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Ἡ Παρασκευή τοῡ Πάσϫα µέ τό χορό Κγγελάρι στό  

Χωριό Παπαδάτεϛ-Πρεβέζηϛ._ 

             -------------------------------------- 

 

     Ἠ ἑβδοµάδα τοῡ Πάσχα τιµᾱται ξεχωριστά στό χωριό Παπαδάτες.- 

Εἰδικά δέ ἠ Παρασκευή του Πάσχα(Ζωοδόχος Πηγή) γιορτάζεται µέ µοναδική 

µεγαλοπρέπεια καί ἡ λαῖκή συµµετοχή χι µόνον τω̄ν Παπαδατω̄ν ᾰλλά καί 

τω̄ν κατοίκων πολλω̄ν γειτονικω̄ν καί µακρυνω̄ν ἀκόµη χωριω̄ν.- 

 

 

    Τό πανηγύρι αῠτό ᾰϛ τό πούµε, γίνεται τό ἀπόγευµα στήν εὐρύχωρη 

πλατεῑα καί ξω ἀπό τό κουλούρι τη̄ς ᾿Εκκλησίας,διότι χορεύεται  περίφηµος 

χορός Καγγελάρι.- 

 

 

    Ὁ κόσµος τω̄ν ᾰλλων χωριω̄ν ἐρχονται ἀπό τήν Παραµονή τό βράδυ, οί 

περισσότεροι µέ τά ᾰλογα καί τά µουλάρια τους διότι σέ κανένα ᾰλλο χωριό 

τη̄ς περιφερείας δέν γιορτάζεται ἡ ἡµέρα αῠτή.Τό πρωῖ βλέπει κανείς να πήζουν 

οἱ δρόµοι ἀπό τόν κόσµο πού πηγαίνουν σάν µερµήγκια στό ἐξωκκλήσι τη̄ς 

Παναγίας µία ω̆ρα καί πλέον µακρυά ἀπό τό χωριό: ᾰλλοι ἀπό τόν ˘Ασσο καί 

τό Νικολίτσι ᾰλλοι ἀπό τό Γαλλατᾱ-Ζερβό,ἀπό τό Μελιανᾱ καί ἀπό 

ϴεσπρωτικό ἀκόµη.- 

 

 

    Οἰ δρόµοι φερναν φερναν.Ἀνάµεσα ἀπό τήν µεγάλη Κοσµοπληµµύρα 

ξεχωρίζει ἡ κάϑε νοικοκυρά µέ τόν καινούργιο τροβᾱ,καί µέσα πεντακάϑαρο 

κεντησµένο µαντήλι τό ῠψωµα τη̄ς ἡµέρας ἀπό καθάρια λειτουργιά(πρόσφορο) 

καί καλοφτιαγµένο σιτάρι µέ ζαχαρωτά,τριµµένα καρύδια,ρόδια κ.ᾰ.- 

Παντού µοσχοβολιά ἀπό βασιλικό καί ᾰλλα σπιτικά λουλούδια.- 

 

 



Μόνο µέ τήν φαντασία µπορεί κανείς ν᾿ ἀναπαραστήση κάπως τήν 

πρωτόφαντη ἐκείνη µάζωξη καί τό παν·΄ριο νά πούµε πανηγύρι.Σύσµιχτη 

κοσµοπληµµύρα πού λο σαλεύει.Ἀσώπαστος ὀχός ἀπό ἀνϑρώπους.-Ἡ 

ἐκκλησία µέσα καί ξω σέ µεγάλη ἀκτίνα ὁλόγυρα εῐναι γεµάτη.Μη̄λο νά ρίξη 

κανείς δέν πέφτει.- 

 

 

Μετά τήν απόλυσι ἀρχίζει πιά ὁ στρωτός χορός χωρίς ργανα,παλιό θιµο το 

χωριοῡ µόνο µέ τραγούδια.Πρωτοσέρνουν τό χορό οἱ ἀσποµάλλιδες ἀκολουϑοῡν 

οἱ νέοι καί τέλος οἱ µεσόκυρες καί τά κορίτσια,οἱ δέ ὑπόλοιπο παίρνουν µέρος 

γύρωϑεν τοῡ χοροῡ καϑησµένοι καί ἀφοσιωµένοι στά τραγούδια.- 

Παραϑέτω µερικά τραγούδια πού τραγουδοῡν καί τά χορεύουν.- 

 

 

1) Σήµερα γιέ µωρέ γιέ µου,σήµερα Χριστός ᾿Ανέστη 

  Σήµερα Χριστός ᾿Ανέστη κι ᾿ αῠριο ἀληϑω̄ς Ἀνέστη 

Ὁ τήν Πα-µωρέ τήν Πάναγιά τήν ∆έ-τήν ∆έσποινα 

ὁ τήν Παναγιά τήν ∆έσποινα τήν διπλοπροσκυνᾱνε 

                                    τήν διπλοπροσκυνᾱνε. 

Καί ἡ Παναγιά ἡ ∆έσποινα πάντα µαζί µας ϑᾰναι 

Στήν Παναγιά τήν ∆έσποινα τάξτε χρυσά καντήλια 

µεσάνυχτα νά καίγωντα ἀκοίµητα καντήλια 

γιατί κινδύνους χουµε ἀρρώστιες καί πολέµους 

Καί ἡ Παναγιά ἡ ∆έσποινα πάντα µαζί µας 

                                              ϑᾰναι.- 

 

 



2) Σάν τό χορό βρέ µάτια µου σάν το χορό πού καναν 

                                   Σουλιω̄ται ταν χόρευάνε 

µπροστά πάει ὁ Μπότσαρης καί ἀπό κοντά ὁ Τζαβέλλας 

Παρά κοντά οἱ καπεταναῑοι µ᾿ λα τά παλλικάρια τους 

στή µέση εῐναι ἡ Τζαβέλενα κι ᾿ λο τήν Χάϊδο 

                                               κράζει. 

Παρά κοντά Σουλιώτισσες κι ᾿ λες οἱ καπετάνισσες 

Καί Καγγελάρης τοῡ χοροῡ ὁ Γέρο-Νότης η̆τανε.- 

 

 

 

3) ∆ώδεκα χρόνους κανε γειά σου Λενούσιο 

                                           µοναχή 

στούς Κλέφτες καπετάνιος Λένη καί ντέλη 

                                            Λένη 

Κανένας δέν τήν λόγιασε πώς ή̄τανε γυναῑκα 

µιά Κυριακή καί µία Λαµπρή καί µιά  

                         Χρυσή µερούλα 

µπαίνουν οἱ κλέφτες στό χορό µπαίνουν καί  

                                 στό σηµάδι 

πρώτη ἡ Λένη στό χορό πρώτη καί στό σηµάδι 

καί τά κουµπιά της κόπηκαν καί φάνηκαν 

                                    τά στήϑη. 

Ἐγώ εῐµαι ἡ Λένη τοῡ Μπότσαρη καί ἡ ἀδελφή 

                                          τοῡ Νότη 

˘Ολες τίς καπετάνισσες ἀπό τό κάκο Σούλι 

Στά Γιάννενα τίς πήγαναι στ᾿ Ἀλη̄ Πασᾱ 

                                 τήν πόρτα. 

µ᾿ αὑτή ἡ Λέν᾿ τοῡ Μπότσαρη αὑτή σκλάβα 

                                     δέν εῐναι 

Ἀλη̄ Πασᾱς ἑφώναξε σ᾿ λο του τ᾿ ἀσκέρι 



δέν χω Τούρκους διαλεχτούς δέν µ᾿ πιασαν 

                                   τήν Λένη 

χίλιοι Τοῡρκοι τήν κυνηγοῡν τήν Λένη γιά νά 

                                        πιάσουν 

Λένη ρίξε τ᾿ ᾰρµατα,Τζαµί να προσκυνήσης 

Ἐγώ ειµαι ἡ Λένη τοῡ Μπότσαρη Τζαµί δέν  

                                      προσκυνάω 

καί παίρνει λο τά βουνά κι ᾿ λο πολεµω̆ντας.- 

 

 

 

4) ˘Εβγα µάναµ᾿ καί φώναξε  

                         σ᾿ λους τούς µαχαλάδες      

φέτος θά γίνει πόλεµος  

                        θά γίνει ἀνταρσία 

θά κλάψουν µάνες γιά παιδιά 

                       γυναῑκες γιά τούς ᾰνδρες 

πολλά βασίλια πολεµοῡν 

                      λα κατά τήν Τουρκιά.- 

Πρω̄τοι θά ειναι οἱ ˘Ελληνες 

                     καί δεύτερη ἡΣερβία 

Τρίτη θά ειναι ἡ Βουλγαρία 

                    καί τέταρτη ἡ Ἀυσρίας  

Κι ᾿ ὁ Κωνσταντῑνος πέρασε  

                   καί πάει στό Μπιζάνι 

µέρες καί νύχτες πολεµάει 

                  Τά Γιάννενα νά πάρη 

µιά µέρα µιά χρυσή µέρα 

                  εἰκοσιένα τοῡ Φλεβάρη 

Ὁ Κωνσταντῑνος Στρατηγός 

                 Τά Γιάννενα πατάει 



Γιαννιώτισσες τόν καρτεροῡν 

                  µέ τά παιδιά στά χέρια 

κι ᾿ αὐτός ὁ Τοῡρκος Στρατηγός 

                 τοῡ δίνει τό σπαθί του.- 

 

 

 

5) Στή βρύση στά Τσερίτσιανα 

                  στόν Πλάτανο στή βρύση 

Ἀλη̄ Πασᾱς καθότανε  

                 µέ χίλιους µπουλουξίδες 

κι ᾿ ἀγνάντευαν τόν πόλεµο 

                 πω̄ς πολεµᾱν στό Σούλι 

πέντε πολέµους κανε 

                 ἀπ ᾿ τό πρω’ι’ ὡς τό γιόµα 

κἰ ᾰλλους πέντε ἐσύνταξαν 

                 αῠτού τό µεσηµέρι 

Παπᾱ-Νικόλας φώναξε 

                 ἀπό τό µετερίζι 

πάτε παιδιά µ᾿ τόν πόλεµο 

                πάτε καί τά ντουφέκια 

νά κατακάτση ὁ κουρνιαχτός 

                 νά µετρηθη̣̄ τ᾿ ἀσκέρι 

µετριοῡνται οἱ Τοῡρκοι τρεῑς φορές 

                 καί λείπουν τρεῑς χιλιάδες 

µετριοῡνται καί οἱ Σουλιω̄τες 

                καί λείπουν τρεῑς νοµάτοι 

Νάτοι κι ᾿ αὐτοι νοι πούρχονται 

                µ ᾿ ἐννιά Τούρκους δεµένους.- 

 

 



6) ˘Ενα καράβι ἀρµένιζε κάτί  

               Φραγκιά νά πάη 

Καραβοκίρης φώναξε  ψηλά ἀπ᾿ 

                       τό κατάρτι 

Ποιός ηταν ἀναστέναξε καί  

                    στάθκε τό καράβι 

κἰ ᾰν ειναι ἀπό τούς δούλους µου  

                    νά τόν βαρύ πληρώσω 

κι ᾿ ἀ̆ν ειναι ἀπό τούς σκλάβους µου 

                    νά τόν ἐξεσκλαβώσω 

ἐγώ ηµουν πού ἀναστέναξα καί 

                   στάθηκε τό καράβι 

ποῠµουν τρεῑς µέρες νιόγαµπρος  

                  καί δέκα χρόνους σκλάβος 

εῐδα νειρο κακόνειρο κακό 

                 γιά τό κορµί µου 

πω̄ς πάντρευαν τήν κόρη µου  

                 καί πέρει τόν ὀχτρό µου 

γιά µπα µέσα στόν ταµβλά 

                καί διάλεξε τούς µαύρους 

καί µπήκε µέσα στόν ταµβλά 

                τούς µαύρους ἐρωτοῡσε 

ποιός ειναι ἀξιός καί γλήγορος 

                ἀξιός καί παιγνιδιάρης 

πέντε µηνοῡν περπάτηµα  

                µιά νύχτα νά µέ πάη 

νας γριβός παληόγριβας 

                σαράντα πληγιασµένος 

νά µοῡ βγατίσης τήν ταή 

                σαράντα πέντε χοῡφτες 

νά βγατίσης τό κρασί 



                σαράντα πέντε κοῡπες 

κι ᾿ σο νά ποῡν ὡράν καλή 

               παιζεύεις ξεπαιζεύεις 

στό δρόµο ν ᾿ που πάγαινε 

               στό δρόµο πού πηγαίνει 

βρίσκει τή µάνα του µπροστά  

               στή βρύση πού γιοµίζει 

µανούλαµ᾿ ποιός παντρεύται 

               καί τίνος νύφη παίρνουν 

παντρεύται ἠ νυφοῡλα µου 

               τοῡ γιοῡ µου τοῡ χαµένου 

στεφάνωσαν η̆ ἀκόµα 

κιᾰ  χεις µαῡρα γλήγορα 

                στήν ἐκκλησιά πού µπαίνουν 

κι ᾿ ᾰν χεις µαῡρο ἀγάλινο 

                στήν ἐκκλησιά πού βγαίνουν 

καί πα ᾿ εισαι καί τούς η̆βρικε 

                 στήν ἐκκλησιά πού βγαίνουν 

σ ᾿ ἀλεµ σ ᾿ ἀλεµ καί σεῑς Τουρκιά 

                  προσκύνα στούς παπάδες 

τό τί ζακόνι πχετε σέ 

                   τούτη πάληο χώρα 

πού δέν βγάζετε τούς γαµπρούς  

                    νά τούς κερνάει ὁ ξένος 

ἀµέσως κι ᾿ αὐτοί τούς βγαλαν 

                    καί τούς κερνάει ὁ ξένος 

δίνει λίρα τοῡ γαµπροῡ 

             καί δαχτυλίδ ᾿ τη̄ς νύφης 

καί ἡ νύφη ξέρει γράµµατα 

             ηταν γραµµατισµένη 

καί γνώρισε τήν παληά ρεβώνα 



καί πη̄γε µέ τόν παληό  

                   ἀρρεβωνιαστικό._ 

 

 

 

 

Τό ἀπόγευµα καί ταν λίγο-λίγο ὁ η̆λιος πλησιάζει πρός τήν κορυφή τοῡ βουνοῡ 

καί δροσερό ἀεράκι ἀναδεύει τά φύλλα τω̄ν δένδρων καί τό κάµα ἀδυνατίζει, ἀπ 

᾿ τό  πανύηλο καµπαναριό ἠ καµπάνα ἐσήµανε τόν ἑσπερινό.- 

 

 

Μέ τό  ΄΄∆ι ᾿ εὐχών τω̄ν ἁγίων Πατέρων» ŏλη αὐτή ἡ ἀνθρωποθάλασσα 

ξεχύθηκε εἰς τήν Πλατεία τοῡ χωριοῡ µέ τά σκιερά πλατάνια καί τά νερά τα 

κρύα.Μιά βοή πολύµικτη σκορπίζεται παντοῡ. Τότε ὁ ἐπιβλητικώτερος 

µεσόκοπος η̆ γέρος τοῡ χωριοῡ ντυµένος 

µέ τήν καινούργια περιποιηµένη στολή του-φουστανέλλα 

κάτασπρη(παλαιότερα)µέ  πλη̄θος λαγγιόλια,σελάχι στή ζώνη µέ 

ἀσηµοπιστόλες,ἀσηµοσούγια,µαχαίρια ἀσηµοµάνικα,κάλτσες ᾰσπρες,µαύρη 

καλτσοδέτα µέ φούντα στό γαστροκνήµιο,ὡραῑα τσαρούχια κόκκινα µέ φούντα 

πλούσια Εὐρωπα'ι’κή,πελσέ µέ γιλέκο ὁλοκέντητα πού χουν ἁλυσίδες καί 

ρολόγικαί µανίκια πισθεν.Πουκάµισο µέ φαρδοµάνικα καί σκούφια 

στραβιά,µαλλιά χτενισµένα καί κλωσµένο µουστάκι παίρνει µερικούς µοιους 

του καί κρατιοῡνται σέ γραµµή χοροῡ καί χορεύουν καί πάλιν πως το πρω’ί’ 

στρωτόν χορό.- 

 

 

Τά τραγούδι,πού τραγουδοῡν καί  χορεύουν αὐτοί,ω̆σπου νά παρασύρουν τόν 

ᾰλλο κόσµο ν᾿ ἀρθή νά πιασθη̄ στή γραµµή αὐτή γιά τό Καγγελάρι ειναι 

διάφορα δηλ.ἐπαναλαµβάνουν τά ῐδια πρω'ι’νά τραγούδια._ 

Ἀναλόγως µέ τό χρόνο πού θά µεσολαβήση σο νά συµπληρωθή ἠ γραµµή 

ειναι περισσότερα η̆ λιγώτερα._ 



Ἀφοῡ σψµπληρωθη̄ ἠ χορευτική γραµµή παύουν τά διάφορα τραγούδια καί ὁ 

στρωτός χορός καί µένουν γιά λίγο ἀκίνητοι.Ἠ χορευτική γραµµή τοῡ χοροῡ 

αὐτοῡ ειναι µεγάλη κυκλική καί χωρίζεται εἰς τό τµη̄µα ἀνδρω̄ν θεωρεῑται 

χωρισµένο σέ δύο,τό πρω̄το µισό µέ τόν προεξάρχοντα τοῡ χοροῡ, ὀ ὀποῑος δέν 

µένει ὀ ῐδιος ἀπ ᾿ τήν ἀρχή ὡς τό τέλος,ᾰλλά λαµβάνουν διαδοχικά τή θέση 

τοῡ 5 η̆ 6 η̆ καί περισσότεροι._ 

 

 

Καί τό δεύτερο µισό τοῡ ἀνδρικοῡ τµήµατος τό ὀποῑον ἐπαναλαµβάνει πάντοτε 

πανοµοιότυπα τά λόγια καί τό σκοπό τοῡ τραγουδιοῡ τοῡ πρώτου µισοῡ τοῡ 

ἀνδρικοῡ τµήµατος._ 

 

 

 Τήν στιγµή λοιπόν πού ὀ η̆λιος κοντεύει νά βασιλέψη καί λων ἡ προσοχή καί 

τά βλέµµατα ειναι στραµµένα στόν ἀρχηγό τοῡ χοροῡ, ρχεται ὁ παπᾱς τοῡ 

χωριοῡ καί ἀρχίζει τό πρω̄το τραγούδι ὡς εἰσαγωγή γιά τό Καγγελάρι: 

 

 

         Σαράντα πέντε µάστοροι µατάκια-µατάκια 

          α’ί’ντε καί ξήντα µαθητάδες µατάκια-λίγο µένα 

                               µέ λίγωσαν καί µένα. 

          γεφύρι ἐστεριώνανε µατάκια-µατάκια 

          στίς ˘Αρτας τό ποτάµι µατάκια λίγο µένα 

                       µέ λίγωσαν καί µένα 

          ῾Οληµερίς ἐδούλευαν µατάκια-µατάκια 

           τό βράδυ γκρεµιζόνταν µατάκια λίγο µένα 

                              µέ λίγωσαν καί µένα 

           Ἀλοίµονο στούς κόπους µας µατάκια-µατάκια 

           Κρῑµα στίς δουλεψές µας µατάκια-λίγο µένα 

                             µέ λίγωσαν καί µένα 

          Μοιρολογούν οἱ µάστοροι µατάκια-µατάκια 



          ἀ’ί’ντε καί κλαῑν οἱ µαθητάδες µατάκια λίγο µένα 

                            µέ λίγωσαν καί µένα.- 

          Πουλάκι ἐδιάβει κἰ κατσε µατάκια-µατάκια 

          στή µέσηνή καµάρα µατάκια λίγο µένα 

                            µέ λίγωσαν καί µένα 

         Μοιρολογοῡσε κι ᾿ λεγε µατάκια-µατάκια 

         ἀνθρώπινη κουβέντα µατάκια λίγο µένα 

                           µέ λίγωσαν καί µένα.- 

        ˘Αν δέν στοιχειώσετ᾿ ᾰνθρωπο µατάκια-µατάκια 

         µή ξένο µή διαβάτη µατάκια λίγο µένα 

                          µέ λίγωσαν καί µένα. 

        Παρά τοῡ πρώτου µάστορα µατάκια-µατάκια 

        τήν µορφη γυναῑκα µατάκια λίγο µένα 

                         µέ λίγωσαν καί µένα 

       Τα ᾿κουσε ὁ πρω̄το µάστορας µατάκια-µατάκια 

       καί τοῡ θανάτου πέφτει µατάκια λίγο µένα 

                          µέ λίγωσαν καί µένα.- 

˘Οταν τελείωσε τό τραγούδι καί ἀπό τήν χορευτική γραµµή δέν λειπε κανείς 

ἀρχίζει τό ξακουστό τραγούδι καί ὀ πιό περίφηµος χορός τό Καγγελάρι.-      

Τά λόγια τοῡ τραγουδιοῡ ειναι αὐτά: 

             Τέτοια νω̆ρα ηταν ἐψές, τέτοια  

                             καί παραπροψές 

             Στό χορό πού χόρευαν λο  

                            αγόρια καί παιδιά 

            ˘Ολο αγόρια καί παιδιά 

                           καί κορίτσια ἀνύπαντρα 

            π᾿ χουν κόκκινες ποδιές πράσινες καί γαλανές 

            καί στή µέση στό χορό κάθεται 

                              χρυσός αετός 

            καί τροχάει τά νύχια του καί  

                            τά νυχοπόδαρα. 



            Καί τά νυχοπόδαρα,τά χρυσά  

                             φτερούγια του 

            Καγγελάρης τοῡ χοροῡ κάνε  

                             δίπλα τό χορό 

            Κάνε δίπλα τό χορό 

                         διπλοκαγγελίσµατα 

           Καγγελάρη τοῡ χοροῡ κάνε 

                         τρίπλα τό χορό 

           Κάνε τρίπλα τό χορό 

                          τρίτο καγγελίσµατα 

           Κάνε κύκλο τό χορό  

                          τετροκαγγελίσµατα 

           Κάνε κύκλο τό χορό 

                          πεντοκαγγελίσµατα 

           Κάνε κύκλο τό χορό 

                          ˘Εξι καγγελίσµατα 

           Καγγελάρης τοῡ χοροῡ γιά 

                            ξανάπλωσε τό χορό 

           Γιά ξανάπλωσε τό χορό 

                           κύτταξε µήν µπερδευτής 

          Κύτταξε µήν µπερδευτής 

                           καί τό τραγούδι ᾰλλαξε 

          Φίλοι µ᾿ καλω̄ς ὁρίσαταν 

                          σέ τοῡτο τό χωριό µας 

          Τό Πάσχα νά γιορτάσουµε 

                           καί τό Χριστός Ανέστη 

          Τοῡ χρόνου νά µᾱς λθετε 

                          νά µᾱς Καλοκοπιάσετε.- 

 

 

 



˘Οταν τελείωσε τό Καγγελάρι,ἡ χορευτική γραµµή σταµάταγε στή θέση 

της.Οἱ χορευταί ξέπλεκαν τά χέρια τουςκαί κτυπούν παλαµάκια, καί φωνάζουν 

λοι δυνατά:’’ Καί τοῡ Χρόνου.'' 

 

 

Οἱ χορευταί πιάνονται στή γραµµή περνώντας ὀ νας τό χέρι στόν ἀγκώνα τοῡ 

ᾰλλου.Στό διπλοκαγκελό διπλώνει ἠ γραµµή τω̄ν χορευτω̄ν, στό τριτοκαγκελό 

τριπλώνει κ..κ 

 

 

῾Ο χορός κάνει Κύκλο µέχρις του στενέψει στόν ἀρχηγό πού σέρνει τό 

χορό,τότε αὐτός ξεδιπλώνει τό χορό ἀνάποδα µέχρις του λη ἡ χορευτική 

γραµµή λθει στήν ἀρχική της θέση.- 

 

 

Ὁ χορός αὐτός µέ τό σοβαρό καί ἐπίσηµο ῠφος του τίς µονότονες καί βαρεις 

κινήσεις καί τήν καθολική κατά τό δυνατόν συµµετοχή σ᾿ αὐτόν λων τω̄ν 

πανηγυριστω̄ν, φαίνεται τι ειναι ἀρχα’ι'κό λείψανο µέσων συµµετοχη̄ς καί 

ἐκδηλώσεως κοινω̄ν συναισθηµάτων ὑπό µεγάλων ὀµάδων λαοῡ.Τραγουδιέται 

καί χορεύεται χωρίς ργανα.Ειναι ὁ µόνος χορός ὁ ὁποῑος δέν χορεύεται εἰς τήν 

περιφέρειά µας.- 

 

 



Καί λα αὐτά ἐπιβεβαιώνουν µία µεγάλη ἀλήθεια πώς “Βίος ἀνεόρτατος ειναι 

µακρά ὁδός ἀπανδόκευτος “ καί προπαντός γιά τά χωριά, που τά πανηγύρια 

καί οἰ γιορτές ειναι µοναδικές εὐκαιρίες ἐπαφη̄ς καί επικοινωνίας τω̄ν 

ἀνθρώπων.- 

                                     

 

 

                                Γ ε ώ ρ γ ι ο ς       Κ ο λ ι ό ς 

 

                                                  ∆/λος    

         

 

                               Ἀγίων Ἀποστόλων -Παπαδατω̄ν 

 

 

 

                                                 Π ρ ε β έ ζ η ς 

                                               ---------------------    
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