
 

 

 

Χώμα 

 

 

- Μικρό μου, χαϊδεμένο μου, μικρόν λαλασεμένον,(=χαϊδεμένο)  

ας ‘ς σην εγάπην το πολλά οξουκά εγώ ‘κ’ βγώνω.  

(= από την αγάπη την πολλή εγώ έξω δε βγαίνω)  

Μικρόν, μικρόν, μικρίτσικον, μικρόν μαργαριτάριν. 

Το δωμάτιο είναι σκοτεινό. Τις ακτίνες του ήλιου εμποδίζουν οι βαριές 

κουρτίνες. Το βλέμμα μου πέφτει στην αντανάκλαση μου στον καθρέφτη. Τα 

μάτια μου μένουν να παρατηρούν την εικόνα. Κρατάω στην αγκαλιά μου την 

μόλις 35 ημερών κόρη μου. Το σώμα μου κινείται απαλά, ρυθμικά στην 

μελωδία που βγαίνει από το στόμα μου. Η μικρή έχει κλείσει τα μάτια της. 

Κοιμάται ήρεμη, γαλήνια. Άραγε, έτσι ήμουν και εγώ; Έδινα την ίδια χαρά στη 

γιαγιά μου; 

 

Με θυμάμαι να κάθομαι στην αγκαλιά της γιαγιάς μου. Να έχω γίνει ένα με 

αυτή. Σιγοτραγουδούσαμε αυτό το νανούρισμα. Ήμουν γύρω στα 7 χρονών. 

Ίσα που έβλεπα το πρόσωπό της στο φως του κεριού. Με κοιτούσε στα μάτια. 

Είχε ένα αχνό χαμόγελο. Το τραγούδι μας συνόδευαν πυροβολισμοί και 

κραυγές πόνου. Σε κάθε κενό, ανάμεσα στους στίχους, τρυπούσαν τα αυτιά 

μου. Έσβηναν την ελπίδα μέσα μου. Αλλά η γιαγιά μου ήταν εκεί. Με 

ηρεμούσε με τη μελωδική φωνή της. Άρχισαν να κλείνουν τα μάτια μου. Με 

πήρε ο ύπνος. Ξύπνησα το επόμενο πρωί. Η γιαγιά μου ήταν ακόμα εκεί. Πάντα 

ήταν. Κοιτούσε επίμονα την πόρτα. Τα μάτια της ήταν κόκκινα και τα στόλιζαν 

μαύροι κύκλοι. Πρέπει να περίμενε ξύπνια όλο το βράδυ. Ο παππούς μου από 

χθες το απόγευμα είχε πάει έξω να φέρει τρόφιμα γιατί είχαν τελειώσει οι 

προμήθειες. Πήγε να τον ψάξει. Έλειπε πολλές ώρες. Δεν τον βρήκε. Την 

θυμάμαι ακόμα να επαναλαμβάνει "Θα τα καταφέρει, θα γυρίσει… 

δε θα μας αφήσει μόνες, θα γυρίσει…" Δε γύρισε ποτέ. Μείναμε μόνες. Εκείνη 

την ημέρα έκλαψα πολύ. Έκλαψε και εκείνη. Δεν το συνήθιζε. 

 

Από αυτή τη στενάχωρη ανάμνηση με έβγαλε ο γιός μου. Περπατάει στις μύτες 

των γεμάτων χώμα παπουτσιών του. Προσεγγίζει τον δίσκο με το βυζορόϊ. 

Πλησιάζω την κούνια του μωρού και αφήνω την μπέμπα μέσα. 

- Έλα ,Χριστέ μ’, και Παναγία, ψιθυρίζω μια ευχή. 



 

 

Το φως από την ανοιχτή πόρτα έχει πλημμυρίσει το δωμάτιο. Βγάζω το 

τσόκαρο και το πετάω στον γιο μου. Τον πετυχαίνω στα πόδια. Πετάγεται 

ξαφνιασμένος. Με κοιτάει. Του δείχνω την πόρτα. Χωρίς να μιλήσει βγαίνει 

έξω. Κοιτάω για μια τελευταία φορά την μπέμπα. Φοράω το τσόκαρο, παίρνω 

ένα βυζορόϊ και βγαίνω έξω. 

- Δε σου έχω πει να μην μπαίνεις μέσα στο σπίτι με τα παπούτσια;  

Γεμίζεις χώμα το πάτωμα!, τον μάλωσα. 

Του δίνω το βυζορόϊ. 

- Μόνο ένα. Πήγαινε τώρα να παίξεις! τον πρόσταξα. 

Πριν λίγο είχαν φύγει η δεξαμέντζα (= νονά) και οι καλεσμένοι. Το σπίτι είναι 

χάλια. Πατημασιές διακρίνονται στο πάτωμα. Στοίβες από δώρα, καραμέλες, 

μικρά σταυρουδάκια, μέχρι και καλάθια με γαρύφαλλα που έχουν περισσέψει 

βρίσκονται πάνω στα τραπέζια. Αλλά χαλάλι. Η συγκίνηση που με κατέκλυσε 

όταν παιδιά κατέφθασαν τρέχοντας στο σπίτι και μου είπαν "φως σ' ομμάτα σ' 

εσέγκαν ατό Έλλη" (= χαρά στα μάτια σου, το μωρό το έβγαλαν Έλλη) κάλυψε 

όλο το άγχος μου. Μακάρι να μπορούσα να είμαι στην εκκλησία. Ο άντρας μου 

μου το πρότεινε. Αρνήθηκα. Ήθελα να τηρήσω την παράδοση. Μου έδωσε 

όμως πλήρη περιγραφή του Μυστηρίου, όλες τις λεπτομέρειες από την 

αποχώρηση της δεξαμέντζας από το σπίτι με τους υπόλοιπους συγγενείς πλάι 

της έως και την ολοκλήρωση του Μυστηρίου με το «μπαμ!» που ακούστηκε 

ανάμεσα στα «Άξια!» που απευθύνονταν προς την κουμπάρα, η οποία τους 

έπεσε από τα χέρια όταν τη σήκωσαν ψηλά.  

 

Ωραίες εποχές! 

 

 Τώρα περπατώ ανάμεσα στους καλεσμένους. Πηγαίνω από τραπέζι σε τραπέζι 

και τους χαιρετάω. Πονάνε τα πόδια μου. Αλλά δε με πειράζει. Μια φορά 

παντρεύεται η κόρη μου. Τελειώνω με τους χαιρετισμούς και κάθομαι στο 

τραπέζι. Ο τελευταίος χορός με εξάντλησε. Αλλά δεν μπορούσα να μη χορέψω 

το "τικ μονό". Ξακουστός χορός του τόπου μου. Τα μουσικά όργανα, ο 

κεμεντζές (η λύρα), ο ζουρνάς, το κλαρίνο, το τουλούμ (αγγείο) και το ταούλ 

(νταούλι) παίζουν ακατάπαυστα, το ένα μουσικό κομμάτι μετά το άλλο. Το 

τραγούδι τελειώνει. Παύση. Ο κόσμος κάθεται στη θέση του. Στη σκηνή 

ανεβαίνουν χορευτές. Φοράνε μαύρες στολές. Στα χέρια τους κρατάνε όπλα. 

Κοιτάω την κόρη μου και τον γαμπρό μου. Κάθονται στη θέση τους. 

Κρατιούνται χέρι χέρι. Τα μάτια τους λάμπουν στο φως του φεγγαριού. Τα 

χαμόγελα στα πρόσωπά τους με κάνουν να νιώθω σίγουρη για την ευτυχία τους. 



 

 

Οι μουσικοί αρχίζουν να παίζουν το "Πυρρίχιο". Οι  χορευτές ξεκινούν το χορό. 

Η σκέψη μου εγκαταλείπει το σώμα μου. Αναμνήσεις αρχίζουν να με 

κατακλύζουν. 

 

- Ξύπνα! Πρέπει να φύγουμε! άκουσα τη φωνή της γιαγιάς μου. 

Πετάχτηκα από τον καναπέ. Η γιαγιά μου με άρπαξε από το χέρι. Πήγαμε στην 

πόρτα. Έπιασε το χερούλι. Πίσω από την κλειστή πόρτα επικρατούσε πανικός. 

- Ό,τι και αν γίνει πρέπει να μείνουμε μαζί. Πρέπει να μείνουμε ενωμένες. 

Θα συμβούν φρικτά πράγματα μπροστά στα μάτια σου. Μη σταματήσεις! 

Συνέχισε να τρέχεις!, με προειδοποίησε με αυστηρή και σταθερή φωνή. 

Άνοιξε την πόρτα. Αρχίσαμε να τρέχουμε. Τα λόγια της γυρνούσαν συνέχεια 

στο μυαλό μου. Γίναμε ένα με το πλήθος. Ο ένας έπεφτε πάνω στον άλλον. 

Άψυχα σώματα κείτονταν στο έδαφος. Νέα προσθέτονταν συνεχώς. Αίμα και 

κομμάτια σάρκας κάλυπταν το έδαφος. Δεξιά και αριστερά μας βρίσκονταν 

Τούρκοι στρατιώτες με όπλα στα χέρια. Άρπαζαν κορίτσια. Χτυπούσαν όποιον 

φτάσουν. Πυροβολούσαν όποιον αντιστεκόταν. Πολίτες έπεφταν πάνω μας. 

Μας τραβούσαν. Μας έσπρωχναν. Άφησα στιγμιαία το χέρι της γιαγιάς μου. 

Κατάφερα να το ξαναπιάσω. Φτάσαμε στο λιμάνι. Ο κόσμος προσπαθούσε 

απελπισμένα να μπει στις βάρκες. Η θάλασσα ήταν καλυμμένη από νεκρούς και 

ζωντανούς. Όσοι είχαν πέσει στο νερό προσπαθούσαν να ανέβουν στις βάρκες. 

Μάταια. Τους κλωτσούσαν. Τους έκοβαν τα χέρια. Το αίμα έβαφε τις βάρκες. 

Χρωμάτιζε το νερό. Η γιαγιά μου με τράβηξε προς μια βάρκα. 

- Πρέπει να ανέβουμε! μου φώναξε 

Η μάχη γινόταν όλο και πιο έντονη. Τα χτυπήματα όλο και πιο δυνατά. Η 

θέσεις ήταν περιορισμένες. Ο θάνατος σε αναμονή… Η ατμόσφαιρα ήταν 

ασφυκτική. Καπνός κατέκλυζε τον αέρα. Ήμασταν στην άκρη του λιμανιού 

έτοιμες να ανεβούμε στη βάρκα. Μια γυναίκα έσπρωξε τη γιαγιά μου από τα 

δεξιά κι έχασε την ισορροπία της. Την κράτησα. Έπεσα με δύναμη πάνω της. 

Ήταν αρκετό. Έπεσε στη θάλασσα. Η βάρκα άρχισε να φεύγει. Έσπρωξα τη 

γιαγιά μου μέσα. Πήγα να πηδήξω. Κάποιος με έριξε στο νερό. Κρατούσα 

ακόμη το χέρι της. Με τραβούσε στη βάρκα. Η γυναίκα που είχα ρίξει προ 

ολίγου στη θάλασσα με τραβούσε από το πόδι. Προσπαθούσε και αυτή να 

ανέβει. Την κλώτσησα στο πρόσωπο. Με άφησε. Η γιαγιά μου και μια άλλη 

κοπέλα με τράβηξαν πάνω στη βάρκα. Αρχίσαμε να απομακρυνόμαστε από τη 

στεριά. Ένιωθα ότι το φεγγάρι είχε σβήσει. Η μόνη πηγή φωτός ήταν οι φωτιές 

στο λιμάνι. Τα ανθρώπινα σώματα που βρισκόντουσαν στο νερό όλο και 

μειώνονταν. Καθόμουν στην άκρη της βάρκας. Ήταν γεμάτη. Οι  περισσότεροι 



 

 

ήταν χτυπημένοι. Όλοι ήμασταν γεμάτοι αίματα. Όχι αναγκαστικά δικά μας. Η 

γιαγιά μου κρατούσε την καρδιά της. Βαριανάσαινε. Τώρα μετά από τόσα 

χρόνια καταλαβαίνω  ποσό δύσκολο ήταν για αυτή. Συνέχισα να παρατηρώ 

γύρω μου. Το βλέμμα μου κινούταν στο λιμάνι. Έβλεπα όσους είχαν μείνει 

πίσω. Αυτούς που δεν τα είχαν καταφέρει. Έτρεχαν από εδώ κι από εκεί 

προσπαθώντας να σωθούν. Μέσα στις φωνές ξεχώρισα τις απεγνωσμένες 

κραυγές μιας κοπέλας. Ζητούσε βοήθεια. Προσπαθούσε να γλιτώσει από τον 

βιασμό της. Ένας άντρας έτρεξε προς το μέρος της. 

- Ασ’ την! φώναξε. 

«Μπαμ!» έπεσε νεκρός στο έδαφος. 

- Όχι! ούρλιαξε απεγνωσμένα η κοπέλα. 

Συνέχισε να φωνάζει. Να κλαίει. Να χτυπιέται. Μάταια. Ο άντρας, πιθανόν ο 

πατέρας της, ήταν νεκρός. Οι  προσπάθειές της να ξεφύγει από τον στρατιώτη 

δεν είχαν αποτέλεσμα. Κατέβασε το παντελόνι του. Έσκισε τα ρούχα της. Την 

τράβηξε πάνω του. Άκουγα τις απελπισμένες κραυγές της. Ακόμα τις ακούω. Η 

κοπέλα τράβηξε το όπλο που βρισκόταν στη ζώνη του  και «Μπαμ». Ήταν 

νεκρή… Το ψυχικό της μαρτύριο τελείωσε. Ο στρατιώτης κρατούσε το νεκρό 

της σώμα. Συνέχιζε απτόητος. Αρρώστια. Είχα παγώσει. Ήμουν μόλις 9 ετών. 

Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ακόμα νιώθω τύψεις. Έβλεπα σαστισμένη αυτή 

την απόκοσμη εικόνα. Η τελευταία εικόνα που έχω από τον τόπο μου.  

- Πρόσεχε μην καταλήξεις σαν την κοπέλα στο λιμάνι, μου είπε 

χαμογελώντας πονηρά ένας άντρας που βρισκόταν δίπλα μου. 

Τον κοίταξα άναυδη. Δεν είπα τίποτα. Δεν έκανα τίποτα. Είχαμε πολύ δρόμο 

ακόμα μέχρι να φτάσουμε στη στεριά. Για όποιον τα κατάφερνε... Η μάχη δεν 

είχε τελειώσει ακόμα. Οδηγούμασταν σε άγνωστο προορισμό. Το ταξίδι μου 

φάνηκε αιώνας. Ο αέρας όλο και δυνάμωνε. Η βάρκα τρανταζόταν από τα 

κύματα.  Ήταν όλο και πιο δύσκολο να κρατηθούμε πάνω της. Ήταν έτοιμη να 

αναποδογυρίσει. Ένα μεγάλο κύμα έκανε τη βάρκα να αναπηδήσει. Ο διπλανός 

μου έπεσε στην θάλασσα. 

- Βοήθεια! Δεν ξέρω κολύμπι, φώναζε απεγνωσμένα. 

Ήταν κοντά. Τον έφτανα. Θα μπορούσα να τον σώσω αλλά δεν το έκανα. Τον 

άφησα να βουλιάξει στον πάτο της θάλασσας. Η βάρκα συνέχιζε τον δρόμο της.  

- Στεριά! ακούστηκε μια φωνή μετά από ώρα. 

Χαρά κατέκλυσε τους επιβαίνοντες. 

Θυμάμαι την ανακούφισή μου όταν πάτησα το πόδι μου στο χώμα. Έσκυψα και 

πήρα λίγο στα χέρια μου. Η χαρά μου ήταν τόσο μεγάλη. Θαρρείς και ήταν το 

πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο. 



 

 

 

- Μαμά! ήταν η φωνή του γιου μου. 

- Ναι, αγόρι μου, του απάντησα 

- Η θεία φάνηκε πολύ χαρούμενη όταν κάναμε το έθιμο της «κοσσάρας», 

συνέχισε. 

- Είναι πολύ ωραίο έθιμο. Ο γαμπρός που φτάνει στο σπίτι της νύφης με το 

νυφέπαρμα. Η θεία της νύφης που περιμένει κρατώντας τον δίσκο με την 

στολισμένη κότα και τη βότκα ή το κρασί που συνήθως το συνοδεύει. 

- Ωραίο είναι. Εμένα βέβαια, μου αρέσει περισσότερο το έθιμο όπου ο 

κουμπάρος πρέπει να αγοράσει ό,τι βάζουμε πάνω στον δίσκο και 

κάνουμε παζάρια, δήλωσε αυτός. 

Ήταν ωραίος γάμος. 

 

- εσύ είσαι ο πόθος ι μ’, εσύ είσαι το διάρι μ’.( =το μερίδιό μου) 

Μικρόν αρνίν, μικρόν πουλίν, μικρόν ας ση φωλέαν, (=μες τη φωλιά) 

τα μαύρα τ’ ομματόπα σου, είν’ άμον την ελαίαν. 

(= τα μαύρα μάτια σου είναι σαν την ελιά) 

Είμαι στο σπίτι της κόρης μου. Έχω στην αγκαλιά μου τον μόλις 2 μηνών 

εγγονό μου. Τον νανουρίζω. Βλέπω τον γαμπρό μου να περνάει έξω από την 

πόρτα. Μου χαμογελάει. Του ανταποδίδω το χαμόγελο. Κοιτάω τον μπέμπη. 

Σιγά σιγά τον παίρνει ο ύπνος. Είναι ήρεμος, γαλήνιος. Ασφαλής κάτω από την 

οικογενειακή στέγη. Μπορεί να μην το καταλαβαίνει ακόμα αλλά είναι πολύ 

τυχερός! Μια ανάμνηση αναδύεται από την μνήμη μου. 

 

Ήμουν μόλις 10 ετών. Η γιαγιά μου 60. Ήμασταν στην αυλή του σπιτιού του 

νεκροθάφτη της περιοχής. Μας έδωσε τυρί και ψωμί για να φάμε. Το βλέμμα 

του έπεφτε επίμονα πάνω μου. Στα χείλη του σχηματιζόταν ένα πονηρό 

χαμόγελο. Κάναμε σαν να μην το βλέπαμε. Δεν είχαμε και άλλη επιλογή. Τον 

ευχαριστήσαμε και φύγαμε. Διασχίσαμε ένα πυκνό δασάκι. Βρεθήκαμε σε ένα 

ξέφωτο. Καθίσαμε κάτω από ένα κυπαρίσσι, στο σημείο όπου τα δέντρα ήταν 

πιο αραιά. Είχε πολύ ζέστη εκείνο το μεσημέρι.  

- Δεν είναι πολύ όμορφα εδώ; με ρώτησε η γιαγιά μου. 

Έγνεψα καταφατικά καθώς έτρωγα την τελευταία μπουκιά. 

- Ξέρεις, η σκιά που μας προσφέρει αυτό το δέντρο είναι πολύτιμη. 

Φαντάσου το σαν ένα σπίτι. Το σπίτι μας. Μας προστατεύει κάτω από τη 

στέγη του. Τα κλαδιά του. Περνάμε όμορφες οικογενειακές στιγμές, 

χαμογέλασε. 



 

 

- Πάντα θα είναι εδώ και όπου κι αν πάμε θα μας περιμένει να γυρίσουμε, 

συνέχισε. 

Την κοιτούσα στα μάτια. Φαινόταν αδυνατισμένη καθώς οι κακουχίες την είχαν 

καταβάλει.  

- Μη με αφήσεις μόνη, την παρακάλεσα. 

Το βλέμμα της χάθηκε για λίγο μέσα στο δάσος.  

- Θα είμαι πάντα εδώ, μου απάντησε χαμογελώντας βουρκωμένη. 

Με πήρε στην αγκαλιά της κι  άρχισε να τραγουδάει. 

- Κοιμέθ’ ,αρνί μ’, κοιμέθ’, πουλί μ’, κ’ έπαρ’ τ’ αυγής τον ύπνον, 

εσύ ακόμαν θα τρανύντς,(θα μεγαλώσεις) , είσαι πολλά μικρίκον.   

Μικρό μου, χαϊδεμένο μου, μικρόν λαλασεμένον 

Και άρχισα και εγώ να τραγουδάω μαζί της. 

- ας ‘ς σην εγάπην το πολλά οξουκά εγώ ‘κ’ βγώνω. 

Μέχρι που άρχισαν να κλείνουν τα μάτια μου. Να με παίρνει ο ύπνος. Όταν 

ξύπνησα ήταν απόγευμα. Κοίταξα τη γιαγιά μου. Κοιμόταν ακόμα. 

Προσπάθησα να σηκωθώ όσο πιο αθόρυβα μπορούσα για να μην την ξυπνήσω. 

Έπιασα το χέρι της για να το βγάλω από πάνω μου. Ήταν κρύο. Πολύ κρύο. Οι  

κινήσεις μου ήταν μηχανικές. Γονάτισα δίπλα της. Δάκρυα κυλούσαν στο 

κάτασπρο από τον πανικό πρόσωπό μου. Έβαλα το χέρι μου μπροστά από το 

στόμα της. Δεν ανέπνεε. Προσπάθησα να δω τους σφυγμούς της. Τίποτα. 

Άρχισα να κλαίω με λυγμούς και ν’ αγκαλιάζω το άψυχο σώμα της. 

Προσευχόμουν να γίνει κάποιο θαύμα. "Δε γίνεται! Δε γίνεται να έφυγε! Δεν 

γίνεται να με άφησε μόνη μου…", σκεφτόμουν. Οι  σκέψεις μου άρχισαν να 

γίνονται λέξεις και να βγαίνουν από το στόμα μου. Άρχισα να φωνάζω 

ανέλπιδη. Έβγαζα τον πόνο, την οργή από μέσα μου. Πέρασα αρκετή ώρα έτσι. 

Δεν ήξερα τι να κάνω. Την έθαψα. Κάτω από το κυπαρίσσι. Το σπίτι μας. Την 

κατοικία μας. Την τελευταία κατοικία. Δεν μπορούσα να τη δώσω να την 

κηδέψει ο παπάς, να τη θάψει ο άλλος... Δεν ήθελα να καταλήξω όπως η 

κοπέλα στο λιμάνι. 

 

- Γιαγιά! με έβγαλε από τις σκέψεις μου η εγγονή μου. 

- Σσσσς, της έκανα. 

Άφησα τον μπέμπη στην κούνια. Βγήκα από το δωμάτιο και έκλεισα την πόρτα. 

- Θα ξυπνήσεις τον ξάδερφο σου, τη μάλωσα. 

- Ήρθα γιατί θέλω να μου εξηγήσεις. Γιατί πάμε σήμερα μετά τη Θεία 

Λειτουργία στα νεκροταφεία και τρώμε με τους νεκρούς; με ρώτησε. 



 

 

- Σήμερα είναι η Κυριακή του Θωμά. Ένα δεύτερο Πάσχα για εμάς τους 

Ποντίους, το Αντιπάσχα. Οι ψυχές ανεβαίνουν από τον Άδη την 

Ανάσταση και παραμένουν στη γη μέχρι την Πεντηκοστή. Έτσι πάμε στο 

κοιμητήριο, κάνουμε τρισάγιο, ψάλλουμε το “Χριστός Ανέστη” και 

τρώμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα τα οποία δεν βρίσκονται πια στη 

ζωή, της εξήγησα. 

- Και εσύ γιατί δεν θα έρθεις μαζί μας γιαγιά, με ρώτησε. 

- Έχω να κάνω μια δουλειά, της απάντησα χαμογελώντας. 

 

Αυτά έγιναν λοιπόν τον καιρό που μεσολάβησε. Και να’ μαι και πάλι στο σπίτι 

μας. Ξαπλώνω.  

- Κοιμέθ’ ,αρνί μ’, κοιμέθ’, πουλί μ’, κ’ έπαρ’ τ’ αυγής τον ύπνον, 

εσύ ακόμαν θα τρανύντς, , είσαι πολλά μικρίκον.   

Μικρό μου, χαϊδεμένο μου, μικρόν λαλασεμένον, αρχίσω να τραγουδάω. 

Σαν να την ακούω να τραγουδάει μαζί μου. Τα μάτια μου κλείνουν σιγά σιγά... 

Είναι μαλακά όπως η αγκαλιά σου, γιαγιά. Ώρα να γίνω μέρος της. Χώμα. 

 

 

Παναγιώτα Πανώρα 

Πρότυπο ΕΠΑΛ Επανομής 

Α5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΕΣ: 

 

https://www.lelevose.gr/pontiakos-gamos-kai-ta-ethima-tou/ 

 

 

https://e-ptolemeos.gr/pontiaka-nanourismata-tachtarismata-tantinismata-tou-moisiadi-

panagioti/ 

 

 

https://www.maxmag.gr/agnosti-ellada/ta-pontiaka-ithi-kai-ethima-stin-ellada/  

 

 

https://www.lelevose.gr/pontiakos-gamos-kai-ta-ethima-tou/
https://e-ptolemeos.gr/pontiaka-nanourismata-tachtarismata-tantinismata-tou-moisiadi-panagioti/
https://e-ptolemeos.gr/pontiaka-nanourismata-tachtarismata-tantinismata-tou-moisiadi-panagioti/
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