


    200 χρόνια Ελληνική Επανάσταση ως πότε;  
 

Και θα λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση, και θα σπείρουνε γενεές στους αιώνες των αιώνων!

Άξιον εστί Ο.Ελύτης 

 
 

    Τὸ χέρι τους εἶναι κολλημένο στὸ ντουφέκι 
    τὸ ντουφέκι εἶναι συνέχεια τοῦ χεριοῦ τους 
    τὸ χέρι τους εἶναι συνέχεια τῆς ψυχῆς τους - 

    ἔχουν στὰ χείλια τους ἀπάνου τὸ θυμὸ 
    κ᾿ ἔχουνε τὸν καημὸ βαθιὰ-βαθιὰ στὰ μάτια τους 

    σὰν ἕνα ἀστέρι σὲ μία γοῦβα ἁλάτι.Ὅταν σφίγγουν τὸ χέρι, ὁ ἥλιος εἶναι βέβαιος γιὰ τὸν κόσμο 
    ὅταν χαμογελᾶνε, ἕνα μικρὸ χελιδόνι φεύγει μὲς ἀπ᾿ τ᾿ ἄγρια γένειά τους 

    ὅταν κοιμοῦνται, δώδεκα ἄστρα πέφτουν ἀπ᾿ τὶς ἄδειες τσέπες τους 

    ὅταν σκοτώνονται, ἡ ζωὴ τραβάει τὴν ἀνηφόρα μὲ σημαῖες καὶ μὲ ταμποῦρλα..

Ρωμιοσύνη Γ.Ρίτσος 
 
 

    .. ένα πράγμα με παρακινεί και μένα να γράφω, ότι τούτην την Πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί και 
σοφοί και αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι 

άνθρωποι. Έγραψα γυμνή την αλήθεια να ιδούνε όλοι οι Έλληνες και να μπαίνουν σε φιλοτιμία και τα 

παιδιά μας να λένε : έχουμε αγώνες πατρικούς, έχουμε θυσίες.. Κι’ αυτείνη η πατρίδα δεν λευτερώθη 
με παραμύθια, λευτερώθη μ’ αίματα και θυσίες· κι’ από αυτά έγινε βασίλειον – κι’ όχι να βραβεύωνται 

ολοένα οι κόλακες, κ’ οι αγωνισταί ν’ αδικιώνται. .. Κι’ όσο αγαπώ την πατρίδα μου δεν αγαπώ άλλο 

τίποτας.

Απομνημονεύματα Γ.Μακρυγιάννης 

 

Συμμετέχουν 
 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
κ. Ζάκας Γρηγόριος, Φιλόλογος—Ιστορικός
κα Καούρη Έλενα Φιλόλογος

ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΡΓΑΣ  
Διεύθυνση χορωδίας: κα Στεφάνοβα Ανέλια 
Συνοδεία πιάνου: κα  Αποστολίδη Δήμητρα 

 
ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ 

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ Η ΜΕΛΙΝΟΗ  
ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ: κα Ιωάννου Κατερίνα 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΕΡΩΝ Καναλακίου Δήμου Πάργας   
 ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ κ. Σωτηρίου Παύλος 

ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΟΥ  ΤΟ ΧΟΡΟΣΩΜΑ  

ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ κα Ευθυμίου Χρύσα 
 

ΜΟΥΣΙΚΟΙ 
Κλαρίνο: κ. Δημήτρης Αηδώνης. Ντέφι: κ. Σπύρος Αηδώνης, Ακορντεόν : κ. Βαγγέλης Αηδώνης, 
Τραγούδι: κ. Βασίλης Παπαδόπουλος 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ—  
ο Δημοτικό Σχολείο Καναλακίου: 

Δημοτικό Μεσοποτάμου 
Νηπιαγωγείο Μεσοποτάμου, 

Διοργάνωση : Δήμος Πάργας 
Ευχαριστούμε  την κα Μουλιάκου Ιωάννα για τη συμβολή της στην  καλλιτεχνική  επιμέλεια καθώς και 

την κα Νίκα Μαρία για την αφίσα 

 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης 

Καναλάκι 19/12/2021 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 

Α’ ΜΕΡΟΣ 

ΧΟΡΩΔΙΑ Με το Λύχνο του Άστρου, Άξιον Εστί, Ο. Ελύτης, μουσική Μ.Θεοδωράκης 

ΟΜΙΛΙΑ κα Καούρη Έλενα «200 χρόνια Ελληνική επανάσταση» 

ΧΟΡΩΔΙΑ Της Αγάπης Αίματα Άξιον Εστί, Ο. Ελύτης, μουσική Μ.Θεοδωράκης 

ΧΟΡΩΔΙΑ Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ Άξιον Εστί, Ο. Ελύτης, μουσική Μ.Θεοδωράκης 

ΧΟΡΩΔΙΑ Θούριος, Ρ.Βελεστινλή μουσική Χ.Λεοντή  

1ο Δημοτικό Σχολείο Καναλακίου: «Γυναίκες 1821. Θυσίαζαν τον εαυτό τους και τα 

παιδιά τους. Ο άγνωστος ρόλος τους» Παρουσίαση και σκηνική δράση 

ΧΟΡΩΔΙΑ Ο Χορός του Ζαλόγγου, παραδοσιακό, επεξεργασία Κ.Ευαγγελάτος 

ΟΜΙΛΙΑ κ. Ζάκας Γρηγόριος, «Φανάρι Πρέβεζας και δεύτερο ‘21» 

Δημοτικό Μεσοποτάμου, video μαθητών για τους ήρωες της επανάστασης 

XOΡΩΔΙΑ Δέκα παλληκάρια, Μ.Λοίζος 

Νηπιαγωγείο Μεσοποτάμου, Video: Θεατρικό για τους ήρωες του 21 ακούγεται το 

τραγούδι «Πολεμούσαν για τη λευτεριά» 

XOΡΩΔΙΑ Εθνικός Ύμνος 

Β’ΜΕΡΟΣ 

ΧΟΡΟΣ 

ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ «ΤΟ ΧΟΡΟΣΩΜΑ» 

 Ο Βεζύρ πασάς a capella  

 Ο Παπαγιώργης 

 Ο Τσιτσομήτρος 

 
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ «Η ΜΕΛΙΝΟΗ» 

 Κάτω στις μαυροθάλασσες 

 Μαύρο πουλάκι 

 Μπεράτι με γυρίσματα 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ « ΑΧΕΡΩΝ» Καναλακίου του Δ. Πάργας 

 Κατσαντώνης 

 Κλέφτες οι παλιοί 

 Στα κακοτράχαλα βουνά 


