Πρόσκληση
Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία
σας τις εορταστικές εκδηλώσεις σε ανάμνηση του
Ολοκαυτώματος του Σουλίου και της αυτοθυσίας
του καλόγερου Σαμουήλ και των Σουλιωτών υπέρ
της Ελευθερίας.
Οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης θα τελεστούν την
Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Μαΐου
στην Παραμυθιά,
με αποκορύφωμα την Κυριακή 29 Μαϊου 2016
στον ιστορικό χώρο του Σουλίου
σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Απάντηση του Λάμπρου Τζαβέλα στην επιστολή του Αλή Πασά:
«Αλή πασά, χαίρομαι όπου εγέλασα ένα δόλιο.

Είμ’ εδώ, να διαφεντεύσω την Πατρίδα μου εναντίον εις ένα κλέπτην.
Ο υιός μου θέλει αποθάνει, εγώ όμως απελπίστως θέλω τον εκδικήσω πριν ν’ αποθάνω.
Κάποιοι Τούρκοι, καθώς εσύ, θέλουν ειπή ότι είμαι άσπλαχνος πατέρας,
με το να θυσιάσω τον υιόν μου δια τον δικόν μου λυτρωμόν.
Αποκρίνομαι, ότι εάν εσύ πάρης το Βουνόν, θέλεις σκοτώσει τον υιόν μου
με το επίλοιπον της φαμελίας μου και τους συμπατριώτας μου, τότε δεν θα ημπορέσω να εκδικήσω
τον θάνατόν του, αμμή αν νικήσωμεν, θέλει έχω και άλλα παιδία, η γυναίκα μου είναι νέα,
Εάν ο υιός μου, νέος καθώς είναι, δεν μένη ευχαριστημένος ν’ αποθάνη δια την πατρίδα του,
αυτός δεν είναι άξιος να ζήση και να γνωρίζεται ως υιός μου.
Προχώρησε λοιπόν άπιστε, είμαι ανυπόμονος να εκδικηθώ.
Εγώ ο ωμοσμένος εχθρός σου,

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Δήμαρχος Σουλίου

Καχριμάνης Αλέξανδρος

Μπραϊμη - Μπότση Σταυρούλα

Καπετάν Λάμπρος Τζαβέλας»

Επιμέλεια εκδηλώσεων - Συντονισμός Περιφέρεια Ηπείρου. Π.Ε. Θεσπρωτίας- Δήμος Σουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΕΟΡΤΕΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

27 - 29 ΜΑΙΟΥ 2016

Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν
Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

Κυριακή 29 Μαΐου 2016

:

19:30		
Παραμυθιά : Δημαρχείο Σουλίου.

• Ποδηλατικός αγώνας από μαθητές των σχολείων του Δήμου, σε
συνεργασία με τους Αθλητικούς Συλλόγους της περιοχής.

20:30

Παραμυθιά : Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Δήμου Σουλίου
“Καρκαμίσι”
• Εκδήλωση: «Θεατρικά Δρώμενα – Διάλεξη για την Άλωση της
Κωνσταντινουπόλεως 29 Μαΐου

Σάββατο 28 Μαΐου 2016
20:00

21:00

21:15

21:30

6:30 - 11:00
7:00

Π α ρ ά λ λ η λ ες εκδ ηλώσε ις

Από 23 – 27 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί εικαστική έκθεση στην Αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων ‘Καρκαμίσι’ στην Παραμυθιά όλων των έργων που
συμμετείχαν στον διαγωνισμό εικαστικής δημιουργίας που διοργανώθηκε από
την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από τον Δήμο Σουλίου με θέμα:
«Σούλι: Εικαστική προσέγγιση μιας ιστορικής περιοχής από τους μαθητές της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας»

Κίνηση με κατεύθυνση τον Ιστορικό Χώρο του Σουλίου
• Θεία Λειτουργία στον Παλαιοχριστιανικό Ναό Αγίου Δονάτου, χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου
Μητροπολίτου Παραμυθίας, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας κ. κ. ΤΙΤΟΥ

10:15
• Δοξολογία στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Δονάτου
10:45 		Μετάβαση των επισήμων και των λοιπών επισκεπτών στο Αμφιθέατρο
• Τοπογραφική ενημέρωση από αξιωματικό των ενόπλων δυνάμεων
• Χαιρετισμός από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας
• Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας
• Αναπαράσταση της ανατίναξης του Κουγκίου

:

Παραμυθιά : Δημαρχείο Σουλίου.
• Συνάντηση χορευτικών συγκροτημάτων και περιδιάβαση των
χορευτών με παραδοσιακές φορεσιές, συνοδεία παραδοσιακής
μουσικής, στην πόλη της Παραμυθιάς.
Παραμυθιά : Δημοτικό Σχολείο Βούλγαρη.
• Βράβευση Μαθητών για τις καλύτερες εικαστικές δημιουργίες με
θέμα: «Σούλι: Εικαστική προσέγγιση μιας ιστορικής περιοχής από
τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας»
Παραμυθιά : Δημοτικό Σχολείο Βούλγαρη.
• Παρουσίαση αντιπροσωπευτικών όπλων και παρελκομένων,
αυθεντικών που χρησιμοποιήθηκαν στους αγώνες του Σουλίου
από τον Σκοπευτικό Όμιλο Παραδοσιακών Όπλων Πάτρας
Παραμυθιά : Δημοτικό Σχολείο Βούλγαρη.
• Δημοτικοί χοροί από χορευτικά συγκροτήματα συλλόγων του
Δήμου και από διάφορες περιοχές της Ελλάδας .

:

11:35

12:00

Μετάβαση στο χώρο του Βουλευτηρίου
Υποδοχή των επισήμων στο κατάστημα της Δημοτικής
Ενότητας Σουλίου
• Επιμνημόσυνη δέηση
• Προσκλητήριο Πεσόντων Σουλιωτών
		 Κατάθεση στεφάνων
Ενός (1΄) λεπτού σιγή – Εθνικός Ύμνος
• Χαιρετισμός από την Δήμαρχο Σουλίου
• Απονομές μεταλλείων στους δρομείς
• Παραδοσιακοί εθνικοί χοροί

Τέλος των εκδηλώσεων
Παρά λ ληλες εκδηλώσεις

Παράλληλα με τις εορταστικές εκδηλώσεις, την Κυριακή 29 Μαΐου 2016, θα
πραγματοποιηθεί ο 5Ος ορεινός αγώνας δρόμου θυσίας Σουλιωτών

9:30
12:00

Εκκίνηση από την Τοπική Κοινότητα Γλυκής.
Τερματισμός - λήξη αγώνα στο χώρο του Βουλευτηρίου των Σουλιωτών.

“Βράχοι υψηλοί, διαβόητοι,
βουνά του τετραχώρου,
από σας καταβαίνουσι
πολλοί και δυνατοί
αδάμαστοι άνδρες...
«Μακρὰν καὶ σκοτεινὴν
»ζωὴν τὰ παλληκάρια
»μισοῦν· ὄνομα ἀθάνατον
»θέλουν καὶ τάφον ἔντιμον
»ἀντὶς διὰ στρῶμα.»
(Ανδρέας Κάλβος)

