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« Ότι βγάζεις σε ήχο από τους ευθύαυλούς  σου, το μετατρέπεις σε λόγο 

ποιητικό  με μουσικότητα που αγκαλιάζει όλες τις αισθήσεις» 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ  -Ποιητής- 
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ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ 

Στο όνομα σου                                                                  

Ξύλινα τρέχουν πλοία                                                  

Ζωσμένα από μελίσσια φωτιάς                                        

Γαλάζιο  σκούρο                                                                        

Κι αυτά τα γράμματα                                                               

είναι νερό                                                                             

Ενός ποταμιού                                                                            

Που στην καμένη ξεχειλίζει                                           

καρδιά μου  
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Σκοντάφταμε στα ίδια τα βήματα μας.                                                                                                                                    

Αδειάσανε τα κρατητήρια της γης                                                                                                                               

και ο πλανήτης άλλαξε τροχιά.                                                                                                                                        

Η τέλεια στιγμή των ευθυνών. 

 



«ελλείποντα λόγια»                       Θανάσης Πάνου 
 

 

 

 

ΕΜΒΟΛΙΜΑ… 

 

Λίγα τα δέντρα                                                 

Γύρω παντού φωτιά                                                 

Παντού η στάχτη                                                                   

Κι εγώ δίχως τον ίσκιο τους                                   

τραγουδάω στο κλουβί                                                                                                                                                                                  

και η ψυχή μου                                                              

πετάει και αναιρεί. 
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ΧΑΜΑΙΛΕΟΝΤΑΣ 

 

Γεννήθηκα πανέξυπνος                                                                                                                                                                                                                                                             

ψιθύριζαν οι κόλακες,                                                                                                                      

ευπροσάρμοστος χαμαιλέοντας.                                                                                                                                                                                            

Και όταν τα χρόνια πέρασαν                                                                                                                                                                         

έρποντας συνειδητοποίησα                                                                                                                                                             

πως αν ήμουν  χαμαιλέοντας                                                                                                                                   

ήμουν με αχρωματοψία. 
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ΠΟΔΑΓΡΟΣ 

 

Ποτέ δεν έβγαλα φτερά.                                                                                                                                     

Μπροστά στα εμπόδια                                                                                                                                                       

από δίμετρος γίγαντας                                                                                                               

μεταμορφώνομαι                                                                                                                                                                  

σε κοντόχοντρο μπουλντόκ                                                                                                                                   

και αντίθετα βεβαίως.                                                                                                                                               

Πάντως η ματιά                                                                                                                                        

παραμένει η ίδια. 
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ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

 

Τις μέρες                                                                                                                                                           

μετατρέπομαι σε παπαγάλο                                                                                                                                              

με φτερούγες  γυπαετού                                                                                                                                                   

κάτι το παραπλήσιο παγωνιού                                                                                                                             

και τις νυχτιές                                                                                                                                                          

με σατανικές  ωδίνες                                                                                                                                       

γεννώ                                                                                                                                                       

απερίγραπτα τέρατα                                                                                                                                              

και ασύλληπτα παιδιά. 
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ΨΙΘΥΡΟΙ 

 

Τα χείλη σου πέτρινα                                                 

Αγάπη νεκρή,  ψιθύρισε μου… 

Να΄ ταν βροχή ή δάκρυα                                                

Με γέλασες άνοιξη                                                      

λείψανο το ξεθωριασμένο σώμα                               

φωνάζει,                                                                             

δεν υπάρχει αναστάσιμη καρδιά. 
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ – ΨΑΡΙΑ 

 

Το πρωτεύων ον άνθρωπος,                                  

σμιλεύει με λέξεις                                                                 

τα αχνάρια του ουράνιου τόξου                            

έως την επικείμενη πνοή του Αιόλου. 

Με την πρωινή πνοή                                                    

έσκισα το ποίημα των χρωμάτων                                  

και άρχισα να ζωγραφίζω                                    

ποιήματα – ψάρια                                                            

στον καμβά της θάλασσας. 
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α΄ 

Ενάντια,                                                                   

αρμάδες ταχύπλοες πλέουν                                                

και εγώ ντυμένος                                                            

του Θεού Βισνού τον χιτώνα                                            

Ντέφι στα χέρια του Βούδα                                               

τις μέρες κουβαλούσα                                                     

στις ιερές της Τροίας πεδιάδες                                         

του Γανυμήδη το γλυκό κρασί                             

ώσπου                                                                                    

το βρόχινο νερό                                                            

την άγονη πίστη μου                                                 

έφερε στον Όλυμπο 
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β΄ 

Με ένα σάλτο στα ξάρτια                                        

Κόντρα στο αλάτι τα στήθια                                         

Και σαν φρικτά φαντάσματα                                        

της τρικυμίας οι δίνες                                            

φθίνουν ασφυκτικά                                                               

τα αναδιπλωμένα του κρανίου σου                              

όνειρα χτικιά. 
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γ΄ 

Η θάλασσα δεν πεθαίνει.                                                

Το ναυαγισμένο κορμί μας                                           

στης  γης  την θλιμμένη μνήμη                             

προσμένει το χαμένο μας ίσκιο                                             

να κολυμπήσει ξανά. 
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δ’ 

Δεν είναι  ανάγκη                                                           

τα κύματα να πιάσεις                                              

απλά να ακούσεις                                                         

της φουρτούνας το έλεος. 
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ 

 

Η απανεμιά της θάλασσας                                            

δεν είναι κενότητα ανέμου.                                                                                                 

Είναι απανεμιά προλαλούσα.                                          

Γι’ αυτό και οι ναυτικοί                                                     

δεν είναι Άνθρωποι κενοί.                                                                                                  

Είναι οι αναγνώστες του ανέμου. 
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Η ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΗ ΚΟΡΗ 

 

Μια κυκλαδίτικη κόρη                                                                                                                                       

βούτηξε στον Αλφειό                                                                                                                                                          

και θεράπευσε                                                                                                                                                              

έναν τυφλό                                                                                                                                                                             

με το κελάρυσμα του ύδατος                                                                                                                                            

στη περήφανη γύμνια της. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Ποιος μπορεί                                                                                                                                                             

να είναι ο ειρηνευτής                                                                                                                                                 

που δέσμιους της πνοής του                                                                                                                                                                                                                                         

θα κρατά,                                                                                                                                                                                 

τα ύδατα  και την φωτιά; 
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ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ 

 

Ηταν ολότελα φυσική                                                         

η μη αποδοχή της ηλικίας. 

Σε μια έκρηξη τέχνης                                                          

ο χρόνος ανακαλύπτει                                                      

ότι μπορεί να κοιτάξει και πίσω 
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ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΝΟΣ 

 

"Κύκλωπα ,                                                                                      

αφού η ανθρώπινη σάρκα είναι η ευχαρίστησή 

σου , τώρα πιες από το κρασί,  το αίμα των 

παιδιών μας" 
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ΑΝΑΜΟΝΕΣ 

 

Συνήθειο είναι όλα…                                                      

Μια κατάποση αργή.                                                       

Και αυτό παρέα                                                                  

με τις άλλες νάρκες                                                        

που αναμένουν                                                                   

το επόμενο ναυάγιο… 
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Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ 

 

Είχα κάποτε καταπιεί                                             

σιωπηλά μια προσβολή.                                            

Ωστόσο  και σήμερα υπάρχει                                             

σε μια σειρά σπασμών                                                 

χωρίς θόρυβο κανέναν.                                            

Βαριά   οβίδα                                                            

βιωμένη αναλίσκεται… 
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ΕΙΔΗΜΟΝΕΣ 

 

Καταρρέουμε σε μια σειρά απόμακρων λέξεων              

και πάντα σμίγουμε                                                       

στην κοίτη της ξεροποταμιάς                                  

ειδήμονες πιότερο                                                             

και από το ρόχαλο  των χαλικιών 
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ΟΝΕΙΡΟ 

Προδοτικό κι αυτό το όνειρο .                                      

Όσο και αν πλησίασε την αλήθεια                              

δεν μπορεί να καυχηθεί                                                

ότι  έγινε  πουλί                                              

υπέρμετρης πτήσης. 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Μια μάσκα εξαφανίζει το πρόσωπο.                               

Μια όψη ξεφεύγει από την σάρκα της.                         

το ίδιο , μέσα στη ρευστότητα της διαφυγής                       

το θέατρο γιορτάζει ειδωλολατρικά                            

τον κάθε ηθοποιό                                                              

που σαν βρώσιμο καρπό προσφέρει                                

την αφήγηση με δράμα                                                       

σε μια σκηνή διένεξης,                                   

ξεριζώνοντας τις μάσκες                                            

από  εμάς                                                                           

το ακροατήριο χωρίς ταυτότητα. 
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ΔΑΚΡΥΑ 

 

Κλάψε…                                                              

Μαστίγωσε την συμφορά                                              

και κλάψε άφοβα.                                                               

Το ξαναμμένο πρόσωπο της                                           

για  δάκρυ  δροσερό                                           

αναζητά  κρεμμύδι. 
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ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΙΔΕΩΝ 

 

Σώζω μια σκέψη                                                              

στης ανάμνησης το λατομείο.                              

Σκέφτομαι όμως  πως ετούτη την ώρα                          

δεν υπάρχουν εργάτες να λαξέψουν                          

την ασυντέλεστη πράξη.                                                  

Δεν υπάρχουν πέτρες  να προφέρουν                              

την απουσία της                                                             

Άηχη  η σκέψη ,                                                

ασυντέλεστη  προσμένει                                             

στης ανάμνησης το λατομείο.. 
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"ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ ΛΟΓΙΑ" 

 

Βράχο – βράχο ανέβαινε                                                

κι’ έτρωγε βραχόσφαχτα                                                   

ο ορειβάτης αρθρωτής                                                        

με το μολύβι                                                             

ανάμεσα στα δόντια.                                                 

Τίποτα υλικό στα τρίσβαθα                                           

δεν επιγραμματίζει,                                                      

μόνο ο  βράχος καταδεικνύει                                        

την σταθερότητα του  χώρου                                        

και η  κοφτερή της κίνησης οδύνη,                                

από το κάθε  ορθάνοιχτο στόμα                                                       

ξεπηδά.                                                                                                       

Απομένει η έξαρση,                                                         

και αυτή                                                                              

ως έξοδος του λόγου                                                   

είναι και η  άνοδος του. 
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ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

 

Στο στομάχι μου έχω  κρίκους πολλούς.                                                                                                                                                               

Έναν για κάθε αποτυχία μετάδοσης γνώσης                                                                                                                 

στο ακροατήριο των εφήβων                                                                                                                           

που με στοιχειώνει. 
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Ο  ΙΣΤΟΣ 

 

Η βροχή σήμερα είναι ανάλαφρη και καθαρή          

και άφοβα χορεύει ο ιστός της αράχνης                     

που αόρατα ,                                                            

παντού υπάρχει αιμορραγώντας… 
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ΔΙΑΦΑΝΟ 

 

«Άγνωστο πορτραίτο,                                                   

εσύ,                                                                                    

μέσα στο άδειο πρόσωπό σου» 
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Ο ΓΛΥΠΤΗΣ 

 

Από τα ρούχα                                                             

Σκέψου αλήθεια,                                                           

Μέχρι το φιλί                                                                   

είμαστε σμιγμένοι                                                             

Έμελε απλά να αγαπηθούμε                                              

Πάνω στη γη αυτή                                                              

που σμίγουν και τα πουλιά                                                                          

Σε μια άνοιξη παντοτινή                                                

Που ότι ριζώνει ανθεί.                                               

Ώσπου κάποτε κατάλαβα                                         

Αχάτης της Αγάπης μου                                                

ήταν ο γλύπτης που μας σμίλεψε                                                   

τις ρίζες τις κοινές μας. 
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ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΑ 

 

Πειθάρχησε σε κύκλο                                                                                                                                               

το άναρχο κοπάδι λεόντων                                                                                                                                          

ο θηριοδαμαστής                                                                                                                                                     

και έκπληκτος συνειδητοποίησε                                                                                                                               

ότι στο κέντρο ενός κύκλου                                                                                                                                                        

θα περάσει                                                                                                                                                               

την υπόλοιπη ζωή του. 
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ΟΡΓΙΣΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 

Έβαψε όλο το σώμα της                                                    

με χρώματα ,                                                                   

σχήματα άγρια                                                              

βαθιά βυθισμένα στη σάρκα.                                           

Μια περιγραφή είναι,                                                        

σκέφτηκε                                                                                

και το κορμί μου  ο καμβάς . 
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ΚΑΒΟΥΚΙ 

Όποιοι κυνηγούν την ζωή                                                                                                                                                                                                                               

μια χελώνα κυνηγούν.                                                                                                                                            

Γεννιούνται βιαστικά                                                                                                                                         

τρέχουν και τρέχουν και όλο επιταχύνουν                                                                                                        

και γίνεται τόση η ταχύτητα                                                                                                                                    

που την χελώνα ξεπερνούν.                                                                                                                       

Αφήνουν πίσω τους                                                                                                                                                   

το μυστικό της ήρεμης ζωής                                                                                                                                           

που στο καβούκι της χελώνας                                                                                                                                

είναι χαραγμένο. 
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ΚΑΘΕΤΟ  ΥΨΟΣ 

Το  ύψος μου ήταν  τόσο μεγάλο!                                                                                                                                                

Μόνο σκυφτός μπορούσα να περπατώ.                                                                                                                                                          

Τόσοι άνθρωποι μέσα σε υπόγεια                                                                                                                               

και δεν είναι τόσο η απόσταση από το χώμα                                                                                                              

όσο η ειρωνεία                                                                                                                                                                    

του ουρανού που με στοίχειωνε                                                                                                                                                    

και παραμέριζε κάθε συναπάντημα.                                                                                                                   

Ωστόσο,                                                                                                                                                                          

μην ξεγελαστείς από την κάθετη απόσταση,                                                                                                                   

όταν η δύση  λυντσάρει τους ίσκιους                                                                                                                          

είμαστε συνυπεύθυνοι .                                                                                                                                                             

Η απόσταση είναι τεχνητή. 
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ΑΝΑΚΡΙΣΗ 

 

Ο ημίονος                                                                

φορτωμένος τον θησαυρό της αλληγορίας            

συνελήφθη   από τις αρχές                                 

υμνώντας  τον Αριστοφάνη.                              

Μυστήριο των ανασασμών                                           

και αυτή η ανάκριση,                                                

πρόσωπο με πρόσωπο                                            

ημίονου  και  όνων. 
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ΤΟ ΠΕΙΣΜΑ 

 

Πάνω σε ένα επίμονο  όχι                                                                                                                      

ματώνει η λογική                                                                                                                           

εικονογράφηση ματιών                                                                                                                                             

σε κύκλους σκοτεινούς ,                                                                                                                                  

κύκλους με τρίχωμα θεριού 
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ΑΦΘΑΡΤΗ ΣΤΕΓΗ 

Κι εκεί                                                                                    

που οι καμπάνες σιωπούν                                             

Φωλιές  από στάχια                                                    

ανοίγουν                                                                                 

και εσύ και εγώ                                                                        

θα φτιάξουμε                                                                    

την άφθαρτη στέγη                                                           

Ναό χωρίς καμπάνες                                                            

με έναν αχνό ζωής                                                         

γενέθλιο σκίρτημα                                                              

μιας  αθάνατης ευδαιμονίας. 
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ΙΕΡΑ ΚΑΡΦΙΑ 

 

Καρφώσαμε σε ξύλο τον Θεό μας                                                                                                                               

να μη μας φύγει                                                                                                                                                              

και χάσαμε τα παιδιά μας                                                                                                                                                    

σε χημικές ερήμους. 
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β’ 

 

Άναυδοι οι ιερείς.                                                                                                                                                               

Το  λιβάνι με σταχτιά λωρίδα                                                                                                                             

απόθεσε μια δυσοσμία πνιγερή.                                                                                                                    

Ξεπέζεψα και έδεσα                                                                                                                                                                    

με βράχια τις προσευχές τους                                                                                                                                 

και από την Ανάστασή μου,                                                                                                                     

λιποτάχτησα. 
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ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΥ 

 

Ένα ζώο  στην άσφαλτο.                                                                                                                                                       

Του πρόσφεραν μια ρόδα.                                                                                                                                    

Έτσι και εγώ.                                                                                                                                                              

Μια ρόδα συρόμενη                                                                                                                                                  

από την α-φιλία                                                                                                                                                     

του είδους μου. 
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ΜΟΡΦΕΣ 

Ανάμεσα στα χέρια                                                                                                                                                     

ταιριάζει η μορφή                                                                                                                                       

οποιουδήποτε  εργάτη.                                                                                                                                        

Ελάχιστα φαντάσματα                                                                                                                                          

ως άνεργοι αριθμοί                                                                                                                                   

σημαίνουν την απουσία.                                                                                                                                      

Ίσως αυτός να είναι ο λόγος                                                                                                                                         

που με οδηγεί να επενδύω                                                                                                                                        

στη κίνηση. 
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ΧΩΡΟΣ 

 

Ο  μη χώρος                                                                                                                                   

κατοικεί στην επιστροφή                                                                                                                                            

πτήσης ασυντέλεστης                                                                                                                                                

ο χώρος μου                                                                                                                                                         

είναι μονάχα ο ίσκιος του. 
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ΕΡΗΜΙΑ 

 

Και όμως                                                                                                                                                      

δημιουργήσαμε μια έρημο                                                                                                                                         

μια παλινωδία                                                                                                                                                                    

στο διάδρομο που ενώνει                                                                                                                                                            

τις κλειστές πόρτες μας. 
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β΄ 

 

Ξαφνικά έφυγε το καλοκαίρι                                                                                                                                                                        

και απροετοίμαστοι                                                                                                                                        

ντυμένοι ελάχιστα έως καθόλου,                                                                                                                         

φορέσαμε κατάσαρκα το χιόνι                                                                                                                                                                                         

και σύραμε τα έλκηθρα                                                                                                                                                         

με επιβάτες                                                                                                                                                                          

τα γέρικα σκυλιά μας. 
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ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

Το πιο λίγο που συμβαίνει                                                     

σε μια διαπραγμάτευση ειρήνης 

προσπάθησα  να ερμηνεύσω                                         

έπεσε όμως                                                                        

βαρύ και αγκαθωτό                                                      

στης κεφαλής  μου                                                                  

τα ερωτηματικά                                                                    

και με άσπρισε  μεμιάς. 
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ΣΥΓΓΕΝΕΙΕΣ 

Το ταξίδι                                                                                                                                                                  

στρίβει τα πρόσωπα αλλού.                                                                                                                               

Ακόμα θυμάμαι εκείνα τα βλέμματα,                                                                                                                                  

όσο κοντύτερα ήτανε                                                                                                                                                 

τόσο καρφωμένα.                                                                                                                                           

Συγγένειες                                                                                                                                                                     

στον ίδιο τόπο μοναξιάς                                                                                                                                                

πίσω από χλωμά χαμόγελα. 
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ΑΞΙΑ 

Κάθε αξία γεννήθηκε                                                                                                                                                     

σαν αστραφτερό λέπι ελπίδας                                                                                                       

κυοφορώντας                                                                                                                                                                                                       

μια νέα  φυλή προνομίων 
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β΄ 

Μοιράσαμε ένα τσιγάρο.                                                                                                                                                                           

Τα ίδια χείλη                                                                                                                                                                                              

το πρωί φώναζαν : Παρόν.                                                                                                                                                              

Την παρουσία μας φώναζαν                                                                                                                                              

μέσα στο καπνό μας.                                                                                                                                                               

Στο προσκλητήριο.                                                                                                                                                                  

Μες της μέρας                                                                                                                                                                             

την μαύρη μας την λήθη. 
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Ο ΨΙΘΥΡΟΣ 

 

Ίσως είμαι ή δεν είμαι όμορφος                                        

Μα τα μάτια μου σε ψάχνουν                                 

Πρόσωπο  όμως δεν έχεις                                                    

Κι έτσι πληγωμένος                                                              

Ο ψίθυρος της ερώτησης                                           

Αγκαλιάζει τη μοναξιά μου. 
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 

Οι ειδικοί ομολόγησαν: ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ.                                                                                                               

Μετά,                                                                                                                                                                                    

μας είπαν να  το ξεχάσουμε,                                                                                                                                              

ήταν πρόβλημα α-λογο,                                                                                                                                               

γι’ αυτό  το έβαλαν στα πόδια                                                                                                                                                     

… καλπάζοντας. 
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ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ  ΔΑΙΜΟΝΑ 

 

Ο Λούσιφερ  μαράζωσε                                                                                                                                                                      

όταν τα νύχια του                                                                                                                                                        

έμπηξε σε μια νυχτιά                                                                                                                                                        

που νέοι                                                                                                                                                  

τραγουδούσαν                                                                                                                                                        

και χλεύαζαν  τους θρήνους. 
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ΑΧΡΩΜΟ 

 

Ήλιος καλοκαιρινός,                                                                                                                                                                                      

ένας άνθρωπος τυφλός                                                                                                                                                       

σε ένα καμένο δάσος,                                                                                                                                          

ψηλαφίζει για ίσκιο. 
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ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΠΑΛΛΑΚΙΔΑ 

 

Ήρθε και αυτό                                                                                                                                                            

Όταν                                                                                                                                                              

η γλώσσα καυτή σαν έρημος                                                                                                  

επλανάτο επί του σώματος                                                                                                                             

σε συναθροίσεις γελώτων                                                                                                                             

και αντιποιητικών ιαχών.                                                                                                                                   

Είναι η στιγμή                                                                                                                                           

που  ηράσθη θηλή παλλακίδας                                                                                                         

και ο έρως λερός ανεδύθη                                                                                                                     

φορώντας ζαρτιέρες μαύρες                                                                                                                                

στα γερασμένα του χρόνου πόδια 
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O ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ                                                                 

(O TELEFTEOS ASIRMATISTIS) 

 

I BROHI EPEFTE APALA EPANO STIN POLI.                                              

O ASIRMATISTIS ITAN AKOUMPISMENOS                                                     

SE MIA GONIA KE PERIMENE TO KORITSI TOY. 

I MOURI TOU KAKOMIROU ASIRMATISTI IHE TSALAKOTHI.                                                      

ESTAZE O KAIMENOS APO PANO MEHRI KATO                                    

KE OLO KITAZE TO ROLOI TOU.                                                                             

MPROSTA TOU PERNOUSAN  IOTA HI, FORTIGA KE 

LEOFORIA. 

IDE KE APOIDE. EKANE NA PERPATISI… MONOLOGISE : 

“OH !  LES NA MI KATALABE TO MINIMA MOU;                                  

OH! DEN THARTHI POTE…” 

PERPATISE STO BATHOS STI STOA STO MAGAZI ME TA 

KINITA TILEFONA .AGORASE  TO PROTO KINITO ME TIPSIS 

MEGALES. 

S.M.S …STOP. 

DRASI , ANTIDRASI , EPANADRASI, BIOANTIDRASI, 

BIOTROFODOTISI, BIOANADRASI, BIOS BIOMA, BOMOS, 

BIZI… 

O ASIRMATISTIS SFIGI TO MINIMA STA XERIA TOY. STA 

STIBARA TOY XERIA. 

NA GELASI ; OXI, EHI  KSEXASI  PIA. 

PROTIMA NA KATSI KATO, STO BATHOS STI STOA. 

ENA KORITSI PERIPLANIETE EKI.                                                 

TIS EGRAPSE ENA MINIMA… 

S.M.S…STOP. 
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ΕΙΔΗΜΟΝΕΣ 

Καταρρέουμε σε μια σειρά απόμακρων λέξεων 

και πάντα σμίγουμε  στην κοίτη της ξεροποταμιάς 

ειδήμονες πιότερο  και από το ρόχαλο  των χαλικιών … 

 

 


