
                         

                                                                                                 

Εκδήλωση του Δήμου Φοινικαίων στη Λιβαδειά για την Εθνική Επέτειο 
της 25ης Μαρτίου 
 

Ο δήμος Φοινικαίων καθιέρωσε  αυτή την τιμητική εκδήλωση.  Κάθε  χρόνο εορτάζουμε 

την εθνική μας επέτειο με μαθητικές παρελάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις.                                     

 Το Σάββατο στις 25η Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε στη κοινότητα Λιβαδειάς  

μια άκρως τιμητική και συγκινητική εκδήλωση με αφορμή τον εορτασμό της εθνεγερσίας. Η 

τέλεση της δοξολογίας, η διεξαγωγή της παρέλασης, η ανάκρουση των εθνικών ύμνων,  

χορευτικό και μουσικό πρόγραμμα συνιστούν τα πιο καίρια σημεία της εκδήλωσης.    

Όσοι παρευρέθηκαν,   ένιωσαν τον παλμό, τη συγκίνηση και  εθνική υπερηφάνεια 

κατά τη διάρκεια του τιμητικού προγράμματος.  Αναφέρεται ότι απόδημοι των χωριών μας, 

προσκεκλημένοι πολιτικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και την Αλβανία, πολιτικοί και 

εκκλησιαστικοί  άρχοντες του τόπου μας, σύλλογοι από την Ελλάδα, όπως και πιστοί της  

περιοχής μας έδωσαν το παρόν στην εορτή.  Συγκεντρωτικά, η  φετινή εκδήλωση 

προσέλκυσε πολύ κόσμο. 

Όλοι οι Μαθητές των ελληνικών σχολείων  του δήμου μας συμμετείχαν στην παρέλαση 

(Λιβαδειά, Μεσοπόταμο, Φοινίκη, Αλύκου) αφυπνίζοντας  τον ηρωισμό και την εθνική 

συνείδηση όλων μας, ως άξιοι συνεχιστές  μιας παράδοσης που μας επιτρέπει να 

θυμόμαστε και να στέκουμε υπερήφανοι.  

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν οι:  ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Αργυροκάστρου ο 

Πατήρ Κοσμάς,  ο δήμαρχος Φοινικαίων κ. Λεωνίδας Χρήστου, ο Αναπληρωτής Γενικός 

Πρόξενος της Ελλάδος στο  Αργυρόκαστρο κ. Κωνσταντίνος Μιχελής, ο εκπρόσωπος του 

Πρωθυπουργού της Αλβανίας o κ. Alket Hyseni,    ο Βουλευτής του ΣΚ Περιφέρεια Αυλώνας  

κ. Ανδρέας Μάρτος, Ο Πρόεδρος και Βουλευτής του ΚΕΑΔ κ. Ευάγγελος Ντούλες, ο  

Πρόεδρος του ΜΕΓΚΑ  κ. Χρηστάκης Κίτσιος,   ο Γενικός Πρόεδρος της Ομόνοιας κ. 

Λεωνίδας Παππάς, ο αντιπεριφερειάρχης Νομού Δελβίνου κ. Βασίλης Χαρμπάτσης. Από 

Ελλάδα παρευρέθησαν οι: ο Βουλευτής Νομού Θεσπρωτίας ΝΔ κ. Βασίλειος Γιόγιακας, ο 

Δήμαρχος Δωδώνης κ. Χρήστος Ντακαλέτσης, ο αντιδήμαρχος του δήμου Δωδώνης κ. 

Γιώργος Θεοχάρης, ο αντιδήμαρχος του δήμου Πρέβεζας κ. Βαγγέλης Ροπόκης κ.α                                                  

Στη συνέχεια,  απηύθυναν χαιρετισμό εκπρόσωποι της πολιτικής.  

Οι ομιλίες όλων ήταν αξιοπρόσεκτες και βαθιά περιεκτικές μεταδίδοντας όλες τους 

ειρηνικά και εθνικά μηνύματα τα οποία τόσο ανάγκη έχει ο ελληνισμός στο σήμερα.  

Ειδικότερα, ο δήμαρχος έκανε μια ιστορική ανασκόπηση  συνδέοντας το παρελθόν με το 

παρόν τονώνοντας το πατριωτικό μας αίσθημα. Αν και βρισκόμαστε έξω από  τα ελληνικά  

σύνορα αισθανόμαστε την περηφάνια της καταγωγής μας, συναίσθημα το οποίο ένιωσε 

και ο Γενικός Πρόξενος Αργυροκάστρου κ. Κωνσταντίνος Μιχελής. Ο ίδιος δήλωσε ότι δε 

μπόρεσε να ξεχωρίσει αν  βρίσκεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό συμμετέχοντας σε 



αυτήν την εκδήλωση. Τόσο έντονα πατριωτικό και εορταστικό ήταν το κλίμα ώστε μύριζε 

Ελλάδα παντού. Ακόμα και  ο εκπρόσωπος της αλβανικής κυβέρνησης  κινήθηκε σε 

ελληνικούς ρυθμούς.  Επεξηγηματικά, χρειάζεται να αναφερθεί ότι επέλεξε την ελληνική 

για να εκφωνήσει τον λόγο του.  

Ακολούθησε καλλιτεχνικό-μαθητικό πρόγραμμα το οποίο περιλάμβανε τραγούδια, 

ποιήματα και χορούς, όπως είθισται άλλωστε σε κάθε ελληνική γιορτή. Το καλλιτεχνικό 

μέρος του προγράμματος το επιμελήθηκαν ο κ. Λευτέρης Τζώλος και η κα. Αγλαϊα Παππά. 

Συμμετείχαν τα σχολεία: Εννιαίο Λύκειο «Λευτέρης Τάλλιος» Λιβαδειάς. Το Εννιάχρονο 

σχολείο Μεσοποτάμου και το εννιάχρονο σχολείο Φοινίκης.     

 Το δικό τους στίγμα έδωσαν και τα δύο ελληνικά φροντιστήρια της κοινότητας 

Μουρσιού όπου αξίζει να αναφερθεί ότι ζήτησαν να συμμετάσχουν στο καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα του δήμου μας. Δεν πρέπει να παραλειφθεί ότι το ένα φροντιστήριο εκ των δύο 

είναι υπό την αιγίδα της Πρεσβείας και της Ομόνοιας. 

        Ιδιαίτερης μνείας χρήζει η παρουσία ομοεθνών μας από τη Λιβαδειά Ελλάδος 

συγκροτώντας τη Μικτή Χορωδία «ΈΡΚΥΝΑ» μαζί με τον εξαίρετο μαέστρο τους                                        

τον κ. Teodor Kabakchiev και την κα. Κατερίνα Μπότση στο πιάνο. Τα μέλη  της χορωδίας 

προσκεκλημένα από τον δήμο Φοινικαίων  έδωσαν ένα ιδιαίτερο χρώμα στη δική μας 

εκδήλωση,  τραγούδησαν με ψυχή και ένιωσαν αδελφικά συναισθήματα προς τους Έλληνες 

της περιοχής.   Με το πέρας της εκδήλωσης, ζήτησαν την αδελφοποίηση με τον δήμο μας, 

μια άκρως συγκινητική κίνηση. Εμπράκτως, έδειξαν τα συναισθήματα τους μέσω του 

συμβολικού αγαλματιδίου  το οποίο χάρισαν στον Δήμαρχο.  

Ξεχωριστή στιγμή για την εκδήλωση αποτέλεσε η ευγενική χορηγία σχολικού 

εξοπλισμού από τον κύριο Β. Γιόγιακα προς τους μαθητές οικογενειών με οικονομικά 

προβλήματα. 

Το πρόγραμμα έκλεισε με λεβέντικους χορούς, με χαρά και συγκίνηση που παρέσυραν 

όλους τους παρευρισκόμενους μεγάλους και μικρούς.  

Την εκδήλωση επιμελήθηκε η υπεύθυνη Παιδείας και Πολιτισμού, κα. Μαριέττα Τσίλη.   

 


