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Συνεχίζονται µε επιτυχία οι Μακεδονικές 
εκδηλώσεις «∆ηµήτρια 2013» όπου, όπως εί-
ναι γνωστό,  φέτος επικεντρώνονται στα 100 
χρόνια της απελευθέρωσης της ευρύτερης 
περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας. Την 
περασµένη Κυριακή 2 Νοεµβρίου στο οίκηµα 
των Μακεδόνων, στην Λέσχη του «Μεγάλου 
Αλεξάνδρου» του προαστίου του Marrickville, 
πραγµατοποιήθηκε µία αρκετά ενδιαφέρουσα 
εκδήλωση όπου θα µπορούσε να χαρακτη-
ριστεί ως φόρος τιµής για µια Ελληνίδα: την 
Θρακιώτισσα και πιο ειδικά Ανίτισσα (από 
την Αίνο του Έβρου της Ανατολικής Θράκης) 
∆όµνα Βισβίζη. Οµιλήτρια ήταν η φιλόλογος-
ερευνήτρια κα Αναστασία ∆ιασάκου-Αναστα-
σιάδη. Η κα ∆ιασάκου-Αναστασιάδη έφερε 
στο προσκήνιο αυτή την όχι και τόσο γνωστή 
ύπαρξη της ελληνικής ιστορίας και ιστορική 
µορφή που κατέθεσε όµως και την ψυχή της 
ακόµη στους απελευθερωτικούς αγώνες των 
Ελλήνων για την πολυπόθητη ελευθερία και 
ανεξαρτησία.  Η επιλογή του θέµατος από την 
γνωστή σε οµογενειακούς κύκλους και πολυ-
δραστήρια ερευνήτρια ικανοποίησε πλήρως 
όλους που προσήλθαν στο οίκηµα να την 
ακούσουν.  Με απόλυτη προσοχή και χωρίς 
ίχνος...θορύβου, το κοινό παρακολούθησε 
την παρουσίαση για την ηρωϊδα ∆όµνα Βισβί-
ζη που δίκαια χαρακτηρίστηκε ως η «Μπου-
µπουλίνα της Θράκης». Η ∆όµνα Βισβίζη γεν-
νήθηκε στην Αίνο το 1784 και πέθανε στον 
Πειραιά το 1850. Πρόκειται για µια σηµαντι-
κή αγωνίστρια και σπουδαία θαλασσοµάχος 
του 1821. Ήταν εκεί στο προσκλητήριο, στο 
“υπέρ πάντων η πατρίς”, η  Όµορφη, η ∆υνα-
τή, η  Αρχικαπετάνα, για να ελέγχει τα περά-
σµατα στην Εύβοια και τις Σποράδες, για να 
σώσει τον Ανδρούτσο και τον Νικηταρά, για 
να στήσει την πολυπόθητη ελεύθερη πατρίδα. 
∆εν ήταν από τους ανθρώπους που τα µέτραγε 
ή υπολόγιζε κινδύνους και οφέλη. Ήταν από 
τους ανθρώπους που έδινε…Ήταν σύζυγος 
του καπετάνιου και καραβοκύρη Αντώνι-
ου Χατζή. Η ∆όµνα ακολούθησε τον σύζυγό 
της στις πολεµικές επιχειρήσεις και, µετά τον 
θάνατό του, τον διαδέχθηκε ως καπετάνισσα 
στη διοίκηση του πλοίου τους «Καλοµοίρα» 
συνεχίζοντας αυτές τις επιχειρήσεις και διαθέ-
τοντας τα απαραίτητα ποσά για τη συντήρηση 
του πληρώµατος. Στη διάρκεια του Αγώνα 
έδρασε κυρίως στην Ανατολική Στερεά, στο 
Άγιο Όρος, στη Λέσβο και στη Σάµο. Το 1823 
παραχώρησε το πλοίο της στην ελληνική δι-
οίκηση για να το µετατρέψει σε πυρπολικό, 
αποχωρώντας η ίδια από την ενεργό δράση. 
Με το σκάφος αυτό ο υδραίος και συµπολεµι-
στής του Κανάρη, Ανδρέας Πιπίνος έκαψε την 
τουρκική φρεγάτα «Χαζνέ Γκεµισί» το 1824. 
Μετά την απελευθέρωση, η ∆όµνα Βισβίζη 
γνώρισε δύσκολες στιγµές οικονοµικής ανέ-
χειας. Ζούσε αρχικά στο Ναύπλιο, στην Ύδρα 
και µετά στην Μύκονο µέχρι το 1832, αλλά 
λίγα χρόνια αργότερα ακολούθησε τον γιο της 
∆ηµήτριο-Θεµιστοκλή στην Σύρο έως το το 
1845 απ  ́όπου κατέληξε στον Πειραιά, όπου 
και πέθανε πάµπτωχη το 1850. Ο ∆ηµήτριος 
Υψηλάντης την αποκαλούσε «ευγενεστάτη και 
γενναιοτάτη».

Την κα Αναστασία ∆ιασάκου-Αναστασιάδη 
προσφώνησε και επιλόγησε ο συντονιστής 

των φετινών Μακεδονικών Εκδηλώσεων 
«∆ηµήτρια» 2013, ∆ηµήτρης Καµετόπουλος, 
ο οποίος έκανε χρέη τελετάρχη στην εν λόγω 
εκδήλωση. Ο κος Καµετόπουλος τόνισε την 
σηµασία του θέµατος καθώς ήταν η πρώτη 
φορά που γινόταν µια αναφορά στην µορφή 
αυτή και µάλιστα γυναίκας-ηρωϊδας, στα πλαί-
σια του απελευθερωτικού αγώνα των απαντα-
χού σκλαβωµένων πανελλήνων, οι οποίοι 
πανέλληνες, αψήφιστα έδιναν την ζωή τους 
για την πολυπόθητη ελευθερία. Μετά το πέρας 
της οµιλίας, οι γνωστοί συµπάροικοι για την 
ενασχόλησή τους στην λογοτεχνία και στην 
ποίηση, κος Φάνης Νικολαρέας και κα ∆ήµη-
τρα Μιλάτου, διάβασαν ποιήµατά τους σχετι-
κά µε την Μακεδονία, την ελληνικότητά της 
αλλά...και για τις...ορέξεις των γειτόνων για 
την οικειοποίηση της ιστορίας της, δίνοντας 
µια περαιτέρω πατριωτική νότα στην βραδιά-
φόρο τιµής για την ∆όµνα Βισβίζη! 

Ο κος Καµετόπουλος, κάλεσε µετέπειτα 
στο βήµα τον Πρόεδρο της Παµµακεδονικής 
Ένωσης Νέας Νότιας Ουαλίας, κο Χρήστο 
Παπαπέτρου, ο οποίος, παραδίδοντας µια 
αναµνηστική πλακέτα στην οµιλήτρια εκ µέ-
ρους της Παµµακεδονικής, ευχαρίστησε θερ-
µά την ίδια για την συµβολή της σχεδόν σε 
ετήσια βάση στον θεσµό των Μακεδονικών 
εκδηλώσεων «∆ηµήτρια» αλλά και την παρου-
σίαση της ιστορικής αυτής µορφής, άγνωστης 
στο ευρύτερο κοινό. Την εκδήλωση τίµησε µε 
την παρουσία του και ο Γενικός Πρόξενος της 
Ελλάδας στο Σύδνεϋ, ∆ρ Σταύρος Κυρίµης, ο 

οποίος, στην πρόσκληση να πει δύο λόγια 
για την συµπατριώτισσά του από την Λακω-
νία και ∆ιασάκου-Αναστασιάδη, ανέφερε τους 
προσωπικούς του δεσµούς και της Λακωνίας 
µε την Μακεδονία, αφού σπούδασε στην Μα-
κεδονική πρωτεύουσα, την Θεσσαλονίκη και 
όπως είπε την υπεραγάπησε την πόλη αυτή. 
Επίσης είπε ότι είναι χαρά του να παραβρί-
σκεται στις φετινές Μακεδονικές εκδηλώσεις, 
αφού µέσω αυτών, τιµάται από την οµογένεια 
το πιο σηµαντικό γεωγραφικό κοµµάτι της ελ-
ληνικής γης! Την εκδήλωση τίµησαν επίσης 
µε την παρουσία τους και η επικεφαλής του 
Ελληνικού προγράµµατος της Πολυεθνικής 
Ραδιοφωνίας SBS κα Βασιλική Μώραλη, o 
πρόεδρος της Παν-Λακωνικής Οµοσπονδίας 
ΝΝΟ κος Άγγελος ∆ούκας, ο πρόεδρος του 
Παν-Θρακικού Συλλόγου ΝΝΟ «ο ∆ηµόκρι-
τος» κος Χρήστος Παζαρίδης, ο αντιπρόεδρος 
της ∆ιακοινοτικής Επιτροπής της Ιεράς Ελ-
ληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας 
κος Απόστολος Τσάνης, ο οµογενειακός πα-
ράγοντας και πρώην πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ 
και της Παµµακεδονικής Ένωσης ΝΝΟ αλλά 
και εκφωνητής στον ελληνικό ραδιοσταθµό 
2ΜΜ κος Ιωάννης Θεοδωρίδης, η ηθοποιός 
και εκφωνήτρια στον ελληνικό ραδιοσταθµό 
Greek Radio Club 1683 κα Αγγελική Μπέττι, 
ο οµογενειακός παράγοντας και πρώην πρόε-
δρος της Παµµακεδονικής Ένωσης ΝΝΟ κος 
Ιωάννης Μασµανίδης, η εκπαιδευτικός-δα-
σκάλα των Ελληνικών στο ∆ηµοτικό Σχολείο 
του Earlwood κα Χαρούλα Θεµιστοκλέους, ο 

παλαίµαχος συµπάροικος κος Γρηγόρης Χρο-
νόπουλος, ο ∆ρ Αντώνιος Μυλωνάς, η δα-
σκάλα κα Μαίρη Πετροπούλου, µέλη άλλων 
ελληνοαυστραλιανών φορέων και οργανώσε-
ων και άλλοι.  Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε 
ελληνική φιλοξενία από τις κυρίες της Παµµα-
κεδονικής Ένωσης. 

Μετά τον επίσηµο ετήσιο χορό της Παµ-
µακεδονικής ΝΝΟ που θα λάβει µέρος το 
ερχόµενο Σάββατο 9 Νοεµβρίου στην Μακε-
δονική Λέσχη «Ο Μέγας Αλέξανδρος», η επό-
µενη προγραµµατισµένη εκδήλωση-οµιλία 
στα πλαίσια των Μακεδονικών εκδηλώσεων 
«∆ηµήτρια» 2013 θα πραγµατοποιηθεί την 
Παρασκευή 15 Νοεµβρίου στις 7.30µµ στον 
ίδιο χώρο. Οµιλήτρια θα είναι η επικεφαλής 
του Ελληνικού προγράµµατος της Πολυεθνι-
κής Ραδιοφωνίας SBS κα Βασιλική Μώραλη 
µε ένα θέµα πολύ ενδιαφέρον και ταυτόχρονα 
ιστορικό. 

Συγκεκριµένα η κα Μώραλη θα αναπτύξει 
στην οµιλία της την απελευθέρωση της Κα-
βάλας και της Ανατολικής Μακεδονίας, αφού 
και η ίδια έλκει καταγωγή από εκεί ενώ η πα-
ρουσίασή της θα διανθιστεί µε την αρωγή δι-
αφανειών και σηµαντικών εικόνων. 

Για περισσότερες πληροφορίες για τις Μα-
κεδονικές εκδηλώσεις, όσοι θέλουν, µπο-
ρούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 0414 
714 807 ή 0415 745 537, απογευµατινές 
ώρες ή οποιαδήποτε ώρα στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση macedonianfestivalsydney@ 
yahoo.com.au 

«Η ∆όµνα Βισβίζη ήταν µια Θρακιώ-
τισσα ηρωίδα,  ήταν η «Μπουµπουλίνα 
της Θράκης». Ένα παράδειγµα ανδρεί-
ας και πατριωτισµού στους απελευθε-
ρωτικούς αγώνες της Ελλάδας»
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