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.κόμα κι αν η θύελλα  
σου σπάσει την κορφή, 
και τα κλαδιά τσακίσει, 
για όλη την πλάση και για σε, 
πάλι μια  Άνοιξη θαρθεί, 
 ΝΑ Σ΄ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ  ! 
               Μυρτιώτισσα                             
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                             «ΤΟ ΘΕΡΙΟ ΤΟΥ ΖΩΡΙΑΝΝΟΥ»  
                                   Λαϊκό παραμύθι από το Βαλτεσινίκο 
                ( Αφιέρωμα στα παιδιά  και στους λάτρεις της αρκαδικής παράδοσης) 
                             Γράφει η Αδαμαντία  Παναγούλια- Κουτσούκου                            
              
  Εισαγωγή. 
 Το λαϊκό  παραμύθι  που ακολουθεί,  είναι γραμμένο  και   στην   παραλλαγή του. 
Και οι δύο   μορφές  του, βασίζονται στα  ίδια  στοιχεία  που  μας  μετέφεραν   με 
χαρά, υπερήλικες  Βαλτεσινι(κι)ώτες. Εκφράζουν  κυρίως, βιώματα  από  τα έντονα  
καιρικά,  φυσικά  φαινόμενα  αλλά  και  βιώματα γεωργικά. Ανασυντάχτηκε  με 
σεβασμό και αγάπη στη λαϊκή μορφή και γλώσσα,  με την επιθυμία να γίνει   
ελκυστικότερο στο σύγχρονο άνθρωπο. Κρίθηκε απαραίτητη  η παράθεση  και  
ερμηνεία  του τοπικού λεξιλογίου, των τοπικών  ιδιωματισμών και τοπωνυμίων, για 
λόγους λαογραφικούς αφ’ ενός, αφ’ ετέρου  για  ευκολότερη  ανάγνωση, ανάπτυξη  
και  προσέγγιση  των μηνυμάτων του παραμυθιού.  
Όπως το λαϊκό  κείμενο αφήνει ελεύθερη τη φαντασία,  έτσι και η  εικονογράφησή 
του, αποσκοπεί να αφήσει ελεύθερο  κάθε  αναγνώστη, για  να δώσει τη δική του 
προσωπική ερμηνεία.  Όπως  κάθε  παραμύθι,  με το σύνολό του και   με τη  μαγεία  
που εκπέμπει αυτή η αόρατη κλωστή επικοινωνίας, έτσι και το « Θεριό το 
Ζωριάννου»,  έχει σκοπό  να μεταδώσει  στα παιδιά :  Τα  θετικά μηνύματα, που 
μεταγγίζονται με φυσικό και αβίαστο τρόπο. Τις  σοφές  λαϊκές  γνώσεις  που 
κρύβονται  πίσω  από τις λέξεις.  Να διαπλάσει ήθος και  χαρακτήρα,  αφού τα παιδιά 
ταυτίζονται με τους ήρωες. Να παροτρύνει και  να τέρψει  τον  αναγνώστη, με  
προσωπικές του συνθέσεις, συναισθηματικές  η πνευματικές, από  τα δικά του 
βιώματα και   τις δικές του εικόνες. Να ρίξει τα τείχη του χρόνου, αγνοώντας  τις 
διαφοροποιήσεις και τα βιώματα  της σημερινής εποχής και  να  τον ταξιδέψει σε 
τόπους οικείους και εξωτικούς.  
Αντέχει το παραμύθι και σήμερα και πάντα. Είναι ο ωραιότερος τρόπος για να 
αναπτυχθεί ο στοχασμός, να καλλιεργηθεί η φαντασία, να οξυνθεί η αντίληψη,  να  
ενεργοποιηθεί και  ευαισθητοποιηθεί  το συναίσθημα, του παιδιού και., όχι μόνο…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         
Σιδεριά ή μεταλλικό αλέτρι ή άροτρο 
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Ανάπτυξη.    
Το παλαιό Βαλτεσινίκο, εικάζεται  ότι   
βρισκόταν  νοτιοανατολικά  και πλησίον  του 
σημερινού Βαλτεσινίκου, ανάμεσα στο  
ελατοδάσος της βουνοπλαγιάς του Μαινάλου, 
που έως σήμερα, ονομάζεται Ζωριάννοι 
Οι προερχόμενοι από τους Ζωράννους 
ισχυρίζονταν  πως   η ονομασία  δηλώνει,  ότι   
εδώ πρωτογεννήθηκε η ζωή  και  ότι 
κατάγονται από τους Προσέλληνους  Αρκάδες. 
Την ψυχή  του νεκρού  σήμερα, ερειπωμένου 

και ορεινού  παλαιού  χωριού, τη θέριεψαν και  τη στοίχειωσαν.  Την ταύτισαν με τον  
περιοδικό  Νότιο- Ανατολικό άνεμο,  με την τοπική ονομασία  Ζωριαννίτης.  
Έπλασαν με τη φαντασία, ένα πρωτόγονο,  ορεσίβιο  Θεριό σαν   γιγαντόσωμο  βόδι   
με  υπερφυσική  δύναμη και του έδωσαν  την ψυχή  του Νότιο-Ανατολικού ανέμου.  Η 
πολυαγαπημένη γιαγιά, του   φόρεσε   το   προσωπείο   του ανεμοστρόβιλου  και  του 
έδωσε  το χαρακτήρα   της  ανεμοθύελλας.  Το έντυσε    με   τη  μανία που έχει  ο  
εποχικός  και  βίαιος Νότιο-ανατολικός, τοπικός άνεμος.  Ταύτισε τον Ζωριαννίτη,  με  
το  Θεριό  ή με  το  Στοιχειό  και,   το Θεριό η Στοιχειό  με  τον  Ζωριαννίτη.  Παρά την 
καταστροφική, φαινομενικά, μανία του  ανέμου, δεν  του  έδωσε  δαιμονικές  
ιδιότητες. Με  σοφία  απέδωσε  στην  αποστολή  του,  τους θετικούς  και  τους  
ιερούς σκοπούς.  Πιστεύει  και εξηγεί, με πολύ φυσικό τρόπο, πως  ό,τι  συμβαίνει, 
από  τον φτεροπόδαρο  Ζωριαννίτη,  γίνεται  για  καλό όλης της Πλάσης.  Πως ο 
αέρινος  Γίγαντας, παλεύει   με  την  αδάμαστη από τον άνθρωπο  φύση, κατά κύριο 
λόγο  για να υποστηρίξει  κάθε ζωή. Σκεπτόμενοι ορθόδοξα οι  άνθρωποι, δεν 
πιστεύουν σε δεισιδαιμονίες, ούτε  φοβούνται. Εμπιστεύονται τους φυσικούς νόμους,  
γιατί  γνωρίζουν  πως  έχουν γίνει  με δικαιοσύνη κι αγάπη από  το Δημιουργό.  
Γνωρίζουν  ότι   πνέει  δυνατά   για ν΄ αναστήσει  τη νεκρή φύση  και  να υποστηρίξει 
κάθε  πλάσμα  πάνω στη γη, όπως ο  θεός της αγάπης  επιθυμεί.  Πως  με την  ανάσα  
του, η Θεία  Πρόνοια  ενισχύει  και  προετοιμάζει τη  φύση,  για  την  αναγέννησή  
και  την καρποφορία της. Το Θεριό κατά εποχικές περιόδους επανέρχεται  και 
διευθύνει  συμφωνία πολεμική, σε  αναστάσιμη  γιορτή. Το Φθινόπωρο,  φυσάει    
ορμητικά,  τινάζει   και   σπέρνει στη γη  όλους  τους σπόρους κοιμώμενους  και 
εποχικούς. Τον  καρτερούν  όλα  τα  καρποφόρα, οι  ριζωμένες καρυδιές, οι  
αμυγδαλιές,  τα  φυλλοβόλα,   τα  εποχικά δέντρα και   φυτά,  για  να  τινάξει τα ξερά  
τους φύλλα. Να   ανοίξει  τα τσόφλια και να διασκορπίσει  τους ώριμους καρπούς,  
που όλα μαζί    προσφέρουν  για  ιερό σκοπό.  Οι μπόρες -δάκρυά του,  θα 
μαλακώσουν   το χώμα που θα  τα  αγκαλιάσει και θα  κρύψει  τους σπόρους  ζεστά.   
Τις κρύες  νύχτες του Χειμώνα, το 
παρορμητικό Θεριό,  πνέει  με  μανία. 
Σφυρίζει  δυνατά  και  χορεύει τρελά, 
πάνω από τις στέγες. Τα σπίτια  είναι γερά 
θεμελιωμένα,  γεροδεμένα και 
πετρόχτιστα, δεν ταράζονται. Ας αρπάζει  
και  ας εξαφανίζει  τα   ανάλαφρα 
σκέπαστρα των μπαλκονιών, που 
βροντοκοπούν τρέμοντας,    στο φοβερό  
πέταγμά του. Ας κάνει τα πόρτο-παράθυρα 
να τρίζουν. Οι άνθρωποι δεν λογαριάζουν 
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τους βρυχηθμούς του Θεριού – Ζωριανίτη.  Με  τις  προβλέψεις  του διορατικού  
Άγιο-Πατέρα,  την  εμπειρική πρόγνωση του καιρού, τα «μερομήνια»,  η ζωή στο 
βουνό είναι καλά οργανωμένη. Οι γεωκτηνοτροφικές δουλειές έχουν αποδώσει. Οι 
σοδιές, τα καυσόξυλα,  έχουν συγκεντρωθεί  και  αποθηκευτεί στην ώρα τους. Οι 
κτηνοτρόφοι  με τα  κοπάδια  τους, έχουν μεταναστεύσει  έγκαιρα σε  θερμότερα 
μέρη και  « ο καλός ο νοικοκύρης το Χειμώνα χαίρεται». Τα  μηνύματα  προκοπής, 
θάρρους, αισιοδοξίας και ελπίδας, προκύπτουν από την πίστη στο Δημιουργό. 
Αντέχουν στο χρόνο και μεταφέρονται  μαγικά   από γενιά σε γενιά. 
Ο ποιητής    Ι. Πολέμης  γράφει συμβολικά:                  
 

 
 
 
 
 
 

 
Οι  τρομαχτικοί ήχοι που  ακούγονται :  
Από τους ηχηρούς παλιό-τσίγκους, από τα 
παλλόμενα πόρτο-παραθυρό-φυλλα, από το 
σπάσιμο ή τις δεήσεις των απειλούμενων  
κλαδιών, από  το  τίναγμα  και  το   πέσιμο  των  
ώριμων καρπών από  το θρόισμα και το  
λίκνισμα  των  ξερών φύλλων, από το  βίαιο  

ξερίζωμα  και   ταξίδι  των αδύναμων  δέντρων, μαζί  με τις  οιμωγές   των   αγριμιών, 
δεν αιφνιδιάζουν ούτε φοβίζουν τους  ορεσίβιους.  Στο επαναστατικό  του  σάλπισμα,  
αν   παρασύρει  μερικές  ψηλόλιγνες  λεύκες,  που δεν  κατάφεραν  να  απλώσουν  τις 
ρίζες τους  βαθιά στο χώμα, ακόμα κι αν  τσακίσει  κάποιες  κορυφές  από  τα   
αδάμαστα  έλατα,  που  αμύνονται  σθεναρά,  το μήνυμα  θάρρους,  πεποίθησης και 
ελπίδας που  πηγάζει  από την  εμπιστοσύνη  στο Δημιουργό  μένει σταθερό:  
                                                             
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Η θεϊκή  Δημιουργία,  έχει θεμελιώσει την  πίστη στους  φυσικούς   νόμους,  γιατί   
αυτοί  καρτερούν  τον άνθρωπο φιλόξενα, με αγάπη  και   δικαιοσύνη.  Η  αγάπη  του 
Δημιουργού, παρέχει ασφάλεια. Οι ορεσίβιοι, δια της πίστης, αντλούν δύναμη 
δημιουργική και αισιοδοξία  αξόδευτη. 
                    

[…] 

 Μη φοβηθείς το δέντρο που άπλωσε 

 τις ρίζες του βαθιά στο χώμα 

κι ας σπάσει την κορφή του ο άνεμος,  

και τα πυκνά κλαδιά του ακόμα. […] 

                                           Ι. Πολέμης 

[…]  Μη φοβηθείς το σπίτι π΄ άνοιξε, 

  Στη γη βαθιά τα θεμελά του, 

  Κι ας έρθουν χίλιοι ανεμοστρόβιλοι  

  Και τη σκεπή του ας ρίξουν κάτου […] 
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 Την Άνοιξη σαν ανεμοθύελλα, ο 
Παντοδύναμος ξαναστέλνει  το 
Στοιχειό – Ζωριαννίτη. Ακούραστος 
ταξιδιάρης  ο Νότιο-Ανατολικός 
άνεμος, θα  ελευθερώσει  όλη του  
την  ένταση στην αναστάσιμη  
γιορτή. Θα σπείρει και  τους  
υπόλοιπους  σπόρους,  δέντρων,  
φυτών και  βοτάνων. Θα πέσουν  σε  
χώμα  φιλόξενο  και  ενισχυμένο από 
τη χειμωνιάτικη φθορά. Με  την  
ανοιξιάτικη ανάσα  του  Θεριού,  οι  
κοιμώμενοι   φθινοπωρινοί,  οι 
ανοιξιάτικοι  και όλοι οι  θαμμένοι 
σπόροι,  θα  ξυπνήσουν και   θα 

αναστηθούν, γιατί   « ο θάνατος  είναι μία 
πρόσθεση, όχι αφαίρεση», όπως   λέει ο  
μεγάλος  ποιητής   Γ. Ρίτσος.   
Θα  φυτρώσουν και θα  ξεδιπλωθούν  τα 
φύλλα ,  σαν  σπαθιά  μέσα  από τα θηκάρια 

τους.  Δέντρα  και φυτά  θα απλώσουν  ολόφρεσκα   κλαδιά.  Πάνω τους  θα  
προβάλλουν   πολλά   όμορφα   «μάτια». Με  ένα   ζεστό νεύμα  του, θα ανοίξουν το 
βλέμμα  τους  στο φως.  Θα  σκορπίσουν   χαρά  με  άπειρα,  πολύχρωμα και   
μυροβόλα  άνθη, στη γιορτή της  αναγέννησης. Αν κάποια  φυτά στους  ανοιξιάτικους 
κήπους, δεν πρόλαβαν να αμυνθούν,  δεν  πειράζει. Θα  ξανάρθει,  θα επιμείνει μέχρις 
ότου όλα αναγεννηθούν. Δέντρα και φυτά, θα ευδοκιμήσουν και  θα καρποφορήσουν  
ξανά. Θα προσφέρουν  τροφή,  χαρά  και  θα  υποστηρίξουν με πάθος  κάθε ζωή 
χωρίς εξαίρεση, ανθρώπων, ζώων, πουλιών, ερπετών και εντόμων. Το μήνυμα  
ελπίδας  που στέλνει  η  ποιήτρια φύση, με  τον ποιητικό  λόγο της  Μυρτιώτισσας,  
παραμένει αθάνατο:  
 
 

  
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

 
 

Ακόμα κι αν η θύελλα  

σου σπάσει την κορφή, 

και τα κλαδιά τσακίσει, 

για όλη την πλάση και για σε,  

πάλι μια  Άνοιξη  θαρθεί, 

 ΝΑ Σ΄ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ  ! 

                   Μυρτιώτισσα 

«Αγάπη είναι η ζωή κι αγάπη μόνο»    
                                    
                                     Λ.  Πορφύρας 
 

 

 

«Αν ψεύδεται η ζωή, κι ο θάνατος ψεύδεται»  
                                                       Γ. Ρίτσος 
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  Ενώ  έξω,  η  μυστήρια  χειμωνιάτικη  
νύχτα, ξεδιπλώνει ανεξήγητες  φυσικές  
δυνάμεις  με υπερβολικά  φυσικά φαινόμενα, 
σε σκοτεινή και παγερή σκηνοθεσία…,  μέσα,  
στο ζεστό και φωτεινό βαλτεσινι(κι)ώτικο 
παραγώνι,  η  πολυφίλητη  γιαγιά, σαν 
εμπνευσμένη  ιέρεια,  υφαίνει  την ελπίδα.  
Προσπαθεί  να   εξηγήσει  τα  φυσικά  
φαινόμενα  με  την   εμπειρική της  
παρατήρηση, με ένστικτο και  φαντασία 
ελεγχόμενη, αλλά  και  με πίστη 
ακλόνητη.  
 Τα  παρουσιάζει  και  τα   
ερμηνεύει  με  το δικό της σοφό 
τρόπο. Πλέκει  το λαχταριστό 
παραμύθι,  με ψέματα και 
αλήθειες  Το διηγείται  στα 

εγγόνια, σε κατάλληλο και 
ασφαλή   

 
                                                                    χρόνο.  Τη  ζεστή ώρα  
της ρόκας  γύρω  από  στο  τζάκι,  ενώ  έξω σφυροκοπάει  το «Θεριό». Τη  γλυκιά  
ώρα  που ψήνει και τρίβει  στην ποδιά της την ψάνη, όταν ο λιονταρίσιος  αέρας, της  
αρπάζει  από τα χέρια  τα  νωπά  στάχυα. Το  εμπλουτίζει  με  μηνύματα θετικά. 
Ζωγραφίζει  ανεξίτηλα  την  πίστη, το  θάρρος  και   την  ελπίδα  στις  λευκές   ψυχές 
των  παιδιών. Τα  νανουρίζει με  ήχους  γλυκούς και εικόνες φωτεινές. Εκείνα 
ονειρεύονται και ανακαλύπτουν συναισθήματα δημιουργικά,  αλλά και  τις  μεγάλες  
αλήθειες του παραμυθιού.   
 Αυτή  η μυστική, η μαγική κλωστή επικοινωνίας  χωρίς τέλος,  κρατά   το  δέσιμο 
των γενεών, από πάππου προς πάππου, έως τα παιδιά του σήμερα  και  διατηρεί 
ζωντανή την ελπίδα. Την αόρατη  «Κόκκινη Κλωστή Κλωσμένη», αξίζει, επιβάλλεται 
και είναι  χρέος  μας  να  διαφυλάξουμε.    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                     

 

 

 

 
             Γιώργος Βαρλάμος.«Δέντρο με πουλί» (1974) 
                    Καλλιτεχνική Συλλογή  Ε.Τ.Ε  1994. 
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                   Λ  Α  Ι   Κ  Ο       Π   Α   Ρ   Α   Μ   Υ   Θ  Ι  
                          I. « ΤΟ   ΘΕΡΙΟ   ΤΟΥ   ΖΩΡΙΑΝΝΟΥ »   
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 ια φορά κι έναν  καιρό…! 
  Στα  παλιό - χαλάσματα του  Ζωράννου,   κονάκιεβε   ένα 
θεριακωμένο βόιδι  ίσια  με το Παλιόκαστρο. Όταν  ήτανε  
λιμασμένο,  ροβόλαγε  κατά  το  Βαλτεσινίκο τσιαί  ρήμαζε  
τους τσήπους με δύο χαψιές. Ανθρώπους  δε  πείραζε  
ποτές. Ένας  παππούλης  θύμωσε πλιά, γιατί  του κατάχαψε  
τις   βραγιές  με ούλα τα  περβολικά,  που με  τόση 
κούραση  τσι  αγάπη  κανάκιεβε,  για να θρέψει τη φαμελιά 
του. Μια νύχτα, αποφάσισε να κάτσει  ξάγρυπνος. 

Παραφύλαξε  μπονόρα …. αχάραγο.  Μόλις …  όρμηξε  τσιαί…,  έσγουψε  ο   ντζιερεμές… ,  
για  να  χάψει  τις τρυφερές  φασουλιές,  χωρίς να χάσει τράτο, φυρί- φυρί,  τούδοτσαι μια 
ξέσκουρη με τη  γκλίτσα στον ακούτραφα.! Αλαφιασμένο φτούνο  το  αχρόνιαγο…,  
σούφρωσε από τις σουγλιές…,  λάκισε  μουγκρίζοντας…, πέταξε  γλήγορα  ψηλά…, σα  α-ε-
ρ-ι-κ-ό…,  σα    κ- α- π- ι –ν- ό -ς   με   μ –π –ο- ύ – λ- μ- π-  ε –ρ- η  τσιαί   σ –ί –φ –ο –υ –ν -
α  αντάμα. Αγκομαχώντας με μ-π-ο-υ-μ-π-ο-υ-ν-η-τ-ά  τσιαί   κλαίγοντας…, μόλις χανότανε   
στα ψηλά…,  έπιασε   να  ψ-ι-χ-ά-λ-ί-ζ-ε-ι!  Έπεφτε   χάμου  ούλο πιο δυνατή  η  μ-π-ό-ρ-α. 
Ν-ε-ρ-ο-π-ο-ν-τ-ή γίνανε τα  δάκρυα του.  Από τότε στσιάζεται  να ξαναβγεί  κατά τους  
τσήπους. Νάναι  καλά ο  γενναίος παππούλης,  που ούλα  τα   πρόκανε  ταμάμου! Δεν  
τσιότισε…..!  Έκανε ζάπι  εφτούνο το  ζερζέτσι,  στήλωσε  τσιαί  τις  λιγνές  φασουλιές  με  
παλούτσια. Δεν  πρόκανε να τις ρημάξει  το βρουχούμι  με τη λονταρίσια φόρα. Θάχουμε  
ετώρα,  καζάντι……! Την Άνοιξη   θα ανθίσουν. Το Καλοτσιαίρι  θα  δέσουν  τρυφερά   
φασουλάτσια  τσιαί  θα καρπίσουν. Το Φθινόπωρο   θα   σοδέψουμε  τους   καρπούς  που    
θα   τρώμε  στη    φασουλάδα  το Χειμώνα…!   
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 όκκινη κλωστή κλωσμένη  
  στην ανέμη τυλιγμένη 
   δώσε κλώτσο να γυρίσει 
  παραμύθι να αρχινίσει. 
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                                      II.  «ΤΟ   ΣΤΟΙΧΕΙΟ  ΖΩΡΙΑNΝΙΤΗΣ » 
                                                                (  παραλλαγή) 

                                            
  λλη  μια   βολά …, 
  Ένα  απόγιομα…!,  κοντά   σούρουπο…, ο παππούλης  
γύριζε από τη Κρανιά, με το άλογο  φορτωμένο βαριά  
κούτσουρα για το τζιάκι.  Άμα  ζύγωνε  στα  Μαυρεία,  
εφτούνο το ζερζέκι, το στοιχειωμένο βόιδι, ο 
Ζωριαννίτης, είχε ροβολήσει  διψασμένο στου Σαλή.  
Μόλις ρούφαγε νερό, από τη  πηγή, αλαφιάστηκε, από    
αγριεμένη  φωνή, που χούγιαζε   το  ζωντανό   για να 
πάει  φουσέκι …,  γιατί  σουρούπωνε  
τσαί  δε  θάγλεπε το δρόμο. Μόλις τo 
ζωντανό ξανάφανε λαχανιασμένο στο 
ξάγναντο του Νικολέττου, το Στοιχειό… 

τηράει…,     τσιαί   γλήγορα  νογάει,  ότι  η  φωνή  που  χούγιαξε  ήτανε  του 
παππούλη…!  Λιμάριξε…!,  αλλά  πρόκανε  φτούνο το αχρόνιαγο…! Σα  α-ε-ρ-ι-κ-ό,  σ- φ-υ-
ρ-ί-ζ-ο-ν-τ-α-ς…, σούρθητσιε  με φόρα   κατά  γης…,  πήρε αμπάριζα  ούλα.  Σ-ά-ρ-ω-σ-ε  
χώματα…, ξ-ε-ρ-ί-ζ-ω-σ-ε  τσιαί σβάρνισε, ό,τι ήτανε ψευτοριζωμένο χάμου,   
αγριολάχανα…, λεύτσιες, ψιλόλιγνες, ασθενιτσιές,  που δε  ήτανε καλά  ριζωμένες….. Π-ε-τ-
ά-χ-τ-η-τ-σ-ι-ε   γλήγορα  ψηλά , σα α-ε-ρ-ι-κ-ό,  σα   μ-π-ο-υ-χ-ό-ς,   με   μουρλό  α-έ-ρ-α   
τσιαί   α-ν-ε-μ-ο-σ-τ-ρ-ό-β-ι-λ-α-  αντάμα…! Στο  ζουρλό  αλάφιασμά  του,  άρπαξε …,  
ξαφάνισε  καμπόσους   χράπιους  παλιό -τσίγγους,  βροντερούς,   από  το χαγιάτι  τω 
σπιτιώνε…!  Ξάφνου  γίνητσιε  α-σ-τ-ρ-α-π-ή,   αντάριασε  τα σύγνεφα …,  βροντήξαν   μ-π-
ο-υ-μ-π-ο-υ-ν-η-τ-ά  … τσιαί…,   χάθητσιε  στου ουρανού τις στράτες…, μια  ανάσα από τον  
Παντοδύναμο…! Λες  τσιαί   του   γύρευε  βοήθεια…!  Άφητσιε  πίσω  ούλα  τα  κλαριά  να 
τρέμουνε…,  τα πορτό-παραθυρό-φυλλα  να κοπανάνε σα ταμπούρλα… Τα άγρια ζούδια να  
πιλαλάνε σκούζοντας …, για  να  τρουπώσουνε  καλύτερα…..!   
Κανένας άνθρωπος  του χωριού τσιαί…,  κανένα έλατο  στο Αλογοβούνι, ούτε στσιάχτητσιε  
ούτε  ταράχτητσιε  μπίτι- μπίτι.   Από φτούνη   τη  βολά,  δε του  βαστάει  να ξαναροβολήσει  
στα  καλοδουλεμένα  πεζούλια για   να  χάψει  τα   τσηπευτικά. Ο  παπούλης δε  χρειάστητσιε   
να  μείνει  ξάγρυπνος   ποτέ  πιά…!  
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άλλιο  που……..!  το πρόγκισε  τσιαί…, δεν το πρόκανε  ο 
παππούλης….! Ζωντανό  πράμα έναι…! Αν το παντύχαινε 
τσιαί  το σκότωνε  χαράμι, θα κολλαζότανε  άδικα τω αδίκω.  
Άνθρωπο δε  πείραξε  ποτές…!   Για  να  βρίστσιεται  στον 
κόσμο ετούτο, πάει να ειπεί ότι ο Θεός έχει μοιράδι  τσιαί  
για φτούνο…!   Δεν τους παίρνει συνέπαγα τους τσήπους…! 
Πλιά, τις παλιολουμπρίνες  θα λογαριάσουμε…!  Χάφτει   
αλλά …, αφήνει  τα καλοδουλεμένα τσηπευτικά…  Έτσι  
γιομίζουμε  ακόμα   τσιαί  την κάδη μας, με  αρμιά.   
Το  Φθινόπωρο τσιαί  το  Χειμώνα,  με   δυνατά   φυσήματα,  
τινιάζει τσιαί  σπέρνει αλάργα, ούλους τους σπόρους, ανάρια-
ανάρια. Ρίνει τσιαί στρώνει  τα  ξερά φύλλα, κατά  γης. 
Ψιχαλίζει για να μαλακώσουνε αντάμα το χώμα, που θα 

κρύψει  τσιαί  θα  τσοιμήσει τους σπόρους. Την  Άνοιξη:  μάτα γυρίζει  σφυρίζοντας…,  για  
να  τους  ξυπνήσει  να φυτρώσουνε,  να  πρασινίσει  τσιαί   να  ανθίσει  ούλη η γη.  Με  τις  
μπόρες  από τα δάκρυα του, γιομίζει τις   πηγιές.  Ούλα  τα  ποτίζει :   τους  ανθρώπους,  τα 
ζωντανά ,  τους τσήπους,, τα χωράφια,  τα έλατα  τσιαί  ούλη την πλάση. Παστρεύει τη γη,  
τσιαί   τον αέρα ακόμα.  Με  τα   φου-ου-ου…! αποδώ , Φου-ου-ου…!,  αποκεί,  ξολοθρεύει   
την πέπελη…,  που τρώει   φύλλα  τσιαί  καρπούς.  Έτσι δε  ξεραινόνται,  αλλά   γινόνται  
τρυφερά τσιαί  καταπράσινα τα  λάχανα.  Δε σαπίζουνε,  αλλά  γλυτσιαίνουνε  τα φρούτα.  
Αφθονούνε  οι καρποί,  τω τσήπω, του δάσους  τσιαί  τω χωραφιώνε.  Έχουνε ούλοι οι 
ανθρώποι,  ούλα  τα ζούδια, τα  πετεινά του ουρανού,  φαί, νερό  τσιαί  χαρά…!   Για να  ζεί  
στην πλάση  ετούτη, θες  για  καλό…,  θες  για  κακό…..,    κάτι ξέρει  πάρα πάνου  ο 
Παντοδύναμος, πούπλασε  ούλο  το  κόσμο ετούτο…! 
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 ολογάνε  πάλαι…, πως.., το Θεριό του Ζωριάννου, ο 
Ζωριαννίτης, μαρτυράει  ακόμα τσιαί για τον τσιαιρό 
πούρχεται, με τα  « μερομήνια».... 
 Γύρω στης Παναγιάς τα  Νιάημερα,  ο άγιο-πατέρας…,   
για δωδεκάημερο, ανηφορίζει  με το στάλο του στα  ψηλά.      
Γκαιζεράει σε  βουνοκορφές του Μαίναλου, στη Κρανιά,  
στο Παλιόκαστρο, στο Ψηλό  Βουνό, στο Αλογοβούνι.   
Φυρί-φυρί…, οσμίζεται  τις  ανάσες  του Θεριού τσιαί  
ουλουνώνε  τω αγριμιώνε, για να βρεί τα «μερομήνια».  
Κατά πούθε φυσάει φτούνο με τα αγρίμια  τσαί, κατά 
πούθε ματαφέρνουνε  τις ανάσες  τους  οι αέρηδες  πέρα-  
δώθε,  μαντεύει   τι  τσιαιρό  θάχουμε  το Χειμώνα 
πούρχεται.  Αν θάναι  κακός  τσιαιρός…,  με  πάγους, 
κρύα,  αέρηδες,  θεομηνίες   τσιαί  χιόνια  πολλά  ή άμα  

θάναι  καλός.  Εφτούνο, πάει να ειπεί  
μερομήνια.  Στερνά,  προλέει,  για ούλες 
τις  δουλειές που γινόνται  στο βουνό, 
πότε  πρέπει να γένουν. Ορμηνεύει: τους 
τσοπάνηδες πότε  πρέπει να φύγουνε στα 
Χειμαδιά, για να  ξεχειμωνιάσουνε με τα 
κοπάδια τους. Τους  ζευγολάτες,  πότε θα 
σπείρουνε  το σιτάρι στα χωράφια. Τους 
περβολάρηδες πότε θα φυτέψουνε τα 
περβολικά. Τους αμπελουργούς,   πότε θα 
κλαδέψουνε  τα αμπέλια…, για να μην τα  
κλαδέψουνε  πρώιμα τσιαί τα κάψει ο 
πάγος!  Τότε  τι  σταφύλια θα φάμε…;   Τι  
κοινωνιά  τσιαί   τι άνναμα,  θα πάμε στην 
εκκλησιά..; τι θα τσιμπολογήσουνε τα 
γαρδέλια, οι  τσίσσες,   οι παπαδίτσες,  τα 
σπουργίτια  τσιαί η κυρά Μάρω η αλπού, 
που ζούμε  αντάμα…; Τσιαί…, τι  
κρασί…;  θα βάλλει στο στόμα  ο  
παππούλης…; Για να φτιάσει ούλα ετούτα 
τα πράματα ο Θεός…, κάτι  ξέρει. Ούλα  
του χρειαζόνται στην πλάση του...! Τι  
νογάμε  μείς..;  Εφτούνα  ούλα,  μόνο ο 
άγιο-πατέρας,  ξέρει  πλιότερο  να  τα  ξηγάει..!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

έματα κι αλήθεια 

έτσι ειν΄τα παραμύθια 

Ούτε εγώ ήμουν εκεί, 

Ούτε εσείς να το πιστέψετε!  

      Ζήσανε εκείνοι καλά  και  εμείς ακόμα καλύτερα. 
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Μερομήνια η ημερομήνια:   Πρακτική και μακρινή  πρόβλεψη του καιρού.  
Στηρίζεται στη συστηματική παρακολούθηση  και  παρατήρηση των φυσικών 
φαινομένων για   δώδεκα  μέρες τον Αύγουστο. Η  παρακολούθηση των φυσικών 
φαινομένων  μιας  μέρας,  αντιστοιχεί σε πρόβλεψη  καιρού  για  ένα μήνα του έτους. 
Υπάρχουν πολυάριθμοι  υποστηρικτές της εμπειρικής  αυτής πρόγνωσης του καιρού,  
κυρίως  ανάμεσα  σε  γεωργούς,  κτηνοτρόφους και γενικά ανθρώπους που ζουν και 
εργάζονται στην ύπαιθρο. Η Μετεωρολογία  αμφισβητεί τις μακροχρόνιες προβλέψεις. 
Δείχνει  όμως ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα που δίνουν τα μερομήνια.  
Νότιο- Ανατολικός άνεμος η  Σιρόκος για τους θαλασσινούς ( Ζωριαννίτης για τους 
βαλτεσινι(κι)ώτες), είναι  άνεμος περιοδικός, εποχικός,  ξηρός και θερμός. Καίει τα 
φυτά, και  καταστρέφει τη βλάστηση. Το χειμώνα φέρνει βροχή. Πνέει από την ξηρά 
προς την  ακτή, με ταχύτητα 15 έως 20  μέτρα το δευτερόλεπτο.  
Ανεμοθύελλα: είναι  νότιοι άνεμοι με ταχύτητα 70-85  χιλιόμετρα την ώρα. Οι ριπές  
τους  έχουν ταχύτητα 100-115 χιλιόμετρα την ώρα. Προκαλούν   λύγισμα,   ξερίζωμα 
η σπάσιμο των δέντρων. Παρατηρείται στα δάση των ορεινών περιοχών. 
Δημιουργείται  από τη μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας  μεταξύ επιφάνειας εδάφους 
και ατμόσφαιρας.   
Ανεμοστρόβιλος η  σίφωνας  η  κυκλώνας  είναι  η   θύελλα  ανάλογα με την έκταση 
και την έντασή  της. Συμβαίνει στις κορυφές των βουνών  και όπου  φράσσεται  το 
κινούμενο ρεύμα αέρος. Προκαλεί  ελάττωση της ορατότητας,  αρπαγή και πτώση 
αντικειμένων. Είναι από τα  πιο βίαια ατμοσφαιρικά  φυσικά φαινόμενα  και έχει 
μικρή  έκταση  και διάρκεια.  Στη θάλασσα  ο σίφωνας ονομάζεται  και σίφουνας  
και   συνοδεύεται από καταιγίδες. 
 
Πηγές   πληροφόρησης  για τα φυσικά φαινόμενα: 
 α)  Ινστιτούτο  Μεσογειακών  Δασικών  Οικοσυστημάτων 
 β)  Livepedia.                               
 γ)  forum.snowreport.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Ο  Πύργος των ανέμων, Le. Roy, χαλκογραφία 1758 
                      Tower of  the  winds,   Le.  Roy, copprerlate engraving, 1758 
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                            ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΛΑΙΚΟΥ   ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 
 

Άγιο-πατέρας  =  ο σοφός, ο πιστός, ο  χαρισματικός  και  
διορατικός  παππούλης. 
Αγκομαχώντας = βογκώντας από τον πόνο. 
Αερικό = φάντασμα ή νεράιδα 
Ακούτραφος ή ακούτραφας = μέρος του αυχένα  προς  
την περιοχή του αυτιού. 
Αλάργα= μακριά. Ιταλ. (γενοβ.διαλ.) a larga  
Αλαφιασμένο =λαχανιασμένο από επικίνδυνη καταδίωξη. 

Αλαφρούς = ελαφρούς  
Αλπού = αλεπού 
Αμπάριζα= χωρίς διάκριση, όλα μαζί με μανία. 
Αντάμα = μαζί 
Άνναμα=  (το κρασί  που μπαίνει κάτω από το λάδι, για  το  άναμμα  του  καντηλιού). 
Ανάρια = αραιά 
Αντάριασε= θορύβησε δυνατά 
Απόγιομα= απόγευμα. 
Αποδώ= προς τα εδώ 
Αποκεί= προς τα εκεί 
Αρμιά=  Λαχανικά  συντηρημένα  σε άλμη  ξυδιού.  
Αφθονούνε = αφθονούν  
Αχάραγο= που  δεν έχει ακόμα φέξει ο ήλιος,  βαθειά  νύχτα.  
Αχρόνιαγο= άτυχο  
Ασθενιτσιές = αδύναμες, ασθενικές 

 
Βολά= φορά  
Βόιδι =βόδι 
Βραγιές = σειρές με  καλλιεργημένα κηπευτικά.  
Βροντερούς = ηχηρούς 
Βρουχούμι = πολύ καλά θρεμμένο, χοντρό, 
παχύσαρκο. 
 
 

Γένουν = γίνουν 
Γινόνται = γίνονται  
Γκαιζεράει = χασομεράει, παρατηρεί. 
Γκλίτσα ή αγκλίτσα = (από το αρχ. ελλ. επίθετο η αγκύλος) 
Γλήγορα= γρήγορα 
Γλυτσιαίνουνε = γλυκαίνουν  
Γιομίζει =γεμίζει. 

Δαύτο= αυτό. 
Δεκαπενταύγουστο = (Β δεκαπενθήμερο του Αυγούστου)  
Διαβατάρης = περαστικός. 
Δώθε = από εδώ 
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Έρμο= κακόμοιρο, άτυχο. 
Έσουρε = έσυρε 
Έσγουψε= έσκυψε 
Ετούτο = τούτο 
Ετώρα= τώρα 
Ετσεί = εκεί                                                                              
Εφτούνο= αυτό. 
 
Ζάπι ή ζάφτι = η φράση τον «έκανε ζάπι»,= τον αντιμετώπισε  γενναία, τον νίκησε.  
( από την τουρκ. Λέξη zapt).  
Ζερζέτσι = έτοιμο για φασαρίες, ζημιάρικο. 
Ζούδια=  άγρια ζώα. 
Ζουρλός= τρελός. 
Ζύγωνε = πλησίαζε 

 
Θάγλεπε= θα έβλεπε 
Θεριό = θηρίο 
Θεριακωμένο = με τεράστιες  διαστάσεις, μεγαλόσωμο, 
γιγαντόσωμο, πελώριο. 
 
Ίσια με το Παλιόκαστρο = ίδιο  στο  μέγεθος, με τις ίδιες 
διαστάσεις.  

 
Κάδη =  Ξύλινο δοχείο για  τη διατήρηση λαχανικών στο ξύδι. 
Καζάντι =  όφελος,  σοδειά, συγκομιδή, προκοπή, έσοδα.(από 
το τουρκ. Kazand-i)                                                                                     
Καμπόσους = μερικούς.                                                                         
Κανάκιεβε = φρόντιζε με αγάπη 
Καπινός= καπνός. 
Κλώσιμο = γνέσιμο    (κλωστή, κλωστοϋφαντήριο). 
Κλωσμένη = γνεσμένη στη ρόκα. Νηματοποιημένη δια χειρός.  
Κονάκιεβε= έμενε μόνιμα γύρω από την  αυτοσχεδιασμένη καλύβα του. 
Κοπανάνε = κτυπάνε 
Κοινωνιά ==Θεία  Κοινωνία,  Θεία Μετάληψη, Θεία Ευχαριστία. 
Κουρνιαχτός = μπουχός σκόνη. 
 
Λάκισε = τράπηκε σε φυγή,  τρέχοντας , τo 'βαλε στα πόδια. 
Λαχανιασμένο= ασθμαίνοντας, κοντανασαίνοντας από το τρέξιμο.   

Λιμάριξε = Τρόμαξε πάρα πολύ. 
Λιμασμένο=  πολύ πεινασμένο 
Λογαριάσουμε= υπολογίσουμε 
Μελετάει= προσέχει πολύ  καλά. 
Μερομήνια= (ημέρα + μήνας).  εμπειρική  
πρόγνωση  του καιρού  που βασίζεται στις 
κατευθύνσεις των  αέρηδων. 
Μεσίκι = ξύλινη  μικρή  κούνια του μωρού.  

 

 

 δρεπάνι, δικριάνι,  φτυάρι.  
Γεωργικά εργαλεία θερισμού, αλωνίσματος.                         

αγροτικά εργαλεία 

Ξύλινο χειροποίητο αλέτρι ή άροτρο 

Γκλίτσες 
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Μολογάνε =   το λένε όλοι, ομολογούν 
Μοιράδι = μερδικό, μερίδιο. 
Μπίτι- μπίτι= καθόλου η  εντελώς.  
Μπονόρα= ενωρίς, έγκαιρα( Ιταλ. λέξη) 
Μπόρα = ψιλή και  δυνατή  αιφνιδιαστική βροχή.( Ιταλικ. Bora= 
ξεροβόρι) 
Μπούλμπερη ή μπούλβερη = ( ιταλική λέξη)=  Η σκόνη που βγαίνει 
από φοβερή φωτιά,  κονιορτός, κουρνιαχτός,  τέλεια καταστροφή.  

 
Νεροποντή= βροχή  που ρίχνει  μεγάλη ποσότητα νερού.  
Νιάημερα = εννέα ημέρες μετά  τις Δεκαπέντε Αυγούστου. 
Νογάμε = εννοούμε, καταλαβαίνουμε 
Νζιερεμές=  ζημιάρης,  νωθρός( τουρκ. λέξη)  
 
Ξάγναντο= ανοιχτό, φωτεινό μέρος.  
Ξανάφανε= εμφανίστηκε.  
Ξέγνοιαστο= ξένοιαστo  
Ξεχειμωνιάσουν  = περάσουν το Χειμώνα                             
Ξέσκουρη= όχι πολύ δυνατή, όχι  με πρόθεση να το 
σκοτώσει, αλλά να το φοβίσει,  δεν το  πέτυχε καλά.  
Ξηγάει = εξηγεί, ερμηνεύει.  
Ξολοθρεύει =καταστρέφει.                                                  
 
Ορμηνεύει = συμβουλεύει 
Όρμηξε = όρμησε 
Οσμίζεται= μυρίζεται, μαντεύει. 
Ούλα= όλα.  
Ούλου = όλου. 

 
Πάλαι = πάλι. 
Παλιολουμπρίνες=  θαμνώδη,  άγρια,  εντυπωσιακά φυτά. 
Παντύχαινε =συναντούσε τυχαία 
Παστρεύει= καθαρίζει  
Πέπελη=  παράσιτο έντομο,  εγκολλάται  πληθώρα στους 
βλαστούς,  απομυζά το χυμό των φυτών και τα ξηραίνει.  
Πέταμα = πέταγμα 
Πάει να ειπεί =  σημαίνει 
Πετεινά = πτηνά   
Πιλαλάνε = φεύγουν τρέχοντας. 

Πλιά = πλέον , λοιπόν.  
Πλιότερο = περισσότερο, καλύτερα. 
Πούθε= από πού. 
Πούπλασε= που έπλασε. 
Ποτές= ποτέ. 
Πρόκανε = πρόλαβε. 
Προλέει = προμηνύει 
Πρώιμα = ενωρίς. 
 
Ρημάζει= καταστρέφει 
Ρόκα= διχαλωτό ξύλινο ραβδί, όπου τυλίγεται το μαλλί 
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προκειμένου να γίνει το γνέσιμο ή νηματοποίηση 
Ροβόλαγε = κατηφόριζε. 
 

Σαλάχαγιε= μάλωνε, φοβέριζε. 
Σάματι = μήπως 
Σαπίζουνε = σαπίζουν  
Σβάρνα= σέρνοντας χωρίς διάκριση, όλα μαζί. 
Σγούψει = σκύψει. 
Σοδέψουμε =  θα μαζέψουνε  τους καρπούς, 
(συγκομιδή , σοδιά,  τα  έσοδα). 
 Σιδεριά = σιδερένιο άροτρο ή αλέτρι. 

Σκουξίματα = οιμωγές 
Σουγλιές = σουβλιές, έντονοι  περαστικοί πόνοι. 
Σουρούπωνε = νύχτωνε 
Σούφρωσε =  ζάρωσε, μαζεύτηκε, ( από τη γαλλ.  λέξη suffrage  
που σημαίνει επιδοκιμασία και  δικαίωμα ψήφου. 
Σουφραζέτες). 
Σούρουπο =  όταν αρχίζει να  νυχτώνει. 
Σπιτιώνε = σπιτιών   
Στάλος= μεσημεριανή ανάπαυση του κοπαδιού στη σκιά.  
Στερνά = ύστερα 
Στήλωσε = στήριξε   με  πασσάλους.  
Στράτες= δρόμους 
Στοιχειωμένο= που έχει γίνει φάντασμα. 
Σύγνεφα= σύννεφα 
Συνέπαγα = συνεχόμενα 
 

Ταμάμου= ακριβώς, ίσα-ίσα.( από το τουρκ. ,αραβ.  
Tamam). 
Τζιάκι =τζάκι 
Τούμπανα= τύμπανα 
Τρανό =πολύ μεγάλο 
Τράτος= ευκαιρία, χώρος, περιθώριο χρόνου.(Από το 
ιταλικό trato που σημαίνει διάστημα, απόσταση). 
Τριζοβολάνε = τρίζουν συνεχώς. 
Τρουπώσουνε = τρυπώσουνε,  περάσουν  γρήγορα και  με 

ασφάλεια στη φωλιά τους.  
Τσιότισε = φοβήθηκε, δείλιασε, απογοητεύτηκε.                                       
Τσιαί  η τσε  ==  και  η κε  
Τσες = κες 
Τση = κη  
 
Φασουλιές = φασολιές. 
Φουσέτσι ή φουσέκι  = γρήγορα, ολοταχώς. 
Φτεροπόδαρος = με  φτερά στα πόδια, πολύ 
γρήγορος 
Φτούνο = αυτό. 
Φυρί-φυρί= παρακολούθηση με ετοιμότητα να 
αμυνθεί. 
Χαγιάτι= υπαίθριος  σκεπαστός χώρος  του σπιτιού. 
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Χάμου = κάτω  
Χαράμι=  άδικα  
Χάφτει = τρώει λαίμαργα  
Χούγιαζε= φοβέριζε, φόβιζε, μάλωνε για να  πάει  γρήγορα 
Χράπιους = ετοιμόρροπους 
 
Ψάνη  =  ψημένοι σπόροι  σιταριού, από νωπά στάχυα, ψημένα στη φωτιά.  (Κατά τη 
διάρκεια του θερισμού, ψήνονταν χλωρά στάχυα σιταριού. Τους ψημένους νωπούς 
σπόρους, προτιμούσαν τα παιδιά). 
Ψιχαλίζει =  πέφτουν  σιγανές, ψιλές και  αραιές   σταγόνες  βροχής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η  Σύνταξη  (εισαγωγή-ανάπτυξη-  παραμύθι,  παραλλαγή,  μετεωρολογικά στοιχεία  
  και  τοπικό λεξιλόγιο),  
Η  εικονογράφηση ,  (φωτο από  προσωπική συλλογή, σύνολο: 25). 
Το λαϊκό λεξιλόγιο, ( αποτέλεσμα  έρευνας  από  γηραιότερους ντόπιους  κατοίκους  
Βαλτεσινίκου  και πληροφόρησης  από : διαδικτυακό τόπο, Λεξικό Ν. Ε .Γ) και,      
Η επιμέλεια του πονήματος, έγιναν από την:   
                         Παναγούλια –Κουτσούκου Αδαμαντία.         
Η ζωγραφική του παραμυθιού, σελίδες:7,8,9,10,16, έγινε από  
 τον ζωγράφο:               Κωνσταντίνο  Ράμμο.   
 Από Καλυψώ», Π. Φάληρο: φωτο:  σελ. 2 και  σελ. 5 (άνω).. 
 «Καλλιτεχνική  Συλλογή  της  ΕΤ.Ε. 1994. 1 φωτο:  σελ.:6.   
 Μουσείο Μπενάκη  σελ 13: 3 φωτο. 
 Πηγές πληροφόρησης, για τα φυσικά φαινόμενα : 
 α)  Ινστιτούτο Μεσογειακών  Δασικών  Οικοσυστημάτων 
 β)  Livepedia.                               
 γ)  forum.snowreport.gr 
 
 

 
 
 
                                    
 
 

 
 
 
Τα πνευματικά δικαιώματα είναι  αποκλειστικής χρήσης. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή 
κειμένου ή φωτογραφίας από το παρόν πόνημα απαγορεύεται (Ν.  2121 1993).   

                                    Παναγούλια- Κουτσούκου Αδαμαντία 
                                            adapanagoulia@yahoo.gr             
                                              Παλαιό Φάληρο – Αθήνα  
                                                   ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010                                         
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