


    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–ΑΠΑΓΓΕΛΙΕΣ 

κ.Τούσης Γιώργος-κα Αλεξίου Αυγή  

κα  Κερπεκίδη Πολυξένη,  

κα Νίκα Λέκκα Ελευθερία,  

κ. Παπαδόπουλος Βαγγέλης,  

κα. Πατσούρα Λένη Όλγα, 

κ. Πιτσαρός Σπιρίδων 

ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΡΓΑΣ  

Διεύθυνση χορωδίας: κα Στεφάνοβα Ανέλια 

Συνοδεία πιάνου: κα  Αποστολίδη Δήμητρα 

 

ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ 

Χοροδιδάσκαλος κ. Καρτεζίνης Αλέξανδρος 

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΓΑΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΙΑΣ  «ΕΙΡΗΝΗ»  

 

ΜΟΥΣΙΚΟΙ 

Κλαρίνο: κ. Σκάρπος Πασχάλης,  κ. Δημόπουλος Γιώργος 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ—VIDEO 

1
ο
 Δημοτικό Σχολείο  Πάργας 

 

 

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 

Κάστρο Πάργας 18/12/2021 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 

Α’ ΜΕΡΟΣ 

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

ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ κ. Πιτσαρός Σπύρος, Ωδή Α.Κάλβου «Εις Πάργαν» 

ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ κα.  Κερπεκίδη Πολυξένη, « Ελεύθερη ψυχή» 

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

ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ κα. Κερπεκίδη Πολυξένη, « Στην Πάργα πίσω» 

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

ΟΜΙΛΙΑ κα Νίκα -Λέκκα Ελευθερία, «Πέτρος Ηπίτης, ο Παργινός εθναπόστολος» 

ΧΟΡΩΔΙΑ Θούριος, Ρ.Βελεστινλή μουσική Χ.Λεοντή  

ΑΦΗΓΗΣΗ κα Πατσούρα Λένη Όλγα, διήγημα, « Ο Τούρκος» - Συμ. κ. Γιώργος 

Δημόπουλος 

ΟΜΙΛΙΑ κ.Τούσης Γιώργος-κα. Αλεξίου Αυγή «Η θέση της γυναίκας στην επανάσταση»  

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

ΟΜΙΛΙΑ κ. Παπαδόπουλος Βαγγέλης, « Επίτομη ιστορία του Σουλίου και η επίδρασή του 

στη σύγχρονη εποχή» 

XOΡΩΔΙΑ Δέκα παλληκάρια, Μ. Λοίζος 

1ο Δημοτικό  Σχολείο Πάργας: Video «Ανακαλύπτοντας την ιστορία της Πάργας»  

1ο Δημοτικό  Σχολείο Πάργας: Video «Ξεριζωμός» 

XOΡΩΔΙΑ Εθνικός Ύμνος 

Β’ΜΕΡΟΣ 

ΧΟΡΟΣ 

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΓΑΣ 
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 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΙΑΣ  «ΕΙΡΗΝΗ» 

 ΛΥΓΑΡΙΑ 

 ΖΑΓΟΡΙΣΙΟΣ 

 ΤΣΑΜΙΚΟ 

 ΘΕΙΑΚΟΣ 

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΓΑΣ 
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