


Ξημέρωμα 18 Φεβρουαρίου 2012

Η πρωινή φρουρά είχε λάβει τις θέσεις της στο ένδοξο στρατόπεδο του μεγάλου 
Κάστρου. Ο στρατιώτης Λούφας Λουφάκης, γνωστός για τις γκάφες του, μετρούσε 
πλέον ώρες μέχρι να πάρει την άδεια απολύσεως.  
-Απολύομαι ψαρούκλες, τα μαλλιά μου κάνω μπούκλες!!! 
Φώναζε περιπαικτικά στους υπόλοιπους φαντάρους.
-Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες τα ίδια λες αλλά πάλι εδώ είσαι! 

Αποκρίθηκε ο Τοτίλας, που δεν έχανε την ευκαιρία να 
προσγειώνει το Λούφα. 

-Ρε Τοτίλα, δεν με βλέπεις που τα μαζεύω; Άδεια απολύσεως, 
χθες έκανα το τελευταίο μου σκοπέτο! ΓΕΙΑ ΣΟΥ !!!
Κι ενώ ο Λούφας κόμπαζε συνεχώς για την κοντινή απόλυσή του, 
ξάφνου σκάει μύτη ο λοχίας του τάγματος, ο περιβόητος Κακός Λύκος! 

Όλοι έτρεμαν στο άκουσμα της φωνής του και όταν έδινε διαταγές 
κανείς δεν τολμούσε να φέρει αντίρρηση. 
Έτσι κι εκείνη την ημέρα οι φωνές του ακούστηκαν σε όλο το τάγμα.

-Λουφάκηηηηης!!! Φώναξε ο Κακός Λύκος σείοντας όλο το 
τάγμα!
-Διατάξτε! Αναφώνησε με καμάρι ο Λουφάκης.
-Λουφάκη αγόρι μου, πες αλεύρι… Φυλάκιο σε γυρεύει!
-Α-ΚΥ-ΡΟ!  
-Πως μιλάς έτσι στον ανώτερο σου; Πρόσεξε καλά γιατί αν 
συνεχίσεις έτσι στην λούφα θα έχεις μια ζωή και 
σήμερα ακόμα για ν’ απολυθείς. Τώρα πέσε και παίρνε δέκα 
και μετά καπάκι στο φυλάκιο του θησαυρού. 
Ο Λουφάκης απογοητευμένος μονολογούσε:
-Δεν το πιστεύω! Τι καψόνι κι αυτό Θεέ μου και πάνω που 
έλεγα πως φέτος θα ξεφορτωνόμουν το θησαυρό. 

Καλά, θα τους δείξω εγώ! Θα δούνε τι θα πάθουνε! 
Απόψε θα έχω τα μάτια μου Ι4!



Έτσι, μη έχοντας άλλη επιλογή 
παρέα με τον λοχία του, τον 
Κακό τον Λύκο, τραβήξανε για 
το φυλάκιο.

Εκεί οι ώρες φάνταζαν 
διαφορετικές από κάθε άλλη 

φορά για το Λουφάκη μια και 
πλέον ήταν αποφασισμένος να 
κάνει σωστά το καθήκον του!

Φτάνοντας στο φυλάκιο, είδε 
από μακριά τον θαλαμοφύλακα 
να έχει κολλήσει το βλέμμα του 
στον ουρανό και η σκέψη του να 
ταξιδεύει στο άγνωστο…

- Έι Ψιψινούλα... Ψιθύρισε ο Λούφας για να μην τον τρομάξει.
- ....................
- Έι ψιτ ψιτ!!! Ψιψινούλα! Συνέχισε με πιο δυνατή φωνή.
- ....................
- Ρε γιωτά! Σε σένα μιλάω!
- Μάλιστα! Διατάξτε! Aπάντησε ταραγμένος ο θαλαμοφύλακας.
- Χμ, γατάκιιι… Λοιπόν, ξύπνα με στη 01:59 γιατί στις 2:00 αρχίζω με  γερμανικό στο θησαυρό και θέλω να 
είμαι συνεπής. Άντε, να κάνεις και εσύ καμιά δουλειά, έχεις καταντήσει πιο λούφας κι από μένα.
-Μάλιστα! 
Ο ύπνος όμως δεν μπορούσε να συναντήσει τον αγχωμένο Λουφάκη που ήθελε στην «πολλοστή» τελευταία του 
υπηρεσία να είναι άψογος. Ο χρόνος κύλησε και η στιγμή να αναλάβει τη φύλαξη του θησαυρού είχε φτάσει. 
Φοράει λοιπόν την εξάρτησή του, αρπάζει το σκουριασμένο όπλο του και με το κράνος στο κεφάλι κατευθύνεται 
προς τη σκοπιά. Φτάνοντας εκεί συναντά τον στρατιώτη Κοντορεβυθούλη που περίμενε πως και πώς να 
παραδώσει τα ηνία της σκοπιάς στον επόμενο, έχοντας περάσει 24 ολόκληρες ώρες ξάγρυπνος πάνω από το 
θησαυρό δίχως κάποιο επεισόδιο!
-Καλά ρε Λούφα, πάλι εδώ είσαι; Σχολίασε κοροϊδευτικά ο Κοντορεβυθούλης.
-Τι να κάνω ρε ψηλέ μ’ αυτόν τον καραβανά που έχω μπλέξει; Με έχωσε πάλι!
Η αλλαγή έγινε «κανονικά» και ο Λούφας πλέον δεν άφηνε στιγμή από τα μάτια του το θησαυρό. Θα φυλούσε 
σκοπιά μέχρι την τελευταία στιγμή…
Το επόμενο πρωί περνά τυχαία από τη σκοπιά ο φαντάρος Πάρης Τσάκαλος.
-Που ’σαι ρε κοπέλι; Είπε ο Τσάκαλος στο Λουφάκη που δεν το ‘χε κουνήσει ρούπι από ‘κει.
- ‘Εν το κουνώ απ’ έπαε α’ δε μου πέψουνε τ’ απολυτήριο από το τάγμα!
-Ρε πατρίδα, έλα μην κάνουνε κανένα ντου οι κυνηγοί!
-Να το κάμουνε, να τσι  @*#!&%  και δαύτους!!!
Ο Λουφάκης δεν άφηνε από τα μάτια του το θησαυρό και τίποτα να του αποσπάσει την προσοχή. 
Το είχε πάρει πατριωτικά, αφού εννέα φορές του είχανε κλέψει το θησαυρό μέσα απ’ τα χέρια και τώρα του 
είχανε μείνει μόλις 24 ώρες ουσιαστικά για ν’ απολυθεί.





Δέκα χρόνια θητείας, απ’ τα οποία τα εννιά ήταν φυλακές. Τι μεγάλο κατόρθωμα! Κάθε χρόνο πάνω που έλεγε 
πως θα απολυθεί, τον βάζανε για σκοπιά στο θησαυρό, κάποιος τον έκλεβε και φτου κι απ’ την αρχή.
Τώρα, όσο κάθε άλλη φορά,  ανυπομονούσε να πάρει το χαρτί και να το τρίψει στα μούτρα των κολλητών του 
που του έκαναν καζούρα τόσα χρόνια.
« Καν’ το επιτέλους μια φορά σωστά!!! Φύλαξε το πολύτιμο σαν τα μάτια σου και γύρνα στην αγκαλιά μου», 
του είχε πει η αγαπημένη του η Κοκκινοσκουφίτσα πριν από λίγο στο τηλέφωνο, που τόσα χρόνια η καημένη 
παρέμενε πιστή στον αγαπημένο της, και δεν το ’σκασε!
Ώρες στεκόταν άγρυπνος φρουρός και η κούραση γινόταν όλο και πιο ανυπόφορη. Τα μάτια του με το ζόρι 

τα κρατούσε ανοιχτά αλλά τελικά δεν άντεξε και παρά τη θέλησή του, 
παραδόθηκε στην αγκαλιά του μορφέα…

-Θα κηλύξουν πόλεμο, θα το δεις. 
Ψιθύρισε το Κολλητήρι στον Λουφάκη καθώς καθάριζε το όπλο του.
-Τι ψαράς που είσαι μωρέ! Έτσι το λένε για να μας έχουν σε 
ετοιμότητα. Δε τους ξέρουμε; Κάθε χρόνο τα ίδια.
-Δεν το νομίζω. Αυτή τη φολά είναι σοβαλό! Δεν άκουσες πως 
κλέψανε το θησαυλό του Δούκα Φλαντζέσκο Τοσκαλίνι;
-Μέσα από το μεγάλο Κάστρο;
-Αμέ… Και να δεις ότι θα κηρύξουν μεγάλη μάχη μέχλι να τον βλουν.
-Δεν πάν’ να κηρύξουν, εγώ πάλι λούφα θα την βγάλω!!!

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ



-Νομίζεις… Θα δεις για πότε θα αρπάξεις το όπλο και θα αφήσεις το φλαπέ χωλίς 
καν να το καταλάβεις.
Το Κολλητήρι δεν ανησυχούσε παράλογα. Είχε όντως ξεσπάσει μεγάλος χαμός 
με τον χαμένο θησαυρό του Δούκα. Τις επόμενες μέρες επικρατούσε σύγχυση στο 
φυλάκιο.
-Συναγερμός!!! Πάρτε όλοι θέσεις μάχης!!! 
Φώναζε με όλη του τη δύναμη ο αρχιφύλακας Ρούκουνας.
-Πάλι άσκηση μας κάνουν; Ποιος σηκώνεται τώρα;
-Δεν είναι άσκηση λε παλτάλι! Σήμανε συναγελμός για το θησαυλό! 
Είπε τρομαγμένο το Κολλητήρι.
-Ωχ! Τη βάψαμε!
Ο Αρχιφύλακας Ρούκουνας συνέχισε το κήρυγμα:
-Όπως θα έχετε τυχόν πληροφορηθεί, κλάπηκε από το μεγάλο Κάστρο ο θησαυρός 
του Δούκα Φραντζέσκο Τοσκαρίνι.
-Ε, και τί; Εμείς θα τον βρούμε; Πετάχτηκε ο Λούφας.
-Ποιος μίλησε;
-Στρατιώτης πεζικού Λούφας Λουφάκης 2003 Α’ ΕΣΣΟ!!! Κύριε λοχαγέ είναι 
δυνατόν να μας ξεσηκώνουν για ένα θησαυρό; Ας το αναλάβουν άλλοι.
-Μα τί λες ρε Λουφάκη! Είναι θέμα τιμής να τον βρούμε εμείς. 
Αν δεν τον βρούμε, φωτιά στα μπατζάκια μας!
-Παρών!!! Ακούστηκε μια φωνή ανάμεσα στους φαντάρους.
-Ποιος είσαι πάλι εσύ με τα φτερά και πετάγεσαι; Παρουσιάσου!
-Δράκος πεζικού Φωτιάσταμπα Τζάκιαμας 2009 Α’ ΕΣΣΟ! Διατάξτε!

-Θα με τρελάνετε εσείς! 
Οφείλετε να γνωρίζετε πως ο θησαυρός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης μας. 
Σε ποιόν άλλον άλλωστε να εμπιστευτούμε να τον βρει; Στον Siga Min Tonvrw;
-Σιγά μην τον βρει!!! Σχολίασαν ομόφωνα ο Λουφάκης με το Κολλητήρι.
Την επόμενη κιόλας ημέρα οι διμοιρίες των στρατιωτών με καθοδηγητή τον στρατηγό Ροδολάνο οργώνουν 
ολόκληρη την πόλη για να εντοπίσουν ίχνη του θησαυρού. Ο Λουφάκης και το Κολλητήρι αράζουν στο λόφο 
κάτω απ’ τον αγαπημένο τους φοίνικα. 
-Αν μας πιάσουν να καθόμαστε την πατήσαμε! 
Έλεγε και ξανάλεγε το Κολλητήρι παρατηρώντας γύρω του ανήσυχα.
-Έλα μωρέ, που θα το καταλάβουν μέσα στον χαμό; Άραξε και απόλαυσε την ωραία μας πόλη… 
Έχει τόσο όμορφα πράγματα, που αν δεν λουφάρεις και λίγο από την καθημερινότητα, πως θα τα δεις;
Μετά από λίγο εμφανίζεται μπροστά τους ένας περίεργος τύπος…
-Έι, φανταράκια!
-Ώχου… Ποιός μας την σπάει τώρα; Τι θες ρε φίλε και μας ταράζεις;
-Ψάχνετε κι εσείς για το θησαυρό;
-Ας πούμε ναι, εσένα τι λόγος σου πέφτει; Απάντησε τσατισμένος ο Λούφας.
-Να σας συστηθώ… Επιθεωρητής Τι! Συμμετέχω και εγώ στην αναζήτηση του θησαυρού, αλλά εντελώς μυστικά.
-Και τι θες από ’μάς;
-Να... Μήπως είχατε καμιά μυστική πληροφορία, γιατί από τις πηγές μου έμαθα πως κάπου εδώ κοντά πρέπει να 
έκρυψαν το μεγάλο θησαυρό. Κάποιοι πρόλαβαν να δουν έναν όμορφο άντρα να τρέχει γρήγορα και να χάνεται 
προς τα στενά της πιο γνωστής ελληνικής συνοικίας.
-Και δεν έτλεξαν να τον πιάσουν αυτόν το μολφονιό; Σχολίασε το Κολλητήρι.



-Πως... Έτρεξαν, αλλά εκεί γίνεται ένας γάμος και μάλλον χάθηκε μέσα στην κοσμοσυρροή. 
Τέλος πάντων, σας αφήνω τώρα γιατί πρέπει να πάω να ταΐσω τα  «γατάκια» μου...
-Πάμε να δούμε τι γίνεται; Ρωτούσε με περιέργεια το Κολλητήρι.
-Καλά δίνεις σημασία σ’ αυτόν τον παράξενο τύπο; Άραξεεεεε…
-Πάμε να δούμε έστω το γλέντι, όλο και κάτι θα τσιμπήσουμε! Θα έχει και ωλαίες παλουσίες… Σήκω!
-Ω μωρέ αδερφέ… Κι ότι είχα αρχίσει να λουφάρω…
Σηκώνονται λοιπόν οι δύο φαντάροι και ξεκινούν για τη συνοικία. Προτού ακόμα φτάσουν είχαν καταλάβει 
ότι δεν πρόκειται για έναν απλό γάμο. Ακούγονταν παράξενα τραγούδια και μια περίεργη μυρωδιά τους είχε 
τραβήξει την προσοχή.
-Τλέξε θα έχει πλούσιο φαγητό! Έλεγε κατενθουσιασμένο το Κολλητήρι.
-Όλο την κοιλιά σου σκέφτεσαι εσύ. Ίδιος ο πατέρας σου!
Όλοι έδιναν ευχές στο ζευγάρι. Η νύφη ήταν η κόρη του διάσημου κρητικού Σήφακα!
-Πω πω!!! Τι μεγαλεία είναι αυτά; Ε ρε και να ’χαμε τα φράγκα τους! 
Στον γάμο ήταν καλεσμένη όλη η αφρόκρεμα του μεγάλου Κάστρου. Η νύφη φορούσε ένα χρυσοκέντητο 
νυφικό, πανέμορφη με τα μακριά ξανθά της μαλλιά! Το αρχοντικό του Σήφακα κοσμούσαν όμορφα κειμήλια 
ενώ δεν ξέφευγε από την προσοχή ο επιβλητικός πίνακας του Ντα Μίντσι!
-Τι όμολφη νύφη! Μα δεν βλέπω κανέναν αναστατωμένο με το μολφονιό που πέλασε από δω! 
Τόνιζε με απορημένη φάτσα το Κολλητήρι.
-Ε μα ακούς και εσύ ότι σου πασάρουν. Πάμε πιο κοντά να ακούσουμε τα παράξενα τραγούδια…
« Ας το λύκο τον κακό, τον κακό, τον κακό. 
Ας τον να λέει: θα φυσήξω, θα φυσήξω και τα σπίτια θα σας ρίξω… λα λα λα λα...»
-Μα τί τραγουδάνε; Ρωτούσε με περιέργεια ο Λούφας.
-Είναι η πελίφημη χολωδία με τα τλία γουλουνάκια, δεν την ξέλεις; Είναι όλα τόσο παλαμυθένια.... Βλέπεις;



Εκείνος ο γάμος δεν θύμιζε κάτι συνηθισμένο.
Η χορωδία με τα τρία γουρουνάκια, η νύφη που έμοιαζε 
με πριγκίπισσα και οι γυναίκες που θαύμαζαν τα χρυσά 
της γοβάκια. Πιο πέρα ο Σήφακας καμάρωνε την 
θυγατέρα του που χόρευε με τον πρίγκιπά της. 
Όλα τόσο μαγευτικά!
-Ελάτε όλοι να σερβιριστείτε κρασί!!!
Είναι τόσο εύγευστο!!!  Θα βρείτε το ελιξίριο της νιότης 
και της δύναμής σας πίνοντας το!!! 
Έλεγε με στόμφο ο μεγάλος σεφ Επτακύκριθης.
Όλοι έπιναν και γλεντούσαν κάτω από τον βραδινό 
καστρινό ουρανό καθώς πλησίαζαν τα μεσάνυχτα.
Μετά από λίγο ακούστηκε το χτύπημα της καμπάνας από 
το ρολόι του μεγάλου ναού.
Μόλις η νύφη το άκουσε, το σκάει από την αγκαλιά 
του Μανωλιού και τρέχει μακριά. Όλοι είχαν 
αναστατωθεί. «Η νύφη το ’σκασε!!!» φώναζαν.
-Τι γίνεται εδώ πέρα ρε αδερφέ μου; 
Ρωτούσε ο Λούφας που είχε μείνει με το στόμα 
ανοιχτό.
-Τλέξε να την πλολάβουμε!!!
Έτρεχαν ξοπίσω της και μόλις που μπορούσαν να τη 
διακρίνουν. Σταματούν σε μια γωνία και βρίσκονται 
μπροστά σε ένα απρόσμενο θέαμα. Η νύφη συναντά 
το Mορφονιό!



-Τρέχα, το σκάνε με το θησαυρό!!! Φώναξε λαχανιασμένος ο Λούφας που καθώς έτρεχε με όλη του τη
δύναμη σκοντάφτει σε μια πέτρα και....ξυπνάει ανοίγοντας κατευθείαν σοκαρισμένος τα μάτια του!
-Τι παράξενο όνειρο… Σκεφτόταν.
-Θα τα κατάφερνα σίγουρα αν δεν εμφανιζόταν απρόσμενα μπροστά μου εκείνη η μυστηριώδης πέτρα.
Και αφού χουζούρεψε κανένα δεκάλεπτο, σηκώνεται για να φυλάξει το θησαυρό για τα τελευταία πέντε 
λεπτά που είχαν απομείνει.
Ήταν όμως πολύ αργά, το κακό είχε ξαναγίνει! Άφαντο το σεντούκι, άφαντος και ο θησαυρός!
-Δεν είναι δυνατόν!!! Γιατί πάλι σε ’μένα;

Απ’ ότι φαίνεται τελικά ούτε φέτος τη γλίτωσε. Το όνειρο αποδείχτηκε προφητικό. 
Καθώς ο Λούφας εμφανώς έντρομος σηκώθηκε να τρέξει προς το διοικητήριο, το μάτι του έπεσε σε κάτι
περίεργες πατημασιές στο έδαφος, όμως πάνω στον πανικό του δεν έδωσε σημασία, και συνέχισε την πορεία 
του…
-Στρατιώτης πεζικού Λούφας Λουφάκης, επιτρέπεται κύριε διοικητά;
-Πέρνα Λουφάκη. Τι συμβαίνει και είσαι αναστατωμένος; 
Αποκρίθηκε απορημένος ο Αντισυνταγματάρχης Καραγκιόζης.
-Κύριε διοικητά... Κάποιος έκλεψε το θησαυρό!!!
-Και έλεγα, τι στο καλό, δεν θα γινότανε αυτό φέτος;
-Μα... Κύριε διοικητά, να σας εξηγήσω…
-Τι να μου εξηγήσεις; Δεν υπάρχουν πια χρονομηχανές για να γυρίσεις το χρόνο πίσω! Ό,τι έγινε, έγινε. 
Ξέρεις, τα έθιμα είναι έθιμα και φέτος είναι πανηγυρικά!



Ο Λουφάκης κοίταξε έξω από το παράθυρο. Οι κυνηγοί είχαν αρχίσει ήδη να μαζεύονται. 
Τα πόδια του έτρεμαν και η σκέψη του ότι και πάλι φέτος δεν θα απολυθεί βασάνιζε συνεχώς το μυαλό του.
-Και τι θα κάνουμε κύριε διοικητά; Απόρησε με φωνή γεμάτη αγωνία.
-Ό,τι κάθε χρόνο! Με ’σένα που μπλέξαμε ούτε και φέτος θα γλιτώσουμε! 
Μαζέψου λοιπόν αν θες να πάρεις το χαρτί. Έχουμε μάχη!
-Μάλιστα κύριε διοικητά! Θα βάλουμε όλοι τα δυνατά μας! Είμαι σίγουρος πως οι κυνηγοί θα σαρώσουν 
όλη την πόλη γιατί ως γνωστόν ούτε βροχή ούτε χαλάζι τους κυνηγούς δεν τους τρομάζει!
-Εμπρός λοιπόν παλικάρια του Κάστρου! Θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κυνηγούμε!

Καλή τύχη λοιπόν κυνηγοί. Και με το καλό, καλοί πολίτες!!!



XΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ





1.     Χρειάζονται και αυτά την φροντίδα μας
2.     Στρατιωτικό παρατσούκλι
3.     Παλιά κλινική του Ηρακλείου
4.     Ενετική κρήνη
5.     Ήρωας παραμυθιού
6.     Γνωστός Ηρακλειώτης ερευνητής
7.     Τόπος με ενετικό φρούριο
8.     Πρωθυπουργός της Κρήτης
9.     Αρχαίος μινωικός θεός
10.   Γνωστός Αρχάγγελος
11.   Ήταν και ο Μηνάς Γεωργιάδης
12.   Καλλιτεχνική οδός
13.   Αρχαίος μουσικός
14.   Έργο του Κιτσίκη
15.   Έργο τους η καταστροφή εχθρικού υλικού
16.   Παλιό θερινό σινεμά
17.   Αρχαία συνοικία του Ηρακλείου
18.   Κρητική γωνία δρόμου ή κτίσματος
19.   Ευεργέτης του Ηρακλείου
20.   Αρχαίων δόξα





1. Οργάνωσε το λόχο σου και όρισε διοικητή, αρκεί να είναι άνω των 18!
2. Ονόμασε το τάγμα σου με το πιο πιασάρικο όνομα (όχι εταιρίας)!
3. Δήλωσε συμμετοχή στο καψιμί μας, κάπου στα Λιοντάρια!
4. Ξεσκόνισε ότι βιβλίο έχεις, διάβασε, ψάξε, άκου, ρώτα, μην μιλάς και έχε 
φωτογραφική μνήμη! (Το “Κράτα ότι σου δίνουν” είναι περιττό να στο πω!)
5. Εφοδιάσου με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως κινητό, μονάδες, 
μπαταρία, βιβλία, διαδίκτυο, χάρτες, αδιάβροχο, μεγεθυντικό φακό, 
αναπτήρα -δεν είμαστε πυρομανείς- και κυρίως όρεξη να ‘χουν τα 
ποδαράκια σου!
6. Η μεγάλη συμβουλή: η ζώνη και το κράνος σώζουν ζωές γι’ αυτό τήρησέ 
το!
7. Επέλεξε το στρατώνα σου για αρχηγείο!
8. Αν έχεις μεγάλες βλέψεις, έλα στο πρώτο μας ραντεβού (17/02/2012)!
9. Ακόμα και στα δύσκολα μην τα παρατήσεις και πάλεψε μέχρι το τέλος!

10. Οι σειρήνες του μεγάλου Κάστρου θα 
αρχίσουν να ηχούν στις 19/02/2012 και ώρα 
10:30 π.μ. γι’ αυτό μην χάσεις λεπτό!

1ος: Διοργανώνει το 11ο Κ.Κ.Θ. (ο Θεός μαζί 
του!) και δώρα αξίας 1.000 €!
2ος: Ελπίζει για του χρόνου! (Τυχεράκια!)
3ος: Η προσπάθεια μετράει! (Να νιώθεις πάντα 
κερδισμένος!)
.
.
100ος: Κρύβεται για να μην παλέψει και αυτός 
με την καφέ αρκούδα! (βλ. 102ο Κ.Κ.Θ.)
.
.
250ος: Ακόμα τρέχει για να βρει την οδό 
Χιοχιοχιόλι! (Το ‘χεις!)

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΦΑ




