας και δεν έχω κατά νου τη δική
μοναχά, μα ολάκερο το τσούρμο. Εφεξής κουμάντο του καραβιού
θα`χω εγώ με τον σεγόντο μας, τον καπετάν Σταυρή. Σαν πατέρας
σας ήταν ο καπετάν Αντώνης, σαν μάνα σας θα`μαι ελόγου μου.
Τίποτε δεν άλλαξε. Έχω ακόμα να σας πω πως την τελευταία του
ώρα ήμουνα σιμά στον καπετάν Αντώνη. Στα όσα ολίγα είπε, δεν
μίλησε μήτε για φόνο μήτε για δολοφόνο. Άρα, αν κάποιος ιδεασμένος
είν` ανάμεσά σας, να το βγάνει από τον νου του. Αν είχε κάτι να
ομολογήσει ο καπετάνιος σας, θα το μονολογούσε και δεν θα το
`παιρνε στον τάφο μαζί του.``
Έκτοτε η Δόμνα δεν μίλησε ξανά για τούτο το συμβάν. Το
κράτησε κλειδαμπαρωμένο μέσα της .... Τι δύναμη ψυχής να έχεις
για να συνεχίσεις τον αγώνα! Ή μήπως θα έπρεπε να μισήσεις τον
ξεσηκωμό! Έπρεπε να συνεχίσει τον αγώνα τους. Είχε καθήκον
ιερό, το είχε υποσχεθεί στον Αντώνη, δε θα άφηνε μισό το έργο
του. Μήτε θα άφηνε αβοήθητους όλους αυτούς που για μια Ιδέα
αψήφισαν το θάνατο, άφησαν φαμίλιες και πρόσφεραν το βιός
τους για την Ελευθερία.
Είχε καθήκον ιερό!...
και το κράτος με το πρόσωπο των
Αρεοπαγιτών (για να κρύψει τις πομπές του;) της στερεί το ταίρι
της, μα αυτή συνεχίζει αψήφιστα να διακινδυνεύει και τη δική
της ζωή και των παιδιών της για την πατρίδα.
Η "Προσωρινή Διοίκηση" προφασίζεται έλλειψη χρημάτων και
αυτή αφειδώς και ανυστερόβουλα αντλεί και εξαντλεί τις
τελευταίες λίρες από την κασέλα της για τον Αγώνα. Έπειτα,
ήταν και οι "μνηστήρες" της "Καλομοίρας", αχρείοι, που
εκμεταλλευόμενοι τη χηρεία της Δόμνας και απαξιώνοντας το
φύλο της , θέλαν να σφετερισθούν το μπρίκι της και να
αναλάβουν τη διοίκησή του. Αγωνίζεται να το ασφαλίσει με
"επικυρωτικό της κυριότητας του κληρονομικού κτήματος
επ΄ονόματι των ανηλίκων παιδιών της".
Το Σεπτέμβριο του 1824 η"Καλομοίρα" περνά στα χέρια του
Κράτους, καθώς η Δόμνα Βισβίζη αναγκάζεται να την
παραχωρήσει. Συγκεκριμένα στα τέλη του 1823 οι Υδραίοι ζητούν
από την Δόμνα το πλοίο της για τις ανάγκες του υδραίικου
στόλου και η Δόμνα αναγκάζεται να παραχωρήση την
«Καλομοίρα» για να χρησιμοποιηθεί σαν πυρπολικό.
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Η υπέροχη αυτή γυναίκα που έδωσε τον άνδρα της, το καράβι
της, άδειασε γενναιόδωρα τη γεμάτη χρυσό κασέλα της, αφιέρωσε
την ικμάδα της νιότης της αναζητώντας πατρίδα και λευτεριά,
παράτησε σπίτια και ακίνητα στα χέρια του Τούρκου, έμεινε
ολομόναχη να συντηρήσει και να αναθρέψει σε ξένο τόπο τα
παιδιά της. Μέσα στο καταχείμωνο του 1826 στο Ναύπλιο, η
Δόμνα βρίσκεται σε απελπιστική κατάσταση. Στον τύφο που
μάστιζε την περιοχή, έχασε το στερνοπαίδι της.
Μέσα από έγγραφα που σώθηκαν στα ελληνικά αρχεία την
παρακολουθούμε να τριγυρνά από τόπο σε τόπο, την Ερμιόνη, το
Ναύπλιο, την Ερμούπολη της Σύρου στερημένη, περιφρονημένη,
άστεγη να προστρέχει "εις το έλεος της σεβαστής επιτροπής της
Ελλάδας" και να ζητά βοήθεια»...
Kαι η βοήθεια κάποια στιγμή ήρθε. Κάποιοι φρόντισαν να
βγάλουν μια σύνταξη μόλις τριάντα (30) δραχμών το μήνα για
τους αγωνιστές, έτσι και για τη Δόμνα, την καπετάνισσα μια
μικρή σύνταξη μόλις τριάντα (30) δραχμών το μήνα. Τόσο
αξιολόγησαν τη μεγάλη της προσφορά στον αγώνα!
Αυτή ήταν η ανταμοιβή της για την προσφορά και τη θυσία του
συζύγου της και της ιδίας στον μεγάλο του γένους αγώνα για την
απελευθέρωση της πατρίδας. Όχι βέβαια της δικής της πατρίδας,
γιατί η αγαπημένη της Αίνος ουδέποτε ανάσανε τον αέρα της
λευτεριάς. Και όπως έλεγε και η ίδια:
« ….Η Αίνος, λοιπόν, και συγχωράτε με που όλη ώρα μιλώ για
τον τόπο μου, μα έτσι γίνεται σαν αγαπάς κάτι πολύ, και την
Αίνο την αγαπώ. Και τη στερήθηκα, όσο λέω πως τώρα, να
ήρθεν η ώρα να γυρίσω πίσω, τόσο μου βγαίνουν εμπόδια. Κι
είναι και τούτη η πίκρα πως ο τόπος μου μένει πάνω εκεί
αλύτρωτος ακόμα..».
Η Δόμνα Βισβίζη άφησε τον κόσμο αυτό, σ’ ένα φτωχικό
σπιτάκι στον Πειραιά, σε ηλικία 67 ετών!
``Στο λέω για πολλοστή φορά. Που την γκρινιάζω την
πατρίδα, έτερον εκάτερον. Που κατεβήκαμε για τη λευτεριά
της, τι θαρρείς; Και μ` όσες πίκρες έχω καταπιεί, και τώρα
να`ταν χρεία, θα ξανακατεβαίναμε. Κατάλαβες; Έτερον
εκάτερον !``

5

Ήταν η Αινίτισσα Αρχόντισσα! Ήταν η Καπετάνισσα.
Ήταν η Ηρωίδα!
Η επίσημη Ιστορία παρ` όλα τα τρανταχτά τεκμήρια,
αφήνει προκλητικά αμνημόνευτους και ξεχασμένους τη
Δόμνα και τον Αντώνη Βισβίζη.
Η Ελληνική Πολιτεία μόλις το 2005, στις 15 Ιουνίου,
τοποθέτησε την προτομή της Δόμνας Βισβίζη στο Πάνθεο
των Ηρώων στο Πεδίο του Άρεως στην Αθήνα.
*** Ομιλία της Προέδρου του Συλλόγου ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ
κ. Στέλλας Κλαδαρά στην εκδήλωση.

Το Μπρίκι «ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ»
Μπρίκι του καπτάν Χατζή-Αντώνη Βισβίζη από την
Αίνο της Θράκης.
Ναυπηγήθηκε στην Οδησσό της Ρωσίας το 1817 από
Ρώσους μαστόρους και με ξυλεία πεύκα από την
Αίνο. Ήταν για τη κατηγορία του από τα
μεγαλύτερα της εποχής και είχε την πολυτέλεια να
έχει ένα ευρύχωρο σαλόνι, πράγμα σπάνιο για τα
πλοία της εποχής. Το σαλόνι αυτό ήταν η αιτία που
συνεδρίαζε ο «Άρειος Πάγος» (η τότε κυβέρνηση)
πάνω στο μπρίκι «Καλομοίρα».
Το καράβι κλασικό μπρίκι με 14 κανόνια, είχε μήκος
31,10μ., πλάτος καταστρώματος 7,62μ. ολικό πλάτος
στα κοίλα 7,80μ. βάθος αμπαριών 3,40μ. μέγιστο
βύθισμα 4,12μ. και χωρητικότητα 259 τόνους!
Οι αγώνες του μπρικιού «Καλομοίρα» είναι γνωστοί.
Εκεί πάνω ξεψύχησε ο Εμμανουήλ Παππάς, ο κύριος
εμψυχωτής του αγώνα στην Μακεδονία.
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Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις του Ευρίπου στην
Εύβοια. Εκεί 17 Ιουνίου 1822 σκοτώθηκε ο καπτάν
Αντώνης Βισβίζης, από ημέτερο βόλι…
Τότε αλλάζει η πλοιαρχία, την αναλαμβάνει η
Δόμνα! Από τότε μέχρι το 1824 λαμβάνει μέρος σε
πολλές επιχειρήσεις στο Αιγαίο.
Ο επίλογος του πλοίου αυτού γράφτηκε στον
Τσεσμέ. Εξαντλώντας τα χρήματα της, η Δόμνα και
μη μπορώντας να συντηρήσει ένα τόσο μεγάλο
πλοίο με 140 ναυτικούς, το προσφέρει με
γενναιοψυχία στη κυβέρνηση για να το μετατρέψει
σε πυρπολικό. Σήμερα
από το μπρίκι αυτό
υπάρχουν μόνο οι δύο κασέλες των Βισβίζιδων που
τις έχει η οικογένεια.
*** Από την παρουσίαση του μέλους του Συλλόγου ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ
ΑΙΝΟΥ κ. Σταύρου Μπαμπάλα
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η Αντιπεριφερειάρχης Έβρου
κ. Γ.Νικολάου

Αριστερά η Πρόεδρος του Συλλόγου ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ,
κ. Στέλλα Κλαδαρά και δεξιά το μέλος κ. Σταύρος Μπαμπάλας
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Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στο βίο και τους αγώνες των
Αινιτών ηρώων, Αντώνη και Δόμνας Βισβίζη και φυσικά στην
ιστορική εξέλιξη της γενέτειρας μας, την Αίνο.

Το μνημείο των Αινιτών ηρώων, Αντώνη και Δόμνας Βισβίζη
στην Αλεξανδρούπολη
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Επισκέψεις Σχολείων στην έκθεση

Σχολείο Β` Ευκαιρείας
Αλεξανδρούπολης

8ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

3ο Γυμνάσιο ``ΔΟΜΝΑ ΒΙΣΒΙΖΗ``
Αλεξανδρούπολης

8ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
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