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Ἀντί Προλόγου 

 

 Ἕκαστος τόπος είς τα διαµερίσµατα τῆς Χῶρας µας, ἔχει ἱδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τοπικά ἤθη και ἔθιµα καί οί ἄνθρωποι µε ἱδιαιτέραν κατάνυξιν 

ἑορτάζουσιν αὐτά. 

 

 

Ἠµεῖς δια τῶν ὄσων ἐκθέτοµεν, δίδοµεν µίαν παραστατικήν εἰκόνα τῶν 

ἐορταστικῶν ἐκδηλῶσεων πάντων τῶν κατόικων τῆς Κοίνοτητος Παπαδαατῶν 

τοῦ Νοµοῦ Πρεβέζης ἐν τῆ ὁποία ὑπηρετοῦµεν, κατά τήν ἑβδοµάδα τῆς 

∆ιακαινησίµου. 

 

 

 Ὀλόκληρος ἡ ἐβδοµάς αὔτη, είναι διά τούς κατόικους Παπαδατῶν ἠ 

ἐβδοµάς ἰδιατέρου πανηγυρισµοῦ, ἡ ἑβδοµάς τῆς χαρᾶς καί τῆς τέρψεως, 

ἀποτελοῦσα ὀµοῦ µετά τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως, τήν µοναδικήν κατ΄ ἔθιµον 

εὐκαιρίαν εἰς ἑκδηλώσεις Θρησκεψτικοευνικῆς ἐξάρσεως πλαισιωµένης µέ χορούς 

ἀναγοµένους εἰς ἐτέρους ἐποξιακούς τοιούτους, κ.λπ. 

 



 

 Λί γυναίκες ἀποτελοῦν κατά τήν ἑβδοµάδα αὐτήν ἰδιαιταίρον 

χαρακτηριστικόν γεγονός, ἐνθυµίζουσαι διά τῆς ἑνδυµασίας των καί τῆς ὅλης 

περιβολῆς, τας Σουλιώτισσας αἵτινες παντοῦ καί πάντοτε ὑπῆρξαν κατά τούς 

ἀγῶνας αἰ ἀχώρισται σύντροφοι των συζύγων τών. 

 

 

 Τό περιεχόµενον τῶν πασχαλινῶν αὐτῶν ἀσµάτων ἄτινα ρὑθµικῶς 

χορεύονται ἀπό τούς κατόικους καί τῶν δύο φύλων περιβεβληµένους µε Ἑθνικά 

τῶν Σουλιωτῶν ἐνδυµασίας, ἀναφέρεται εἰς τήν προσπάθειαν καί τήν 

νοσταλγίαν τοῦ Ἀλῆ Πασά νά ὐποδουλῶσῃ τό ἁδάµαστον αὐτό γένος, εἰς τούς 

ἀγῶνας καί τήν µετ’ αὐταπαρνήσεως αὐτοθυσίαν τῶν Σουλιωτισσῶν καί τα 

ἀµδραγαθήµατα τῶν Πολεµιστῶν. 

 

 

 Ὀ ἐνθουσιασµός ἀνδρῶν καί γυναικῶν πάσης ἡλικίας προπορευοµένων εἰς 

τούς χορούς κατά τήν ἐβδοµάδα τῆς ∆ιακαινησίµου τῶν ἀρχαιοτέρων, 

προσλαµβάνει χαρακτῆρα ἅκρως πανηγυρικόν καί ἐνθουσιάζει ἀπεριφράστως 

τόν ἀκροατήν καί πάντα ἐπισκέπτην. 

 

 



 Ἠ πατροπαράδοτος αὕτη συνήθεια γαλβανίζει, ἐξυψῶνει καί δηµιουργεῖ 

εἰς τήν νέαν γενεάν αἰσθἡµατα Ἑθνικῆς ὑπερηφανεῖας ἡθικῆς ἐξάρσεως καί 

ἁγάπης πρός τούς ἀγωνιστάς τῆς ἐλευθερίας τοῦ γένους µας.  

 

 

 Τά Ἄσµατα Ἐνθοθρησκευτικοῦ καί Πατριωτικοῦ περιεχοµένου ἰδιότυπα 

ἀναφέρονται εἰς ἡρωϊκας Πράξεις και πολεµικά γεγονότα τῆς σκλαβιᾶς, ώς, 

καί είς ἐποξιακάς τῆς ἀνοίξεως και κοινωνικά τοιαῦτα παλαιοτᾶτης ἐποχης. 

 

 

 Ἠ ὐπ’ ἀριθ. 1875/9/9-9-1961 ἐγκύκλιος ∆/γή τοῦ Σου µου 

Ἑπιυεωρητοῦ κ. Πύρρου Στάρα, ο ὀποῖος δραστηρίως καί µέ τήν διακρίνουσαν 

αὐτόν εὑρυµάθειαν, ἀφοσίωσιν καί ἀγάπην εἰς το καθῆκον συνετέλεσεν εἰς τήν 

ἀπό πάσης πλευρᾶς ἐξύψωσιν τῶν Σχολείων τῆς Στοιχειώδους Ἐκπαιδεύσεως 

Λ. Περιφερείας Πρεβέζης, τονίζει ὅτι εἰς τούς Ἐκπαιδευτικούς κατ’ ἐξοχῆν 

ἀνήκει ἡ εὑθύνη τῆς συντηρήσεως τῶν Ἐθνικῶν µας Παραδόσεων καί 

ἐκδηλώσεων, και ὅτι ἐκτός τοῦ κυρίως Παιδαγωγικοῦ ἔργου, ἀποτελεῖ διά τούς 

∆ιδασκάλους οὐσιώδη ἁνάγκην ἡ διατήρησις τοῦ Λαογραφικοῦ ὑλικοῦ. 

 



 

 Παραθέτοµεν ἐν συνεχείᾳ κατά σειράν τά ἄσµατα στους ἄτι να καθ’ 

ὄλην τήν ἐβδοµάδα τῆς ∆ιακαινησίµου χορεύονται µέ τήν συµµετοχήν ἀπάντων 

τῶν κατοίκων καί τῶν δύο φύλων. 

 

Ἐν Παπαδάταις τῆ 7 Ἰουνίου 1963 

 

Νικόλαος Παπακωνσταντίνου 

∆ηµ/λος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σήµερα βρε σήµερα, σήµερα Χριστός Ἁνέστη 

Σήµερα Χριστός Ἁνέστη καί ἄυριο Ἁληθῶς Ἁνέστη 

ἀγάλλεται ὀ οὐρανός πού ἀναστήθηκε ὀ Χριστός 

 

 

ΣΟΥΛΙΩΤΙΚΑ

Τά Σουλιώτικα ἄσµατα ἄτινα ἐν συνεχείᾳ παρατίθενται, χορεύονται µετ’ 

ὑπερηφανείας καί ἑνθουσιασµου παρ’ ἀπάντων τῶν κατοίκων. Τό περιεχόµενόν 

των ἀναφέρεται εἰς τούς ἠρωϊσµούς καί τά κατορθῶµατα ἀυτῶν καί τήν 

προσπάθειαν καί νοσταλγίαν τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ διά τήν κατάκτησιν τοῦ ἠρωϊκοῦ 

Σουλίου.  

 

 

 Ὀ Μπότσαρης, ὀ Τζαβέλας, ἠ Τζαβέλαινα, ἠ Λένη τοῦ Μπότσαρη 

θεωρούνται πρωταγωνισταί. 

 

 

Στή βρύση στά τσερίτσανα στή µέση ἀπό τη χώρα, 

Ἀλή Πασάω ἐκάθουνταν µέ χίλιους Μαχµουτιέδες. 

Κι ἀγνάντευαν τόν πόλεµο, πῶς πολεµάει τό Σοῦλι, 

πῶς πολεµάει ό Μπότσαρης, πῶς πολεµάει ὀ Τζαβέλας 

πῶς πολεµάει ἠ Τζαβέλαινα σᾶν πρῶτο παλληκάρι. 



Πῶς πολεµοῦν µικρά παιδιά γυναῖκες σάν τούς ἄνδρες. 

Κι’ ἠ Χάϊδω ἠ περήφανη ὅλο µπροστά πηγαίνει. 

Τζαβέλαινα τῆς φώναξε, Τζαβέλαινα τῆς λέγει. 

Χάϊδω, µήν πᾶς πολύ µπροστά, οἰ τοὔρκοι µή σέ πιάσουν. 

Χιλιάδες Τούρκοις ἔσφαξε καί ἐξῆντα δύο Πασάδες. 

 

-----------------//---------------- 

 

Στή βρύση στά Τσαρίτσανα στόν πλάτανο στή βρύση, 

Ἀλή Πασᾶς καθότανε µέ τούς Μοτσαησαίους, 

Κι’ ἀγνάντευαν τόν πόλεµον πῶς πολεµοῦν οι Σουλιῶτες. 

Πέντε πολέµους ἔκαµαν, ἄπ’ τό πρωϊ, ώς το γιόµα, 

και ἄλλους πέντε ἐσύνταξαν κι’ αὐτούς το µεσηµέρι. 

Παπᾶ Νικόλας φώναξε ἀπό τό µετερίζι. 

Πάξτε παιδιά τόν πόλεµο, πᾶψτε καί τά ντουφέκια. 

 

----------------//--------------- 

 

Νά κατακάτσει ὀ κουρνιαχτός νά µετρηθῆ τ’ ἀσκέρι. 

Μετριοῦνται οἱ Τοῦρκοι τρεῖς φορές καί λείπουν τρεῖς χιλιάδες 

µετροῦνται τα κλεφτόπουλα καί λείπουν δυό νοµάτοι. 

Λείπει ὀΓιάννος ο Μακρῆς κι’ ὁ Κώστας Συρακιώτης. 

Νάτοι κι’ αὐτοί πού ἔρχονται µέ έννιά τούρκους δεµένους. 



Παιδιά µου ποῦ τούς πιάσατεν τούς σκύλους Ἀρβανίτες 

Στην ἐκκλησιά τούς πιάσαµαν πίσω στο ἅγιο Βήµα. 

 

--------------------//---------------- 

 

Ἀπέξω στά Τσερίτσανα σέ µιά ψηλή ραχούλα 

ἐξήντα Πασάδες κάθονταν κι’ Ἀλῆ Πασᾶς στή µέση. 

Κι’ ἀγνάντευαν τόν πόλεµο πῶς πολεµοῦν στό Σοῦλι. 

Πῶς πολεµάει Τζαβέλαινα µε νύφες και µ’ ἀγγόνια. 

Πῶς πολεµάει µε την τουρκιά, σαν πρῶτο παλληκάρι. 

Σέρνει µπαροῦτι στόν τορβά στουρνάρια στο ζωνάρι, 

Κι’ ἐκράταγε στά ξέρια της τήν ἀσηµένια πάλα. 

Κι’ ἐθέριζε ἀλύπητα τά τούρκικα κεφάλια. 

Πέντε γουρούσια ἔκανε, ἀπ’ τό πρωῖ ώς το γιόµα. 

και δεκαπέντε ἔκανε κοντά το µεσηµέρι, 

χιλιάδες Τούρκους ἔσφαξε κι’ ἐξήντα δύο Πασάδες. 

 

------------//------------ 

 

∆ώδεκα χρόνους ἔκαµε στούς κλέφτες καπετάνιους. 

Κανένας δέν τήν λόγιασε πῶς ἤτανε γυναίκα. 

Καί µιά Κυριακή καί µιά Λαµπρή καί µιά χρυσή µεροῦλα. 

µπαίνουν οἰ κλέφτες στό χορό βγαίνουν καί στό σηµάδι. 



Πρώτη ἠ Λένη στό ξορό καί πρώτη στό σηµάδι. 

Καί τά κουµπιά της κόπηκαν καί φάνηκαν τά στήθη. 

Ἐγώ εἶµαι ἠ Λέν’ τοῦ Μπότσαρη καί ἡ ἀδελφή τοῦ Νότη 

∆ώδεκα ξρόνια ἔκαµε γειά σου Λενούσιο µοναχή, 

Στούς κλέφτες καπετάνιους, Λένη καί Ντελῆ Λένη. 

 

-----------//------------- 

Ὅλες οἰ καπετάνισσες ἀπό τό Κακοσοῦλι 

 

--------------//------------ 

 

Ὄλες ἑπροσκύνησαν στ’ Ἀλῆ Πασᾶ τήν πόρτα. 

Λὐτή ἡ Λέν’ τοῦ Μπότσαρη αὐτή σκλάβα δέν εἶναι 

Ἀλῆ Πασᾶς ἐφῶναξε σέ ὅλο του τ’ ἀσκέρι. 

∆έν ἔχωτούρκους διαλεχτούς ὁ 'µούπιασαν τήν Λένη. 

Χίλιοι τοῦρκοι τήν κυνηγοῦν τήν Λένη γιά νά πιάσουν. 

Λένη γιά ρῖξε τ’ ἄρµατα, ἀφέντισσα νά γίνης. 

Ἐγώ εἶµ’ ή Λένη τοῦ Μπότσαρη τζαµί δεν προσκυνάω  

καί παίρνει δίπλα τά βουνά κι’ ὅλο πολεµῶντας, 

Τό Σοῦλι ἐσκλαβώθηκε τό πήρανε οἰ Τοῦρκοι. 

Τζαβέλαινα σάν τἄκουσε βαρειά τῆς κακοφάνη. 

Παίρνει καί ζώνει τ’ ἄρµατα παίρναι και το σπαθί της, 

παίρνει µπαροῦτι στό τορβᾶ, στουρνάρια στή ποδιά της. 



νύµφες κι’ ἀγγόνια φώναξε κι’ ὅλες τίς γυναῖκες, 

Πού εἶστε Σουλιωτοπούλες µου οἰ Τοῦρκοι θα µᾶς πιάσουν. 

Γιουροῦσι νά τούς κάµουµε ν’ ἀνοίξουµε τό δρόµο. 

Σκοτῶσαν τούρκους ἄπειρους καί τελειωµό δέν ἔχουν. 

φύγαν οἰ µαῦρες κι’ ἄµοιρες κι’ ἀφήκανε τό Σοῦλι. 

 

------------//----------- 

 

Στή χώρα στό Κεράσοβο στή µέση ἀπό τή χώρα. 

Βουλουµπασάδες κάθονται µέ τούς Μοτσαησαίους. 

Κι’ ἀγνάντευαν τόν πόλεµο πῶς πολεµοῦν στό Σοῦλι. 

πῶς πολεµοῦν µικρά παιδιά, γυναῖκες σάν τούς ἄνδρες. 

Πῶς πολεµάει ὀ Μπότσαρης, πῶς πολεµάει ο Τζαβέλας. 

Πῶς πολεµάει ἠ Τζαβέλαινα σάν ἄξιο παλληκάρι. 

Σέρνει µπαροῦτι στό τορβᾶ, στουρνάρια στό ζωνάρι 

Κι’ ἀκράταγε στά χέρια της µιά ἀσηµένια πάλα. 

καί θέριζε ἀλύπητα τά τούρκικα κεφάλια. 

--------------//------------ 

 



Β) Τοῦ Μεσολογγιοῦ 

 

Ἠ πτῶσις τοῦ Μεσολογγίου εἵξεν δηµιουργήσει εἰς Παπαδάτες βαθεῖαν λύπην 

ώς µαρτυρεῖ τό κατωτέρω ἄσµα τό ὀποῖον καί σήµερον µέ πόνον καί καταφανῆ 

συγκίνησιν. 

 

 

Στό Μεσολόγγι ἐπέρασα, ἔξω στό Μεσολόγγι, 

Κι’ ἤταν ἠµέρα τοῦ Βαγιοῦ Σαββάτο τοῦ Λαζάρου 

Κι’ ἄκουσα άντρίκια κλάµµατα - γυναίκεια µοιρολόγια. 

∆έν κλαῖνε για τόν πόλεµο, πού θέ να σκοτωθοῦνε 

Κλαῖνε πού σώσαν τό ψωµί καί θά τούς φάῃ ή πεῖνα. 

Κι’ ὁ Νότης ἐτραγούδαγε στήν καφαλή τοῦ Μάρκου. 

Λέει τραγούδια θλιβερά τραγούδια πικραµένα. 

Γιά σήκου Μάρκοµ’ ἀπ’ αὐτοῦ, γιά σήκου Στρατηγέ µου. 

Γιά σήκου Μάρκο Μπότσαρη νά ἰδῆς τό Μεσολόγγι. 

Τό Μεσολόγγι καίγεται τό κάψανε οἱ Τοῦρκοι. 

-------------//------------ 

 



Ἐπί τῆ ἀπελευθερώσι τῶν Ιωαννίνων 

 

Ἡ ᾿Απελευθέρωσις τῶν Ἰωαννίνων ἦτο ἀνέλπιστος ἁγαλίασις διά τους 

Ἠπειρώτας καί ἰδιαιτέρως εἰς Παπάτες τό ἄσµα τοῦτο µέξρι σήµερον ἀκόµη 

ἄδεται µέ ὑπερηφάνειαν. 

 

 

Ἐπί τῆ Ἀπελευθερῶσει τῶν Ἰωαννίνων. 

᾿Έβγα µάναµ’ καί φώναξε σ’ ὄλους τούς µαξαλάδες 

ὅσα παιδιά εἶν’ ἀνύπαντρα φέτος µή παντευτοῦνε. 

Φέτος θά γίνη ἀνταρτοσύνη  

θά κλάψουν µάνες γιά παιδιά, γυναῖκες γιά τούς ἄνδρες. 

Πολλά βασίλεια πολεµοῦν ὅλα κατ’ τήν Τουρκιά. 

Πρῶτοι εἴν’ οἰ Ἔλληνες καί δεύτερο οί Σέρβοι. 

Τρίτοι εἴν’ οἰ Βούλγαροι καί τέταρτο ἄλλα κράτη. 

Κι’ ὀ Κωνσταντῖνος πέρασε καί πῆγε στό Μπιζάνι. 

µέρες και µῆνες πολεµάει τά Γιάννενα νά πάρη 

Μιά µέρα µιά χρυσήµερα εἰκοσιένα τοῦ Φλεβάρη 

Ὀ Κωνσταντῖνος Στρατηγός στά Γιάννενα πατάει 

Γιαννιώτισσες τόν καρταροῦν µέ τά παιδιά στά χέρια. 

Κι’ αὐτός ὀ Τοῦρκος Στρατηγός τοῦ δίνει τό σπαθί του. 

---------------//----------- 

 



Ἁγίου Γεωργίου 

 

 Ἡ ἐορτή τοῦ Ἀγίου Γεωργίου ἐορτάζεται τήν ∆ευτέραν τῆς 

∆ιακαινησίµου εἰς τόν Συνοικισµόν χάλασµα - Παπαδατῶν ἔνθα ὑπάρχει 

Παµπαλαιοτάτη ἐκκλησία µέ χρονολογίαν ἰδρύσεως της 1806. Σῆµερον 

ἐκτίσθη νεοτάτη τοιαύτη. 

 

 

 Κατά τήν ἐορτήν ταύτην, ἅπαντες οἰ κάτοικοι τῶν Παπαδατῶν 

µεταβαίνουσιν εἰς αὑτήν καί µετά τήν λῆξιν τῆς Θ. Λειτουργίας χορεύουσιν τό 

ἄσµα τοῦ Ἀγίου Γεωργίου. Ὁ χορός οὖτος ἐπαναλαµβάνεται ἅπαξ τοῦ ἔτους 

ὄτε καί ἠ ἐπρτή. 

 



Χορός κατά τήν ἠµέραν τοῦ Ἀγίου Γε·ργίου 

 

Ἀφέντ’ ἀφέντ’ Ἀηγιώργήµου σέ γρῖβο καβαλλάρη, 

τό υαῦµα ὅπου ἔκαµες τώρα θα µολογήσω. 

Ἐδῶ εἶναι τ’ ἄγριο τό στοιχειό καί ὀ δράκος ὀ µεγάλος. 

Στάλα νερό δέν ἄφησε, νά πίνουν στό πανηγύρι. 

Γυρεύ’ νά φάῃ ἅνθρωπο, ν’ ἀφήσῃ τό νερό του. 

Κι’ ἔρριξαν τήν πολυψηφιά εἰς τήν Βασιλοποῦλα. 

Τήν πῆραν καί τήν πήγανε κοντά ἁπό τον δράκο, 

ἐκεῖ ἔνας νιός ἐφάνηκε καβάλλα στ’ ἄλογό του. 

Κορήµ’ γιατί θλίβεσαι βαρειά ἀναστενάζεις. 

καί τό στοιχειό ἐκίνησε τήν κόρη γιά νά φάη. 

Ὁ νιός τόν ἐκυνήγησε καί σκότωσε τόν δράκο. 

καί τά νερά ἐκίνησαν σχηµάτισαν ποτάµια. 

Παιδίµ’ ἔλα στό Βασιληᾶ, δῶρα νά σοῦ χαρίσῃ 

Νά πᾶς κόρηµ’ στή µάννα σου νά πᾶς στό Βασιληᾶ σου. 

Νά φτιάσῃς κόρηµ’ µιά ἐκκλησιᾴ νά εἶναι τ’ Ἀη Γιώργη 

καί τήν ἠµέρα τ’ Ἀη Γι·ργιοῦ νά τήν πανηγυρίζῃς. 

Νά φτιάσῃς τήν εἰκόνα µου καβάλλα στ’ ἀλογό µου 

µέ τό σπαθί στά χερια µου τό δράκο νά σκοτώνω. 

Καί σύ κορήµ’ νά κάθεσαι κοντά ἀπ’ τ’ ἄλογό µου. 

Κι’ ὄποιος θά βλέπῃ τήν εἰκόνα µ΄ τό θαῦµα νά θυµᾶτε, 

καί νά δοξάζῃ τό θεό Χριστό καί νά τό προσκυνάῃ. 



Η ΡΗΝΑ ∆ΗΜΟΥ 

 

 Ἠ Ρήνα ἠ Παπαδιώτισσα θυγατήρ τοῦ ∆ήµουΒρανιώτη (Παλαιά 

Παπαδιώτικη φάρα) ἤκµασεν κατά τήν παράδοσιν τό ἔτος 1700.  

Λὔτη µετά τῶν οἰκείων της καί τῶν λοιπῶν κατοίκων µετοίκησεν ἁπό τῆς 

τοποθεσίας Βρανά (Παπαδατῶν) λόγῳ ἐπιδροµῆς τῶν Τούρκων εἰς τόπουεσίαν 

ξίλια σπίτια (Χίλια κονάκια, Βλαξκαλύβια) τῆς τοποθεσίας εὐρισκοµένης εἰς 

Ξηροβούνι Παπαδατῶν ἔνυα σώζονται καί σήµερον ἀκόµη ἐρείπια. 

 

 

 Ἐκ τῆς τοποθεσίας αὑτής (χίλια σπίτια) µετέβη νά ἀλέσῃ κεχρί εἰς 

ἀλευρόµυλον. Ὅτε ἐπέστρεψεν τήν ἡνώχλησεν εῖς Τοῦρκος τόν ὁποίον καί 

ἐφόνευσεν. 

 

 

Ἠ ἰστορία τῆς Ρήνας ∆ήµου, περιέξεται εἰς τό κατωτέρω Ἄσµα. 

 



Τό κατόρυωµα τῆς Ρήνας ∆ήµου (Παπαδιώτισσας) 

 

Οἰ κλέφτες ἐτραγούδαγαν στοῦ ∆ήµου τό Κονάκι. 

Κι’ ἔνα µικρό κλεφτόπουλο πού ἦταν καραούλι, 

ἀκούει ἕνα θόρυβο σκληρό σάν πάλευαν θηρία. 

Οὔτε υηρία πάλευαν, ταῦροι δέν ἐβρυχιόταν. 

Τοῦ ∆ήµου ἠ Ρήνα πάλευε µέ τοῦρκο ἀνατολῄσιο, 

Τρεῖς ὤρες ἐπαλεύανε καί πέφτει ὀ Τοῦρκος κάτω. 

Τόν πιάνει ἠ Ρήνα ἀπ’ τά κρυφά, ὀ Τοῦρκος παρεδόθη, 

ρέκαζε ὀ σκῦλος ρέκαζε καί τούρκικα τῆς λέει. 

Ἀλάχ, Ἀλάχ, µώρη Ρήνα δέν τόχεις λίγο κρῖµα. 

Τοῦ παίρνει ἠ Ρήνα τα φλουριά καί τό χρυσό ποστέκι. 

Τοῦ παίρνει ἠ Ρήνα τἄρµατα καί τό καλό ντουφέκι. 

Τό γδύνει ἠ Ρήνα τό σκυλί καί τούρκικα φοριέται. 

Καβαλλικεύει τἄλογο νά πάῃ στό αλογοµάντρι. 

Τόν τοῦρκο τόν παρέχωσε σέ µιά τρύπα µεγάλη, 

καί τό µικρό κλεφτόπουλο λέει του καπετάνιου. 

Ὀ Σουφαρῆς µᾶς ἔρχεται µέ τἄλογο καβάλα, 

Κι’ ὀ καπετάνιος διέταξε να πιάσουν καραούλι. 

 

.................//................ 

 



Κίτσο γιά τρέξε γρήγορα ντουφέκι µήν ἀνοίξῃς. 

Νά µοῦ τόν φέρης ζωντανό νά πάρουµε ἀγνάδα, 

καί λάου λάου πήγαινε τό σουφαρῆ νά πιάσῃς. 

Ἡ Ρήνα ᾑ Παπαδιώτισσα ἀµέριµνα τραβάει. 

Και σιγοντάρει τ’ ἄλογο καί γλυκοτραγουδάει. 

Ἑσύ σε Ρήνα µου ἀδερφῄ, µέ ἔκαµες ρεζίλι. 

Ρεζίλεψες τήν κλεφτουριά νά πᾶµεν νά χαθοῦµεν. 

Γιά σέ µπρέ, γιά σέ µπρέ Κίτσο τὅκανα, γιά νά σέ ταπεινώσω 

Στό µῦλο πήγαινα κεχρί ἀλεῦρι γιά νά κάνω, 

Τόν τοῦρκο ἐξεγέλασα ὥσπου νά τόν ξεκάνω. 

---------//-------- 

 



Παπαδιώτικος Χορός 

 

 Ὁ χορός οὗτος (παπαδιώτικος) µέ ἱστορίαν ἄνω τῶν 200 ἐτῶν, 

φανερώνει τήν πίκραν τῶν κοριτσιῶν τοῦ χωριοῦ, µή ἐχουσῶν οὐδεµίαν διάθεσιν 

διά χορόν διότι ἥσαν σκλαβωµένες µέ ἔκδηλον τόν πόθον των νά γίνουν 

ἐλεύθερες καί τότε θά ἐγλεντοῦσαν ὡς πραγµατικές Ἑλληνοποῦλες. 

 

 

Οἱ κλέφτες ναί µατάκια µου, οί κλέφτες ἐχορεύανε 

Οἱ κλέφτες ἐχορεύανε καί τά κορίτσια λέγανε. 

Κορίτσια ἐλά µατάκια µου, κορίτσια ἐλάτε στο χορό, 

τῶρα πού ἔχετε καιρό. 

∆έν χορεύουµε λεβέντες γιατί εἵµαστε σκλαβωµένες 

καί ἄλλες ἀρραβωνιαµσένες. 

Αὔριο, µατάκια µου, αὔριο θα παντρευτοῦµε, αὔριο  

θα παντρευθῆτε καί θα νοικοκυρευθῆτε. 

Ὅταν ἐµεῖς λεβέντες µου, ὅταν λευτερωθούµε, ὅλες  

ἐµεῖς θά παντρευτοῦµε. 

∆έν σᾶς ἀφήν’ µατάκια µου, δέν σᾶς ἀφήνου οἰ ἄνδρες σας. 

  ∆έν σᾶς ἀφήνουν οἰ ἄνδρες σας νά πᾶτε στίς µαννάδες σας. 

Τούς ἄνδρες σας µατάκια µου, τούς ἄνδρες σας µεθύζουµε  

καί τούς ἀποκοιµίζουµε. 

----------------//--------------- 



 

 

∆έν σᾶς ἀφήν’ µατάκια µου, δέν σᾶς ἀφήνουν τα παιδιά. 

∆έν σᾶς ἀφήνουν τα παιδιά νά πάτε σ’ ἅλλη γειτονιά. 

Τά παιδιά µατάκια µου, τά παιδιά τά δέρνοµε, τά παιδιά 

τά δέρνοµε µαζί µας δέν τά πέρνοµε. 

∆έν σᾶς ἀφήν’ µατάκια µου δέν σας ἀφήνει ὀ πεθερός. 

δέν σας ἀφήν’ ὀ πεθερός νάρυῆτε ἐδώ ποῦν’ ὁ χορός. 

Καί τόν κακό λεβέντες µου, καί τόν κακό τόν πεθερό, 

 καί τόν κακό τόν πεθερό, τόν βγάζουµ’ ἔξω στό βορό. 

∆έν σᾶς ἀφήν’ µατάκια, δέν σᾶς αφήνει ἡ πεθερά, 

δέν σᾶς αφήν’ ἡ πεθερά, νάρθῆτε ἐδῶ ποῦν’ ἠ χαρά. 

Καί τήν κακή µατάκια µου καί τήν κακή τήν πεθερά, 

καί τήν κακή τήν πεθερά τήν βάνοµε στήν πυροστιά. 

 

-----------//---------- 

 

 

Σηµείωσις: Τό Ἄσµα τοῦτο οὐδείς ἐνθυµεῖται εἰς Παπαδάτες ἀπό πόσων ἐτών 

ἄδεται καί χορεύεται. Θεωρεῖται ὅµως πάρα πολύ παλαιόν. Τό περιεχόµενον του 

συσχετίζεται καί εἵναι πιστευτόν εἰς τούς κατοίκους τῶν Παπαδατῶν ὄτι τό 

κακόν εἴναι ἀναπόφευκτον ὅτε πτηνά τιµά ὠς κόραξ π.χ. κράζουν ὑπεράνω τῆς 

οἰκίας θά ἐπέλθῃ ὁ θάνατος εἰς ἕν µέλος τῆς οἰκογενείας. 



 

Μικρός Κώστας παντεύεται 

 

Μικρός Κώστας παντρεύεται µικρή γυναῖκα παίρνει. 

Τρεῖς χρόνους ἐπερπάτησε νά βρῆ καλή γυναῖκα. 

Βρῆκε ψιλή, βρῆκε λιχνή, βρῆκε καµαρωµένη. 

Τρεῖς χρόνους γράφουν τό προικιό καί τρεῖς τό ἐπάνω προῖκι. 

Ὅλο τό κόσµο κάλεσε τό γάµο γιά νά κάµῃ, 

σάν ἕκαµαν καί κίνησαν τά δένδρα ξεριζώνουν. 

Στό δρόµο ὅπου πήγαιναν στό δρόµο πού πηγαίνουν, 

πουλάκι πάει καί κάθησε στοῦ Κωνσταντῆ τή σέλα. 

Μήτε σάν πουλί ἐλάλαγε, µήτε σάν ξελιδόνι. 

Μοιρολογοῦσε κι’ ἕλεγε ἀνθρώπινη κουβέντα. 

Πού πᾶς Κώσταµ’ µέ τόν ντουνιά µέ τόσο βιλαέτι. 

 

-----------//---------- 

Ἐγώ πουλί µ’ παντρεύοµαι γυναῖκα πάω νά πάρω, 

Κώσταµ’ σοῦρθ’ ὁ θάνατος καί τώρα θά πεθάνῃς. 

Τί λές αὐτοῦ πουλάκι µοῦ, πού ξέρεις ἐσύ πουλί µου. 

Ἐχθές ἤµουν αυτούς οὐρανούς καί τώρ’ ἀπό κεῖ ἕρχοµαι. 

καί εἶδα πού σέ γράψανε µέ τούς ἀπεθαµέµους. 

Κι’ ὁ Κώστας ἐλογίστηκε κι’ ἔπεσε ἀπό τή σέλα. 

----------//---------- 



Κιά κόρη ἀπό τά Γρεβενά, στό θέρο κατεβαίνει. 

ἔργους ἔργους ἑθέριζε, ἔργους καρδοπονάει. 

Καί τό δρεπάνι ἁκούµπησε νά κάµῃ τό παιδί της. 

καί τό παιδί της ἔκαµε καί πῆγε νά τό πνίξῃ. 

Μιά περδικούλα φώναξε ἀπό ψηλή ραχούλα, 

Πού πᾶς κόρηµ’ µέ τό παιδί σκύλα µέ τό κουτάβι, 

Ἐγώ ἔχω δέκα ὀκτώ παιδιά καί ὅλα τά ἀγαπάω. 

Ἐσύ µέ µόνο ἔνα παιδί πηγαίνεις νά τό πλίξῃς. 

Ἐσύ τά δέκα ὀκτώ παιδιά τἄξεις µέ τήν τιµή σου. 

Ἐγώ ἐτοῦτο τό παιδί τ’ ἔχω µέ τήν ντροπή µου. 

 

------------//---------- 

 

Ἐσεῖς τά τριανταφυλλάκια µου ἐσεῖς µυρωδικά µου, 

Ἐσεῖς µ’ ἀποκοιµήσαταν καί µ’ ἕφυγε ἡ ἀγάπη. 

Παίρνω τά ὅρη ψάχνοντας καί τά βουνά ρωτιῶντας 

µέ τήν καρδιά κρατῶντας. 

Καί τήν βρίσκω σ’ ἀργαλειό, στόν ἀργαλειό πού ὑφαίνει. 

τῆς κραίνω καί µού κραίνει. 

Κρίνεµ’ ἀγάπη κρίνες µου καί παρηγορησέ µε,  

παρηγοριά ἔχει ὁ θάνατος κι’ ἐλεηµοσύνη ὁ χάρος. 

Ὁ ζωντανός ξεχωριστός παρηγοριά δέν ἔχει. 

-----------//-------- 



Τό µάθατε τί γίνηκε πέρσυ τό καλικαίρι, 

πού πῆρε ὁ λύκος τό παιδί ἀπ’ τήν ποδιά τῆς µάννας. 

Χίλιοι πεζοί τόν κυνηγούν,τριακόσιοι τῆς καβάλλας. 

Κανένας δέν τόν ἔσωσε ἀπό τά παλληκάρια. 

 

-------------//----------- 

 

Ἡ µάννα ποὔχει τόν καϋµό ποὔχει καϋµό µεγάλο, 

πῆγε καί τό ἔσωσε σ’ ἔνα ἔρηµο λαγκάδι. 

Ἄφησε λύκε τό παιδί καί φάγε µου τά πρόβατα 

ἐγώ προβατάκια ἔφαγα απιδί δέν ἔχω φάγει. 

 

----------//-------- 

 

Τώρα εἶναι Μάης κι’ Ἄνοιξις τώρα εἶναι καλοκαίρι 

τώρα ἡ γῆ στολίζεται στ’ ἅνθη καί στά λουλούδια. 

τώρα καί ὁ ξένος βούλεται στόν τόπο του νά πάῃ. 

Πιάνει σελώνει τ’ ἄλογο πιάνει τό καλιγώνει. 

Βάνει τά πέταλα χρυσά καί τά καρφιά ἀσηµένια. 

καί τά καλιγοστήρια του κι’ αὐτά µαλαµατένια. 

Σκύφτει φιλεῖ τόν µαῦρο του καί τόν καβαλλικεύει. 

στόν δρόµο ὅπου πήγαινε στή βρύση ὅπου φτάνει. 

βρίσκει τήν κόρη του µπροστά στή βρύση νά πηγαίνῃ. 



Καληµερά σου κόρη µου καληµερά σου ξένε, 

Κόρη µ’ γιατί θλίβεσαι, βαρειά ἀναστενάζεις; 

Μήν ἔξεις ἄνδρα στήν ξενητειά καί δέν τόν περιµένεις; 

Ἕχῶ ἄνδρα στήν ξενητειά καί λείπει τριάντα χρόνια. 

Ὅλοι µοῦ λέν πῶς πέθανε, κι’ ἐγώ τον περιµένω. 

Ἐγώ εἶµαι κόρηµ’ ὁ ἄνδρας σου πού λείπει τριάντα χρόνια 

Ὅλοι οἰ ξένοι ξένεµ’ µου αὐτό µου λέγουν πάντα. 

καί τό σηµάδι τοῦ κορµιοῦ, καννας δέν µοῦ τᾶπε 

Σάν πιό σηµάδι ἔχω ἐγώ, κανένας δέν τό ξεύρει. 

Ἀνάµεσα στά στήθη σου ἔχεις ἔνα σηµάδι. 

Χρυσό ἀηδονάκι ἔµοιαζε καί τό γλυκοφιλοῦσα, 

Ἀλήθεια εἶσαι ὁ ἄνδρας µου ὁ ἀγαπητικός µου; 

 

 

Σηµείωσις. Τά Ἄσµατα Ι) Ἐσεῖς Τριανταφυλλάκια µου 2) Τό µάθατε τί 

γίνηκε 3) Τώρα εἶναι Μάης κι’ Ἄνοιξις ἐποχιακά παλαιότατα εἰληµµένα ἐκ 

τῆς Κοινωνικῆς ζωῆς ἐν Παπαδάταις ἄδονται καί χορεύονται κατά τήν 

ἐβδοµάδα τῆς ∆ιακαινησίµου, ἐποχήν τῆς ἀνοίξεως ὁµου µετά τῶν 

προγενέστερων τοιούτων µετ’ ἰδιαιτέρου ἐνθουσιασµοῦ καί ἀπεριγράπτου χαρᾶς. 

 

 

 

 



ΧΟΡΟΣ “ΚΑΓΓΕΛΑΡΙ” 

 

 Χορεύεται µέ τόν µεγαλύτερο ἐνθουσιασµό ἀπ’ ὅλους τούς κατοίκους της 

Κοινότητος Παπαδατῶν τήν Παρασκευή τῆς ∆ιακαινησίµου καί κατά τάς µ.µ. 

ὥρας εἰς τήν πλατεῖαν τῆς Κοινότητος. 

 

 

 Μέ τόν ξορόν τοῦτον (Καγγελάρι) κλείονται αἱ ἐορταστικαί ἐκδηλώσεις 

τοῦ Πάσχα, ἤτοι ὀλοκλήρου τῆς βδοµάδος τῆς ∆ιακαινησίµου. 

 



Στίχοι τοῦ χοροῦ (Καγγελάρι) 

 

Τέτοια ὥρα ἤταν ἐχθἐς τέτοια και παραπροχθές 

στό χορό ἐχόρευαν ὅλο ἀγόρια καί παιδιά.  

 ὅλο ἀγόρια καί παιδιά καί κορίτσια ἀνύπαντρα. 

Π’ ἔχουν κόκκινες ποδιές πράσινες και γαλανές. 

Καγγελάρι τοῦ χοροῦ, κάµε δίπλα τό χορό. 

 κάµε δίπλα τό χορόν διπλοκαγγελίσµατα, 

Κάµε δίπλα τό χορόν διπλοκαγγελίσµατα σάν τό χορό 

πού ἔκαµαν Σουλιῶτες ὅταν χόρευαν. 

Καγγελάρις τοῦ χοροῦ ὁ Γερό Νότης ἤτανε, 

Τζαβέλαινα τοῦ ἔλεγε Καγγελάρι τοῦ χοροῦ, 

καγγελάρι τοῦ χοροῦ, κάµε κύκλο τό χορό, κάµε 

κύκλο τό χορό τούς τούρκους πῶς τούς κλείγαµε, 

τούς τούρκους πῶς τούς ἐκλείγαµε καί ζωντανούς 

τούς πιάναµε. 

Καί στή µέση τοῦ χοροῦ χόρευαν δυό σταυραετοί 

χόρευαν δυό σταυραετοί, Τζαβέλας καί ὁ Μπότσαρης 

Τζαβέλαινα τούς έλεγε. Σταυραετοί βρέ σταυραετοί 

τό Σοῦλι νά φυλάξετε, 

Σταυραετοί βρέ σταυραετοί, τό χορό ν’ ἀλλάξετε. 

--------//-------- 

 



Καγγελάρι τοῦ χοροῦ ξανάπλωσ’ τό χορό καί κύτταξε 

µή µπερδεφθῆς µεσ’ τά καγγελίσµατα καί τά 

στριφογυρίσµατα. 

Φίλοιµ’ καλῶς ὠρίσατε σέ τοῦτο τό χωριό τό Πάσχα, 

νά γιορτάσουµε καί τό Χριστός Ἀνέστη 

Καί τήν Παρθένον ∆έσποιναν νά διπλοπροσκυνήσωµεν. 

 

Τ έ λ ο ς 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σάν Ἐπίλογος 

 

 Ὡς ∆ιδάσκαλος τῆς Κοινότητος ἀπό 28ετίας συντέλεσα τά µέγιστα εἰς 

τάς νεωτέρας γενεάς τῆς πατροπαραδότου αὐτῆς συνηθείας τῶν χορῶν κατά 

τήν ∆ιακαινήσιµον ἐβδοµάδα. 

 

 

 Αἰσθάνοµαι ἰδιαιτέραν Ἐθνικήν ὑπερηφάνειαν καί εὐχαρίστησιν διότι αἱ 

παροτρύνσεις µου κατά τάς ἰδιαιτέρας ὁµιλίας ἐκαρποφόρησαν καί ἅπαντες οἰ 

κάτοικοι οἵτινες ἕχουσι ἀνεπτυγµένον τό Ἐθνικοθρησκευτικόν συναίσθηµα εἰς 

τόν ὑπέρτατον βαθµόν παρά τάς βιωτικάς ἐνασχολήσεις των καί τήν πενίαν 

λόγῳ τοῦ ἀγόνου ἐδάφους, ἐπέδειξαν κατανόησιν εἰς τήν διατήρησιν προγονικῶν 

ἐθίµων ἀκολουθοῦντες πιστῶς καί ἐφαρµόζοντες κατά τήν ἐβδοµάδα αὐτήν τοῦ 

Πάσχα, ἀπαρεγκλήτως τό ἐορταστικόν Πρόγραµµα τῶν πατέρων των. 

 

 

 Ἡ συνοχή τῶν χορευτῶν, ἡ ὑπακοή είς τόν κορυφαῖον (Καγκελάρι) ὁ 

ρυθµός καί ἡ γενική ἐµφάνισις, ἀποδεικνύουν ὅτι οἰ κάτοικοι Παπαδατῶν, 

διέπονται ἀπό τά ἵδια Πτριωτικά καί Ἐθνικοθρησκευτικά ἰδεώδη, ὅτι ὅπως εἰς 

τόν χορόν γυναῖκες καί ἅνδρες ἀποτελοῦν ἕνα σῶµα καί µίαν ψυχήν 

σφιχτοδεµένοι διά τῶν χειρῶν, οὔτω ἐνωµένοι ἀντιµετωπίζουν ἀπό κοινοῦ 

ψυχραίµως τά προβλήµατα τῆς ζωῆς. 



 

 Ζηλεύουν πράγµατι αἰ πέριξ Κοινότητες τήν συνοχήν τῶν κατοίκων τῆς 

Κοινότητας Παπαδατῶν, οἵτοινες πανοιοτρόπως διά τῆς µετ’ εὐχαριστήσεως 

προσωπικῆς των ἐργασίας ὠφέλησαν οὐχί µόνον ἐαυτούς ἀλλά ἐγένοντο πρός 

µίµησιν. 

 

 

 Κατά τάς ἁγίας ἡµέρας τῆς ἐβδοµάδος τῆς ∆ιακαινησίµου οἱ κάτοικοι 

καθ’ ἠµέραν ἀκκλησιάζονται πότε εἰς τόν Κεντρικόν Ναόν καί πότε εἰς τά 

Παρεκκλήσια ἔνθα µετά τήν λῆξιν τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀρχίζουν νά 

χορεύουν ἄσµατα ἐκ τῶν προαναφεροµένων µέ φωνήν µελωδικήν ἡ ὁποία 

ἀντηχεῖ καί µεταφέρεται εἰς τάς πλησιεστέρας Κοινότητας, οἱ κάτοικοι τῶν 

ὁποίων νοσταλγοῦν 

 

------------//----------- 

 

καί ὁραµατίζονται µίαν τοιαύτην διασκέδασιν. 

 Ἐξέθεσα κατά τό δυνατόν ἐν συντοµίᾳ καί ἔγραψα χορευόµενα ᾄσµατα 

ὑπό τῶν κατοίκων Παπαδατν κατά τήν ἐβδοµάδα τῆς ∆ιακαινησίµου, διότι 

ἀποτελοῦν προγονικἠν παρακαταθήκην, συσδεδεµένην µέ τήν πίστιν καί τήν 

αὐτοθυσίαν διά τήν ἀπελευθέρωσιν των ἐκ τοῦ ζυγοῦ τῆς µαύρης δουλείας. 

 



 Ἠ παροῦσα γενεά, ἅς ἔχῃ πάντα ὑπ’ ὄψιν τά γεγονότα καί τούς θρύλους 

τοῦ παρελθόντος διά νά δυνηθῇ βάσει τούτων νά δηµιουργήσῃ ἐνδοξότερον 

µέλλον. 

 

 

Ἐν Παπαδάταις τῇ 7 Ἰ ουνίου 1963 

Νικόλαος Παπακωνσταντίνου 

∆ηµ/λος Παπαδατῶν 

  


