
Κριτήρια 
1. Ποια ανάγκη που τους ώθησε να αγωνιστούν

2. Η γυναικεία τους φύση έπαιξε ρόλο στη δράση τους
3. Η διάρκεια της συμμετοχή τους στον αγώνα

4. Πως τις αντιμετώπισε η κοινωνία της εποχής τους 
5. Πώς αποτίμησαν το έργο τους οι μεταγενέστεροι

ΔΟΜΝΑ ΒΙΣΒΙΖΗ
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ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Αγώνες επιχειρηματολογίας

ΔΟΜΝΑ ΒΙΣΒΙΖΗ – ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Δυο αγωνίστριες σε διαφορετικές συγκυρίες κρίσης 

(γυναίκες σε πολεμικά συμφραζόμενα)
ΤΑΞΗ Β - ΤΜΗΜΑ 2ο – Χαράλαμπος Καλόσακκας



Τεκμήριο 1: Βιογραφία
http://ainites.gr/wp-content/uploads/2016/04/%CE%94%CE%9F%CE%9C%CE%9D
%CE%91-%CE%92%CE%99%CE%A3%CE%92%CE%99%CE%96%CE%97.pdf

Τεκμήριο 2: Επιστολή που υπογράφουν ο Οδυσσέας Ανδρούτσος και ο Νικηταράς 
σχετικά με τη ναυτική επιχείρηση στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας, όπου έλαβε μέρος 
ο Χατζή Αντώνιος Βισβίζης
«Διά του παρόντος φανερώνομεν και αποδεικνύομεν ότι ο Χ'Άντώνιος Βισβίζης, 
Αινίτης, ευρισκόμενος με το καράβι του εις νησίον Λιβάδα, όστις από Όλυμπον είχεν
έλθει προς τον Άρειον Πάγον για υπόθεσιν του Γένους, και όντες ημείς 
πολιορκισμένοι εις Αγίαν Μαρίναν από τους εχθρούς με κανόνια επτά χτυπώντας 
μας με μπάλλα επτά γρανάτας και ζητώντας απ' αυτόν διά μέσου του Αρείου Πάγου
δύο κανόνια... αμέσως εσηκώθη με μεγάλον πατριωτισμόν εις τα πανιά, και ήλθε με
το καράβι του προς βοήθειάν μας και δίδωντάς μας τα δύο κανόνια... εκράτησεν 
τρεις ημέρας πόλεμον ακαταπαύσεως με κανόνια και ούτως ημπόρεσε ίνα 
εμβαρκαρισθή η κολώνα μας από τρεις χιλιάδες και να σωθή. Και τα 
προσδιορισθέντα Λιμνά και Τρικκεριώτικα από Άρειον Πάγον δι' αυτήν την 
περίστασιν, εστάθησαν τα μόνα δειλιόντα και αδιαφορήσαντα εις την αυτήν 
ανάγκην. Διό και του δίδεται το παρόν διά να έχη να παρρησιασθή ένα καιρόν εις το
Γένος διά ταύτην του την δούλευσιν» 
Εκ του Μόλου Παλαιοχωρίου τη 15η Απριλίου 1822 
Οδυσσεύς Αντρήτσου 
Νικήτας Σταματελόπουλος

Τεκμήριο 3: Έγγραφο του Αρείου Πάγου για τη ναυτική δράση του Χατζή Αντώνιου 
Βισβίζη
«…ο φιλογενέστατος Καπετάνιος Χατζή Αντώνιος Βισβίζης με το καράβι του από 
αρχάς Απριλίου του 1822, δεύτερον έτος της ελευθερίας, μέχρι τέλους Ιουλίου 
εδούλευεν εις τον Άρειον Πάγον και μετά πάσης προθυμίας και πίστεως, ως ουδείς 
άλλος, περιπλέων αδιαλείπτως το Βόρειον στενόν της Ευβοίας και καταπολεμών τον
εχθρόν εις τε την Στυλίδα, Θερμοπύλας και Εύριπον και εις τα Βρυσάκια, ρίπτων 
ακαταπαύστως κανόνια με τα ίδια του εφόδια πολεμικά και φανείς ευδόκιμος εν 
πάσι, γίνεται δήλον…» 
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ΟΜΑΔΑ Α - ΔΟΜΝΑ ΒΙΣΒΙΖΗ
Δυο αγωνίστριες σε διαφορετικές συγκυρίες κρίσης 

(γυναίκες σε πολεμικά συμφραζόμενα)

http://ainites.gr/wp-content/uploads/2016/04/%CE%94%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%91-%CE%92%CE%99%CE%A3%CE%92%CE%99%CE%96%CE%97.pdf
http://ainites.gr/wp-content/uploads/2016/04/%CE%94%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%91-%CE%92%CE%99%CE%A3%CE%92%CE%99%CE%96%CE%97.pdf


Τεκμήριο 4: Αναφορά της Δόμνας Βισβιζή προς το Υπουργείο Ναυτικών (1823)
«Κατά το 1822 έτος, εσυμφώνησεν ο μακαρίτης άνδρας μου μετά των αρεοπαγιτών 
και εφόρων της Εύβοιας δια να σταθή με το πλοίο του εις την πολιορκίαν της 
Εύβοιας, μέλλων να πληρώνεται παρά των αρεοπαγιτών. Μ΄ όλον δ΄ ότι ο ρηθείς 
άνδρας μου ετελεύτησε, μόλον τούτο, μηδόλως παραβάσα από μέρους μου τας 
άνωθι συμφωνίας, ένα ήμιση ολόκληρον χρόνον, μ΄ όλον τον πατριωτικόν ζήλον τας 
εκτέλεσα. Αγκαλά δε δις, τρις και πολλάκις να εζήτησα το να πληρωθώ εν καιρώ, ως
η συμφωνία μας, με το σήμερον και αύριον όμως αναβαλλομένου του καιρού, και 
μηδ΄ οβολού μη δοθέντος μοι, στενοχωρηθείσα δ΄ από τους ναύτας, και φοβούμενη
μήπως ήθελον αναχωρήση, ενώ άνευ τούτων, ήτο αδύνατον το να κρατηθή η 
πολιορκία, ελπίζουσα δε και ότι επομένως ήθελα πληρωθή, επλήρωσα εξ ιδίων τα 
μηνιαία των, εξοδεύσασα δε προς τούτοις εις αυτό το διάστημα, τόσον εις τας των 
ναυτών τροφάς, όσον και εις πολεμοφόδια, ποσότητα όχι ευκαταφρόνητον, καθώς 
καλώτατα γινώσκει το έξοχον υπουργείον, με πόσην ποσότητα χρημάτων δύναται 
να εξοικονομηθή εν πολεμικόν πλοίον, από εβδομήκοντα πέντε ναύτας 
κυβερνούμενον, με την πρόβλέψιν των τροφών, πολεμοφοδίων και μηνιαίων»

Τεκμήριο 5: Συνεδρίαση του Βουλευτικού (4/11/1825)
Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, Τόμος 7, σελ. 372-373

Τεκμήριο 6: Σκίτσο του πλοίου της Δόμνας Βισβίζη της «Καλομοίρα»
Ναυτικό Μουσείο Οδησσού
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Τεκμήριο 7: Προτομή της Δόμνας Βισβίζη στην Πλατεία Φάρου στην 
Αλεξανδρούπολη

Τεκμήριο 8: Μνημείο των Δόμνα και Χατζή Αντώνη Βισβίζη στην πλατεία Φάρου 
Αλεξανδρούπολης
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Τεκμήριο 9: Μετονομασία του 3ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης σε «Δόμνα 
Βισβίζη» http://3gym-alexandr.evr.sch.gr/domna.html

Τεκμήριο 10: Ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ3
https://www.youtube.com/watch?v=P9OEexjF5ko

Τεκμήριο 11: Επιστολή της Δόμνας Βισβίζη προς τον Ιωάννη Καποδίστρια (Αυγ. 
1829)
«…Γνωρίζω ότι φαίνομαι όχι μόνον οχληρά και βαρετή, αλλά και τολμηρά. Ανάγκη 
όμως μεγίστη μ΄ αναγκάζει και μάλλον με βιάζει! Κατ΄ ανάγκη λιμού, λιμοκτονίας 
και άκρας πτωχείας κατήντησα κλινήρης εις τόπον ξένον, μακράν των δυστυχών μου
ορφανών και ανηλίκων. Δεν είμαι εις κατάστασιν να επιστρέψω εις αυτά, επειδή 
έμεινα έρημος και αυτής της εφημέρου τροφής στερούμενη, κινδυνεύομεν να 
αποθάνομεν από την πείναν! Επί Μάρτυρι Θεώ δεν έχω καν τα αναγκαία μου έξοδα
να επιστρέψω προς την ατυχή οικογένειά μου…. Ο πατήρ των ανηλίκων ορφανών 
μου εθυσίασεν και ζωήν και κατάστασιν υπέρ του έθνους, τα παιδιά του 
λιμοκτονούν, πεθαίνουν από την πείναν! Το έθνος δεν ευσπλαγχνίζεται; 
Κινδυνεύουν και εντός ολόγου χάνονται…. Προστρέχω προς την έμφυτον 
φιλανθρωπίαν σας, θερμώς παρακαλούσα όπως μοι γίνη καν μικρά εξοικονόμησις, 
ίνα περιθάλψω και δυνηθή ανακουφίσω τα τέκνα μου και προλάβω αυτά πριν, ή εκ 
της λιμοκτονίας εξοντωθώσι. 
Της εξοχότητός της δούλη, η δυστυχής χήρα Δόμνα Βισβίζη»

Τεκμήριο 12: Δημοτικό τραγούδι που αναφέρεται στη Δόμνα Βισβίζη
«Πουλάκι πόθεν έρχεσαι, πουλάκι για αποκρίσου 
μην είδες και μην άκουσες για την κυρά Δομνίτσα, 
την όμορφη τη δυνατή, την αρχικαπετάνα, 
πούχει καράβι ατίμητο και πρώτο μες στα πρώτα, 
καράβι γοργοτάξιδο, καράβι τιμημένο 
καράβι που πολέμησε στης Ίμπρος το μπουγάζι; 
Και το πουλάκι στάθηκε και το πουλάκι λέει: 
- Την είδα, την απάντησα, σιμά στο Αγιονόρος 
τρεις μέρες επολέμαγε με δυο χιλιάδες Μούρτους. 
Καράβια εδώ, καράβια εκεί, καράβια παραπέρα 
και τούτη σαν τον αητό ώρμαγε και κτυπούσε• 
δεξά, ζερβά κι ανάστροφα κι όπου βολούσε ακόμα. 
Κι άκουγες βόγγους δυνατούς κατάρα στην κατάρα 
κι οι θάλασσες κοκκίνησαν σαν φέσια των αγάδων»
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http://3gym-alexandr.evr.sch.gr/domna.html
https://www.youtube.com/watch?v=P9OEexjF5ko


Τεκμήριο 1: Βιογραφία
http://www.lelakaragianni.gr/

Τεκμήριο 2: H Λέλα Καραγιάννη

Τεκμήριο 3: Λέλα Καραγιάννη: Η μάνα της αντίστασης (βίντεο)
https://www.youtube.com/watch?v=hd7lDuVKF1A

Τεκμήριο 4: Άρθρο της εφημερίδας «Τα Νέα» (23/6/2020)
https://www.tanea.gr/2020/06/23/people/i-sygklonistiki-istoria-tis-lelas-karagianni-
i-iroida-tis-ethnikis-antistasis/

Τεκμήριο 5: Απονομή του βαθμού του ταξίαρχου επί τιμή στη Λέλα Καραγιάννη 
(άρθρο της εφημερίδας «Το Βήμα», 18/6/2020)
https://www.tovima.gr/2020/06/18/culture/lela-karagianni-tis-aponemithike-o-
vathmos-tou-taksiarxou-epi-timi-gia-tin-prosfora-tis-sto-elliniko-ethnos/

Τεκμήριο 6: Μετονομασία του 5ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής σε «5ο Γυμνάσιο 
Αγίας Παρασκευής - Λέλα Καραγιάννη» 
http://5gym-ag-parask.att.sch.gr/newsite/index.php/school/lela-karagianni
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ΟΜΑΔΑ Β – ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Δυο αγωνίστριες σε διαφορετικές συγκυρίες κρίσης 

(γυναίκες σε πολεμικά συμφραζόμενα)

http://5gym-ag-parask.att.sch.gr/newsite/index.php/school/lela-karagianni
https://www.tovima.gr/2020/06/18/culture/lela-karagianni-tis-aponemithike-o-vathmos-tou-taksiarxou-epi-timi-gia-tin-prosfora-tis-sto-elliniko-ethnos/
https://www.tovima.gr/2020/06/18/culture/lela-karagianni-tis-aponemithike-o-vathmos-tou-taksiarxou-epi-timi-gia-tin-prosfora-tis-sto-elliniko-ethnos/
https://www.tanea.gr/2020/06/23/people/i-sygklonistiki-istoria-tis-lelas-karagianni-i-iroida-tis-ethnikis-antistasis/
https://www.tanea.gr/2020/06/23/people/i-sygklonistiki-istoria-tis-lelas-karagianni-i-iroida-tis-ethnikis-antistasis/
https://www.youtube.com/watch?v=hd7lDuVKF1A
http://www.lelakaragianni.gr/


Τεκμήριο 7: Αποκαλυπτήρια προτομής της Λέλας Καραγιάννη στην Αθήνα (1963)
ΕΡΤ Αρχείο (επίκαιρα)
https://archive.ert.gr/24867/

Τεκμήριο 8: Μετατροπή της οικίας της Λέλας Καραγιάννη στην Αθήνα σε χώρο 
ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων από τον Δήμο Αθηναίων (άρθρο)
https://www.protagon.gr/themata/i-nea-psifiaki-zwi-tis-oikias-lelas-karagianni-
44341574287

Τεκμήριο 9: Προτομή της Λέλας Καραγιάννη στην παραλία της Χαλκίδας
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https://www.protagon.gr/themata/i-nea-psifiaki-zwi-tis-oikias-lelas-karagianni-44341574287
https://www.protagon.gr/themata/i-nea-psifiaki-zwi-tis-oikias-lelas-karagianni-44341574287
https://archive.ert.gr/24867/

