Εκδήλωση προς τιμήν των Αινιτών Ηρώων
Αντώνη και Δόμνας Βισβίζη
Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης
3 Απριλίου 2016
Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου σε συνεργασία με τον Σύλλογο ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ
πραγματοποίησαν με επιτυχία για τρίτη χρονιά την εκδήλωση προς τιμήν των Αινιτών ηρώων, Αντώνη και
Δόμνας Βισβίζη, στα πλαίσια του εορτασμού της 25ης Μαρτίου 2016.
Φέτος συμμετείχαν:
 το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης παρουσιάζοντας μουσικό-θεατρικό δρώμενο αφιερωμένο στη
Δόμνα Βισβίζη με την συμμετοχή της χορωδίας του Συλλόγου Πολυτέκνων Αλεξανδρούπολης και την
μουσικό κ. Τερζίδου Ελένη, και
 το 3ο Γυμνάσιο ``ΔΟΜΝΑ ΒΙΣΒΙΖΗ`` με μουσειακή αφήγηση ``Μαθαίνοντας για την Αίνο``, απόσπασμα
από τη διασχολική συνεργασία τους με το 1ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου Αθηνών και το Γυμνάσιο Αίνου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δ. Πέτροβιτς και η Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Σ. Κλαδαρά στις ομιλίες τους
στην εκδήλωση, τόνισαν την σπουδαιότητα της ιστορικής μνήμης ιδιαίτερα για τους νέους μαθητές, την
αναγκαιότητα της πραγματικής και ουσιαστικής γνώσης της Ιστορίας μας σαν Έλληνες και ως Θράκες και
επισήμαναν την παντελή έλλειψη αναφορών στην ιστορία της Θράκης, στους αγωνιστές της και σε άλλες
ιστορικές προσωπικότητες, στα σχολικά βιβλία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
Ο κ. Πέτροβιτς τόνισε την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ώστε
να συμπεριληφθεί στη διδακτέα ύλη και η ιστορία της Θράκης και των ηρώων της.
Ο Σύλλογος ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ, δήλωσε την θετική του ανταπόκριση στην πρόταση του
Αντιπεριφερειάρχη και τόνισε πως θα συμβάλλει τα μέγιστα στην υλοποίηση της πρότασης αυτής.
Παράλληλα κάλεσε όλους τους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν την προσπάθεια αυτή στα πλαίσια των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ευέλικτης ζώνης ώστε οι μαθητές να μάθουν την Ιστορία μας. Ο
Σύλλογος θα είναι πάντα ανοικτός και πρόθυμος σε τέτοιες δραστηριότητες, να πληροφορήσει, να
βοηθήσει, να συνεργαστεί, να συμβάλλει στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής
κληρονομιάς.

Αυτός άλλωστε ήταν και ο στόχος μας όταν πριν τρία χρόνια ξεκινούσαμε πειραματικά με την
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου την προσπάθεια να μάθουν οι νέοι την τοπική ιστορία μας, τους ήρωές μας
αφού στα σχολικά βιβλία δεν γίνεται αναφορά στην ιστορία της Θράκης.
Έτσι ο Σύλλογος ανέλαβε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει ιστορική έκθεση που αφορά την Αίνο, την
ιστορική της διαδρομή έως ότου οι κάτοικοί της άφησαν βιαίως τη γη των προγόνων και ήρθαν στην
Αλεξανδρούπολη. Αξιοποιήσαμε το ντοκιμαντέρ που διέθετε η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και
προβάλλαμε την πραγματική ιστορία των ηρώων Αντώνη και Δόμνας Βισβίζη που η επίσημη ιστορία δεν
αναφέρει. Όλα αυτά παρουσιάστηκαν επί μία εβδομάδα στο Νομαρχείο ώστε οι σχολικές μονάδες του
νομού να έχουν τη δυνατότητα επίσκεψης και ενημέρωσης.
Παράλληλα στην αρχή του σχολικού έτους συνεργαστήκαμε με εκπαιδευτικούς που επιθυμούσαν να
ασχοληθούν αναλυτικότερα με τα θέματα αυτά καθ`όλη τη διάρκεια του έτους. Συνολικά τα τρία χρόνια
περισσότεροι από 1.500 μαθητές όλων των βαθμίδων του νομού Έβρου επισκέφθηκαν την έκθεση και
ενημερώθηκαν για την ιστορία της Αίνου και της Αλεξανδρούπολης, τους τοπικούς ήρωες του 1821, τα ήθη
και έθιμα της Αίνου και γενικά την διαδρομή των Αινιτών και τις δράσεις του Συλλόγου στη προσπάθεια
διατήρησης της ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Θεωρούμε ότι το ``πείραμα`` πέτυχε αφού όλοι γνωρίζουν την οικογένεια Βισβίζη, πολλοί θέλουν να
επισκεφθούν την Αίνο, τη ``μητέρα`` της Αλεξανδρούπολης και πολλά νέα παιδιά θέλουν να παρελάσουν
με αινίτικες ενδυμασίες.
Ο Σύλλογος έφερε σε επαφή το 1ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου Αθηνών με το 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
``ΔΟΜΝΑ ΒΙΣΒΙΖΗ`` και με το Γυμνάσιο Αίνου. Τα τρία Γυμνάσια υλοποίησαν από κοινού πρόγραμμα για
την Αίνο και παρουσιάστηκε στην Αίνο!
Πιστεύουμε πως ο σπόρος ``έπιασε`` και το φυτό θα μεγαλώσει. Περιμένουμε και άλλους Πολιτιστικούς
Συλλόγους του Νομού μας να πράξουν ομοίως. Έτσι θα ευαισθητοποιήσουμε τη νεολαία μας, θα μάθουν
την τοπική ιστορία μας έως ότου ευαισθητοποιηθεί το ``κέντρο`` και να καταγράψει τη Θρακική Ιστορία στα
σχολικά βιβλία ! Θερμά συγχαρητήρια στην Προϊσταμένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
κ. Κοσμαδάκη Ευαγγελία και τη συνεργάτιδά της κ. Φένια Παρδαλίδου, από την Περιφερειακή Ενότητα
Έβρου, που ήταν οι εμπνευστές και υποστηρικτές της όλης εκδήλωσης.

3ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
μουσικό-θεατρικό δρώμενο
`` ΔΟΜΝΑ ΒΙΣΒΙΖΗ``

Οι μαθητές της θεατρικής ομάδας του 3ου Δημοτικού Σχολείου με την Διευθύντρια κ. Παναγιώτα
Κασπαρίδου και τον δάσκαλό τους κ. Τριαντάφυλλο Τσέκο σε μία αναμνηστική φωτογραφία με τον
Αντιπεριφερειάρχη Έβρου κ. Δημήτρη Πέτροβιτς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ.

3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
``ΔΟΜΝΑ ΒΙΣΒΙΖΗ``
μουσειακή αφήγηση
``Μαθαίνοντας για την Αίνο``

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κυριακή, 3 Απριλίου 2016, ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ, 19:00
 Χαιρετισμός Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου Δημητρίου Πέτροβιτς
 Ομιλία της Προέδρου του Συλλόγου «Ελληνομουσείον Αίνου» Στέλλας Κλαδαρά
 Παρουσίαση αποσπάσματος μουσικοθεατρικού δρώμενου, αφιερωμένου στη Δόμνα
Βισβίζη από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης.
 Παρουσίαση του πολιτιστικού προγράμματος (μουσειακή αφήγηση) του 3 ου Γυμνασίου
Αλεξανδρούπολης «ΔΟΜΝΑ ΒΙΣΒΙΖΗ» «Μαθαίνοντας για την Αίνο», που πραγματοποιείται
στο πλαίσιο διασχολικής συνεργασίας με το 1ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου Αθηνών και το
Γυμνάσιο Αίνου.
 Προβολή ντοκιμαντέρ για τη Δόμνα Βισβίζη
 Λήξη εκδήλωσης

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΗΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

