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M ια φορά κι έναν καιρό, στην οροσειρά των Αγράφων, στο νομό Καρδίτσας, σε υψόμε-
τρο 1.100 μέτρων, ζούσε μια νύμφη, η Θεόνη. Ήταν η προστάτιδα της Πηγής, προικι-
σμένη με την ομορφιά του τόπου της, με φόρεμα πράσινο σαν τις πυκνές φυλλωσιές 

των δέντρων, βλέμμα φωτεινό σαν τις λαμπερές αχτίδες του ήλιου, φτερά και μαλλιά γαλάζια σαν 
τον ανέφελο ουρανό και σαν το νερό που αναβλύζει εδώ και αιώνες, πεντακάθαρο και δροσερό, 
από τα βάθη της παρθένας γης. Η Θεόνη ήταν πάντα χαμογελαστή. Δεν έχανε το χαμόγελό της 
ούτε όταν ο ήλιος έδινε τη θέση του στα σύννεφα, ο ουρανός σκοτείνιαζε και ξέσπαγε βροχή, γιατί 
ήξερε ότι το βρόχινο νερό πλούταινε την πηγή της. Γέμιζε τα αποθέματα της γης και επέστρεφε 
στην επιφάνειά της, ακόμα πιο ορμητικό. 



Η νύμφη μας λάτρευε τη μουσική και όταν κάποιος βοσκός έπαιζε μελωδίες στη φλογέρα του, 
εκείνη άρχιζε να χορεύει και να τραγουδάει. Μια μέρα ένας απ’ αυτούς άκουσε το τραγούδι της και 
αναζήτησε την προέλευσή του.
Αντικρίζοντάς τη, μόλις που κατάφερε να ψελλίσει: «Ποια είσαι εσύ;».
«Μη φοβάσαι», τον διαβεβαίωσε.
Τον κέρασε νερό απ’ την πηγή της κι αμέσως ο φόβος και όλες οι λύπες του εξαφανίστηκαν μαγικά.
«Σ’ ευχαριστώ πολύ» είπε στη Θεόνη ο βοσκός και τη ρώτησε: «Πώς μπορώ να σ’ το ανταποδώσω;».
«Μου το ανταπέδωσες ήδη» απάντησε η νύμφη και πρόσθεσε, προτού χαθεί μέσα στο δάσος:
«Όταν η χαρά μοιράζεται, πολλαπλασιάζεται».



Ο βοσκός αφηγήθηκε την ιστορία στο χωριό του και από εκεί η φήμη της νύμφης ταξίδεψε στα  
πέρατα του κόσμου. Όποιος ήταν θλιμμένος ανηφόριζε μέχρι την Πηγή για να συναντήσει τη            
Θεόνη και να γευτεί γουλιά-γουλιά τα δώρα της φύσης μέσα από τη στάμνα της: δύναμη, ζω-
ντάνια, καλοσύνη, χαρά. Όσοι τη γνώριζαν τη θυμόνταν με τόση ευγνωμοσύνη, ώστε μιλούσαν                       
γι’ αυτήν στα παιδιά και στα εγγόνια τους. Έτσι το όνομά της πέρασε από γενιά σε γενιά, φτάνοντας 
ώς τις μέρες μας.
Λέγεται ότι αν πάτε στην Πηγή, μπορεί να ακούσετε το τραγούδι της Θεόνης, ακόμα και να τη     
δείτε να χορεύει. Μη διστάσετε να την πλησιάσετε. Η καρδιά της παραμένει αγνή σαν τη φύση των 
Αγράφων.



Το πιο βραβευμένο ελληνικό
φυσικό μεταλλικό νερό

www.theoniwater.gr

Αλλά κι αν δεν τη συναντήσετε, μπορείτε να απολαύσετε το μαγικό, ομώνυμο νερό. Συνεχίζει
να αναβλύζει φυσικά και εμφιαλώνεται άμεσα, χωρίς καμία πρόσμιξη ή διεργασία, διατηρώντας 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που το έχουν αναδείξει ως το κορυφαίο Ελληνικό Νερό σήμερα.
Ως ένα γνήσιο δώρο της φύσης. Σαν ένα κέρασμα της νύμφης, κατευθείαν απ’ τη στάμνα της.
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