
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

& ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

EΟ ΡΤ ΕΣ ΣΟΥΛ Ι Ο Υ
2 4 - 2 6  Μ Α Ϊ Ο Υ  2 0 1 3

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 24  και το Σάββατο 25 Μαΐου

στην Παραμυθιά,

με αποκορύφωμα την Κυριακή 26 Μαΐου 2013

στον Ιστορικό Χώρο του Σουλίου, 

σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η  Δήμαρχος Σουλίου

Μπραΐμη - Μπότση Σταυρούλα

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Καχριμάνης Αλέξανδρος

Απάντηση του  Λάμπρου Τζαβέλλα στην επιστολή του Αλή Πασά:

«Αλήπασα χαίρομαι που εγέλασα έναν δόλιον. 

Είμαι εδώ να διαφεντέψω την πατρίδα μου εναντίον εις έναν κλέφτην. 

Ο υιός μου  θέλει αποθάνει, εγώ όμως απελπίστως  θέλω τον εκδικηθώ πριν να αποθάνω. 

Κάποιοι Τούρκοι, καθώς εσένα, θέλουν ειπείν, ότι είμαι άσπλαχνος πατέρας με το
 να θυσιάσω τον υιόν μου δια τον δικόν μου λυτρωμόν.

Αποκρίνομαι ότι, αν εσύ πάρεις το βουνόν, θέλεις σκοτώσει τον υιόν μου με τον 

υπόλοιπον της φαμιλίας μου και τους συμπατριώτες μου, τότες δεν θα μπορέσω να εκδικίσω                       
τον θάνατόν του, αμή αν νικήσωμε  θέλει έχω άλλα παιδιά, η γυναίκα μου είναι νέα.

Εάν ο υιός μου, νέος καθώς είναι, δεν μένει ευχαριστημένος ν’ αποθάνει δια την πατρίδα του, 
αυτός δεν είναι άξιος να ζήση και να γνωρίζεται  ως υιός μου.

Προχώρησε άπιστε είμαι ανυπόμονος να εκδικηθώ.»

Εγώ ο ομοσμένος εχθρός σου

Καπιτάν Λάμπρος Τζαβέλλας

Επιμέλεια εκδηλώσεων - Συντονισμός: Περιφέρεια Ηπείρου. Π.Ε. Θεσπρωτίας - Δήμος Σουλίου
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βράχοι υψηλοί, διαβόητοι,
βουνά του τετραχώρου
απο σας καταβαίνουσι

πολλοί και δυνατοί
αδάμαστοι άνδρες....

Μακράν και σκοτεινή
ζωή τα παλληκάρια

μισούν, όνομα αθάνατος
θέλουν και τάφον έντιμον

αντίς για στρώμα....

(Ανδρέας Κάλβος)

                     
Παρασκευή 24 Μαΐου 2013 :

19:30  Παραμυθιά: Ποδηλατικός αγώνας από μαθητές 
 των σχολείων του Δήμου, σε συνεργασία με τους Αθλη-

τικούς Συλλόγους της περιοχής.

Σάββατο 25 Μαΐου 2013 :
 

20:00  Παραμυθιά : Δημαρχείο Σουλίου.
 Συνάντηση χορευτικών συγκροτημάτων  και περιδιάβα-

ση των χορευτών με παραδοσιακές φορεσιές, συνοδεία 
παραδοσιακής μουσικής, στην πόλη της Παραμυθιάς.

21:00  Παραμυθιά : Δημοτικό Σχολείο Βούλγαρη.
 Παραδοσιακοί χοροί από χορευτικά συγκροτήματα  
              συλλόγων του Δήμου και άλλων περιοχών της Ελλάδος

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Την Κυριακή 26 Μαΐου 2013, παράλληλα  με τις εορταστικές 
εκδηλώσεις,  θα πραγματοποιηθεί  ο 2ος ορεινός αγώνας δρό-
μου θυσίας Σουλιωτών : 
Ώρα  8:00    Εκκίνηση   από την Τοπική Κοινότητα Γλυκής.
Ώρα 11:00   Τερματισμός -  λήξη αγώνα  στο χώρο 
 του Βουλευτηρίου των  Σουλιωτών.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΟΡΤΩΝ ΣΟΥΛΙΟΥ
Κυριακή 26 Μαΐου 2013 : 
                            
6:30 - 11:00      Κίνηση με κατεύθυνση τον Ιστορικό Χώρο του Σουλίου.     
                               

7:00  Θεία Λειτουργία στον Παλαιοχριστιανικό Ναό Αγίου Δονάτου, 
 χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παραμυθίας, 
 Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας κ. κ. Τίτου. 

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 Περιφερειάρχη Ηπείρου.
             Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας.
             Αναπαράσταση της ανατίναξης του Κουγκίου.

11:35     Μετάβαση στο χώρο του Βουλευτηρίου των Σουλιωτών.
           Υποδοχή των επισήμων στο κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Σουλίου

12:00     Επιμνημόσυνη δέηση.
                     Προσκλητήριο πεσόντων Σουλιωτών.
                    Κατάθεση στεφάνων.
                     Ενός  (1΄) λεπτού σιγή – Εθνικός ύμνος.
 Χαιρετισμός απο τη Δήμαρχο Σουλίου
  Παραδοσιακοί εθνικοί χοροί. 

                       Τέλος των εκδηλώσεων


