
 

ΤΟ   ΜΠΡΙΚΙ   ``ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ`` 

  Την Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016 και ώρα 8.00 μ.μ στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης έγινε 

η παρουσίαση του αντιγράφου της ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ, του 

θρυλικού πλοίου της οικογένειας του Χατζή Αντώνη και 

Δόμνας Βισβίζη εξ Αίνου.  

  Το συγκεκριμένο ξύλινο αντίγραφο, κατασκευάστηκε μετά 

από επίπονη και αρκετών χρόνων έρευνα από το 

μικροναυπηγό - Πλοίαρχο του Εμπορικού Ναυτικού - κ. Σταύρο 

Μπαμπάλα, Αινίτη στην καταγωγή. 

Την εκδήλωση προλόγισαν ο καθηγητής Ιστορίας Δ.Π.Θ κ. 

Κωνσταντίνος Χατζόπουλος με μία ενδιαφέρουσα αναφορά 

στη ναυτική παράδοση στο Αιγαίο, στα ναυτικά δρώμενα και 

ταξίδια της εποχής εκείνης, και ο ναυπηγός μηχανολόγος 

μηχανικός Ε.Μ.Π κ. Φώτης Πιρπιρής μας ξενάγησε στην 

ιστορία της Καλομοίρας Στη συνέχεια ο  κ.  Σταύρος 

Μπαμπάλας μίλησε για το έργο του, τόσο για την κατασκευή 

του αντιγράφου όσο και για την ευρύτερη σχέση του με την 

Αίνο.      
 

 

Το αντίγραφο της ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ, του θρυλικού πλοίου της ιστορικής 

οικογένειας του Χατζή Αντώνη και Δόμνας Βισβίζη. 



 

Ο κ. Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, καθηγητής Ιστορίας Δ.Π.Θ. 

 

Ο κ. Φώτης Πιρπιρής, ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π  

 

Ο κ. Σταύρος Μπαμπάλας, κατασκευαστής του ξύλινου 

αντιγράφου της ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ 

 



Παρουσίαση   Σταύρου  Μπαμπάλα 

Το Μπρίκι   «ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ» 

Η αγάπη μου για την μικροναυπηγική υπήρχε από τα πολύ 

παιδικά μου χρόνια. Τότε, που σκαλίζαμε το πετίκι (φλοιός 

πεύκου) με ένα μαχαιράκι και κάναμε αριστουργήματα! 

Μεγαλώνοντας, στην προεφηβική ηλικία, τα περισσότερα 

παιδιά φτιάχναμε μεγάλα πλοία και καϊκια από λαμαρίνα. Τα 

βάφαμε, τα αρματώναμε, τα σενιάραμε και κατεβαίναμε στο 

γιαλό και τα αρμενίζαμε… Ασθανόμασταν καραβοκυραίοι, 

καραβομάστορες, καπεταναίοι, όλα αυτά!  

  Τα χρόνια εκείνα, τότε που δεν υπήρχε τηλεόραση, τα 

ακούσματα στο σπίτι, τα ωραία ατέλειωτα εκείνα βράδια, 

συχνά-πυκνά ήταν για την Αίνο. Τότε πρωτοάκουσα τα 

ονόματα της Δόμνας Βισβίζη, του καπτάν Αντώνη Βισβίζης, της 

Καλομοίρας και άλλων. Από παιδί, λοιπόν, χαράχτηκε στη 

μνήμη μου αυτή η ιστορία. 

  Μεγάλος πια, μη νομίζετε ότι μου έφυγε η αγάπη για την 

μικροναυπηγική, ούτε για την Αίνο. Αντιθέτως, μεγάλωσε και 

φούντωσε! Έγινε περισσότερο μεθοδική, πιο επιστημονική, πιο 

τεχνική. Ντύθηκε με μεγαλύτερη πείρα αλλά κι ένα πλήθος 

από εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας. 

Το μπρίκι των Βισβίζιδων, η «Καλομοίρα», και η ναυπήγησή της 

ήταν πάντοτε ένα ερωτηματικό για μένα και τους σύγχρονους 

Αινίτες. Οι περισσότεροι, με την σιγουριά των πολλών 

καρνάγιων της Αίνου, υποστήριζαν ότι χτίστηκε εκεί. Οι δικοί 

μου προβληματισμοί ήταν πολλοί, τα ερωτηματικά ακόμη 

περισσότερα και μεγάλα. Είχα βαλθεί να διαβάσω όλους τους 

ιστορικούς της επανάστασης του ’21, και ιδιαίτερα τους 

συγχρόνους της. Τον Κασομούλη, Φιλήμωνα, Σπηλιάδη, 

Χριστόφορο Περραιβό, Σέκερη, αλλά και τους κατοπινούς 

Κόκκινο, Φωτιάδη, Σέκερη και άλλους. Ο συλλογισμός μου ότι ο 

καπτά Αντώνης Βισβίζης μυήθηκε στην Φιλική Εταιρεία την 

ίδια χρονιά που έγινε το μπρίκι του, άρχισε να μεγαλώνει την 

πεποίθηση μου ότι το μπρίκι χτίστηκε στην Οδησσό.  

  Τα πολλαπλά ταξίδια μου στην Οδησσό, μου έδωσαν την 

ευκαιρία να ερευνήσω για την «Καλομοίρα». Η διευθύντρια του 

Ναυτικού Μουσείου της Οδησσού, στάθηκε οδηγός μου στο 

δύσκολο αυτό έργο, σε τόσο αφιλόξενο κλίμα. Άρχισα τις 

έρευνες  επί Σοβιετικής Ένωσης και τελείωσα αισίως με την 



μεταπολίτευση, σαν Ουκρανία πια, το 1995. Βεβαίως, η τύχη 

ήταν μαζί μου σε όλα αυτά τα απανωτά ταξίδια στην Odessa! 

  Αφότου φωτογράφισα τα σχέδια του πλοίου κι έπειτα, άρχισε 

ένας άλλος αγώνας: η συναρμολόγηση του παζλ των σχεδίων. 

Μη φανταστεί κανείς ότι ήταν ευανάγνωστα, ωραία σχέδια 

έτοιμα να διαβαστούν. Μια στίβα χαρτιά καφέ χρώμα από την 

υγρασία, μουχλιασμένα, μισοσχισμένα, με τη μελάνη 

μισοσβησμένη. Με επιμονή, μεγάλη υπομονή και περισσότερη 

αγάπη και χαρά, αρκετά χρόνια μετά τα κατάφερα! 

  Πριν αρχίσω να σκαρώνω το σκάφος, σκέφτηκα ότι πρέπει να 

έχει ξύλο Νίτικο πάνω του. Πήγα λοιπόν στην Αίνο, βρήκα τον 

δήμαρχο, Τσαΐρ, που ήταν φίλος μου. Πήγαμε μαζί στο δάσος 

του Κουρή, και εκεί δικός του άνθρωπος, έκοψε το κλαδί της 

αρεσκείας μου, από πεύκο Νίτικο! Ο ίδιος ο δήμαρχος το έφερε 

με το αυτοκίνητο του στη Αλεξανδρούπολη. Από εκεί κι έπειτα 

άρχισε στο σκάρωμα της σύγχρονης «Καλομοίρας». 

Όλα πάνω στο σκάφος έγιναν με κλίμακα 1 προς 20. Όλα 

έγιναν με το χέρι. Τίποτε δεν είναι πάνω του «ετοιματζίδικο». 

Όλα είναι σύμφωνα με την ρωσική τεχνολογία, τεχνοτροπία 

και τεχνική της εποχής 1815 με 1817. Οι άγκυρες, οι μπαστέκες 

(τροχαλίες), τα πίκια, η μάτσα, οι κόφες, οι σκαλιέρες, τα 

δεσίματα στα άλμπουρα, τα κανόνια, τα καρότσια των 

κανονιών, τα πάντα. Δεν έγινε τίποτε επειδή έτσι μου άρεσε, ή 

επειδή έτσι θα ήταν ωραιότερο. Όχι! Όλα έγιναν όπως έπρεπε. 

Ορισμένα, μάλιστα, ίσως είναι και άσχημα σε σύγκριση με 

αυτά άλλων ευρωπαϊκών πλοίων. 

Το πλοίο, όπως είναι πάνω στο κατάστρωμα, έτσι είναι και στο 

εσωτερικό του: αμπάρια, κουκέτες, στρίτσια, μουράδες, σαλόνι, 

αποθήκες, όλα. Επίσης, όλοι οι μηχανισμοί δουλεύουν 

κανονικά. Δηλαδή τιμόνι, οιακοστρόφια, μπαστέκιες, εργάτης 

άγκυρας, κλπ. Ακόμη και για τις σημαίες που μπήκαν πάνω, 

γνωμοδότησε η διεύθυνση του Ιστορικού Μουσείου της 

Ελλάδας που εδρεύει στη παλιά βουλή και το Ινστιτούτο 

Ιστορίας του Πολεμικού Ναυτικού. Η ναυπήγηση του κράτησε 

τρία χρόνια. Ήταν έτοιμο από καιρό. Αλλά δεν είχε το σπίτι 

του, τη φωλιά του. Και βρέθηκε.  

  Η «Πρίσμα Ηλεκτρονικά» ευγενώς ανέλαβε την κατασκευή 

της βιτρίνας της «Καλομοίρας». Και έγινε η παρουσίαση του 

στο Ιστορικό Μουσείο της πόλης μας,  παρουσία πολλών 

Αινιτών, του ναυτικού κόσμου της πόλης, και εκλεκτών 

συμπολιτών μας.  



 

Και στέκει εκεί αγέρωχη, υπερήφανη, αρχόντισσα όπως η 

καπετάνισσα της, με την πλώρη στραμμένη στην πατρίδα, 

την Αίνο! 

 

 

 

 

Ο Σταύρος Μπαμπάλας με την ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ. 

 

 



Με αφορμή την εκδήλωση της ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ ο συμπολίτης 

μας κ. Γιάννης Μαλτέζος αφιέρωσε το παρακάτω ποίημα το 

οποίο  ο Σεβασμιώτατος κ. Άνθιμος, αφιέρωσε στο Σύλλογό 

μας. 

 

 


