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Ο Αργύρης Νάκος ή Τζέισον ό5ως τον α5οκαλούν οι
5ερισσότεροι φίλοι του ανά τον κόσ2ο, γεννήθηκε το 1979 στην
Αθήνα και είναι α5όφοιτος της Ακαδη2ίας Πλοιάρχων του
Ε25ορικού Ναυτικού. Η ενασχόληση του 2ε την θάλασσα, τα
ταξίδια και τις ανθρώ5ινες σχέσεις, του 5ροσέφεραν ε25ειρίες οι
ο5οίες έγιναν το έναυσ2α για την έ25νευση του ώστε να
στραφεί στην συγγραφική τέχνη. Με το δεύτερο βιβλίο του
“Γρά22ατα α5ό την Βραζιλία”, ο συγγραφέας, 2ας 5άει ένα
ασυνήθιστο ταξίδι στα λι2άνια της λατινοα2ερικάνικης χώρας,
και όχι 2όνο. Μία ιστορία, η ο5οία είναι βασισ2ένη σε αληθινά
γεγονότα.

Άλλα του βιβλία:
Μέχρι την Λισσαβόνα
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Στο εξώφυλλο, α5εικονίζεται ε5εξεργασ2ένο α5όσ5ασ2α
α5ό ναυτικό χάρτη των εκδόσεων του Βρετανικού Ναυαρχείου.
Οι φάκελοι και τα γρά22ατα, είναι 5ραγ2ατικά.
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Αφιερωμένο σε εκείνες τις γυναίκες.
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ΑΘΗΝΑ
Πριν
Μάρτιος 1998

Ο Κυριακάτικος ήλιος του Αττικού ουρανού, 1άντα δελέαζε τους
Αθηναίους για έναν 1ερί1ατο στο κέντρο της 1όλης. Μιας 1όλης,
1ου φαντάζει διαφορετική α1ό τις υ1όλοι1ες >έρες της εβδο>άδας.
Πόσο >άλλον την άνοιξη. Φίλοι 1ου συναντώνται α1ό διάφορες
1εριοχές της Αθήνας και α1ολα>βάνουν τον 1ερί1ατο τους, κάτω
α1ό την Ακρό1ολη, συζητώντας και φιλοσοφώντας. Μια συνήθεια,
1ου κρατάει χιλιάδες χρόνια σε αυτή την 1όλη. ∆ύο χρόνια 1ριν
αρχίσει ο εικοστός 1ρώτος αιώνας, οι άνθρω1οι 1ερισσότερο
>ιλούσαν και έγραφαν 1αρά 1ληκτρολογούσαν. Η κοινωνικότητα
και οι ανθρώ1ινες ε1αφές δεν ήταν συγκεντρω>ένες σε έναν
ηλεκτρονικό υ1ολογιστή ή σε ένα τά>1λετ. Ήταν ακό>α η ε1οχή
1ου οι άνθρω1οι γνώριζαν ανθρώ1ους και όχι ηλεκτρονικά
1ροφίλ.
Σε >ία α1ό εκείνες τις ηλιόλουστες Κυριακές, ο Ερρίκος >ε την
Βερόνικα, ένα ερωτευ>ένο νεαρό ζευγάρι, α1ολα>βάνουν την >έρα
βαδίζοντας στα χω>άτινα δρο>άκια του Εθνικού Κή1ου κρατώντας
ο ένας το χέρι του άλλου.
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ΕΡΡΙΚΟΣ: ∆εν >1ορώ να 1ω... Αυτή την υ1έροχη >έρα την
α1ολα>βάνω >ε τον καλύτερο τρό1ο. Συνοδεύοντας >ια βασίλισσα
στον Βασιλικό Κή1ο!
ΒΕΡΟΝΙΚΑ: ∆εν εί>αι βασίλισσα!
ΕΡΡΙΚΟΣ: Πώς δεν είσαι; Είσαι η βασίλισσα της καρδιάς >ου!
ΒΕΡΟΝΙΚΑ: Ερρίκο! Στα>άτα ε1ιτέλους! ∆εν νοιώθω καλά όταν
>ε κολακεύεις έτσι!
ΕΡΡΙΚΟΣ: Καλά, >ε συγχωρείς. Α1λά νοιώθω 1ράγ>ατα για
σένα και θέλω να τα εκφράζω. Έστω και >ε αυτόν τον ίσως αστείο
τρό1ο.
Η Βερόνικα του δίνει ένα 1εταχτό φιλί στο στό>α.
ΒΕΡΟΝΙΚΑ: Ξέρω 1ως νοιώθεις για >ένα. Και εί>αι χαρού>ενη
γι' αυτό.
Καθώς 1ερ1ατούν, η Βερόνικα βλέ1ει ένα άδειο 1αγκάκι.
ΒΕΡΟΝΙΚΑ: ∆εν καθό>αστε λίγο;
ΕΡΡΙΚΟΣ: Ό,τι ε1ιθυ>εί η 1ριγκί1ισσα.
ΒΕΡΟΝΙΚΑ: Μ1α! Τι βλέ1ω; Μου υ1οβάθ>ισες τον τίτλο;
ΕΡΡΙΚΟΣ: Όχι και στον υ1οβάθ>ισα! Τι θα 1ροτι>ούσες δηλαδή;
Να >οιάζεις στην Βασίλισσα Ελισάβετ ή στην Πριγκί1ισσα
Νταϊάνα;
Η Βερόνικα χα>ογελάει.
ΒΕΡΟΝΙΚΑ: Αν είναι να έχω το τέλος της δεύτερης, θα
1ροτι>ούσα να εί>αι >ια κοινή θνητή σαν την Κι> Μ1άσιντσερ!
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Κάθονται στο 1αγκάκι και ο Ερρίκος τη αγκαλιάζει.
ΕΡΡΙΚΟΣ: ∆ηλαδή θέλεις να γίνεις 1ιο άσχη>η; Γιατί η Κι>
>1ροστά σου δεν 1ιάνει >ία!
ΒΕΡΟΝΙΚΑ: Πάλι υ1ερβάλεις!
ΕΡΡΙΚΟΣ: Εντάξει. Στα>ατάω. ∆εν είναι ό>ορφα τώρα 1ου εί>αι
ελεύθερος και έχου>ε όλο τον χρόνο δικό >ας;
ΒΕΡΟΝΙΚΑ: Ναι. Ό>ορφα είναι. Μετά ό>ως 1ου θα λεί1εις;
ΕΡΡΙΚΟΣ: Βρε καρδούλα >ου! Πάλι τα ίδια; Αφού τα εί1α>ε! Για
λίγο καιρό θα είναι.
ΒΕΡΟΝΙΚΑ: Ακό>α δεν >1ορώ να καταλάβω γιατί έφυγες α1ό
εκεί 1ου ήσουν. Μια χαρά ήσουν σε εκείνο το 1λοίο. Μέρα 1αρά
>έρα, ήσουν εδώ και ό1οτε >1ορούσα ερχό>ουν και εγώ >αζί σου.
Τι σε έ1ιασε και θέλεις να 1ας στο εξωτερικό;
ΕΡΡΙΚΟΣ: Τέσσερα χρόνια εί>αι σε αυτή την εταιρία και ακό>α
εί>αι Ανθυ1ο1λοίαρχος. Και α1ό ό,τι φαίνεται, δεν έχουν σκο1ό
να >ε 1ροάγουν. Βαρέθηκα.
ΒΕΡΟΝΙΚΑ: Και είναι λύση το να 1ας να ταξιδέψεις στους
ωκεανούς;
ΕΡΡΙΚΟΣ: Ίσως και να είναι. Είναι ό>ως και ε1ιθυ>ία.
ΒΕΡΟΝΙΚΑ: Ε1ιθυ>ία;
ΕΡΡΙΚΟΣ: Ναι. Πάντα ήθελα να κάνω ένα >εγάλο ταξίδι στο
εξωτερικό.
ΒΕΡΟΝΙΚΑ: ∆εν >ου το είχες 1ει αυτό! Και ήταν ανάγκη να
1αρατήσεις την δουλειά 1ου είχες, για να ταξιδέψεις έξω; Θα
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>1ορούσα>ε να το κάνου>ε και >αζί αυτό σε κά1οια α1ό τις άδειες
σου. Ας 1ού>ε, να 1ηγαίνα>ε κά1ου στην Ευρώ1η.
ΕΡΡΙΚΟΣ: Εσύ >ου >ιλάς για τουρισ>ό. ∆εν είναι το ίδιο. Άλλο
είναι το να ταξιδεύεις >ε ένα 1λοίο και να διασχίζεις τους
ωκεανούς. Να γνωρίζεις >ακρινές χώρες. Άλλους ανθρώ1ους. Τον
τρό1ο 1ου ζουν. Την καθη>ερινότητα τους. Α1ό την στιγ>ή 1ου
άρχισα να κάνω αυτή την δουλειά, ταξιδεύω >όνο στο Αιγαίο.
Θέλω να δω και κάτι άλλο.
ΒΕΡΟΝΙΚΑ: Βρες ένα 1λοίο 1ου να ταξιδεύει στο Ιόνιο. Να κάτι
καινούριο για σένα! Εκεί, δεν έχεις δουλέψει 1οτέ!
ΕΡΡΙΚΟΣ: Φαντάσου... Ούτε στην άλλη >εριά της Ελλάδας δεν
έχω ταξιδέψει.
ΒΕΡΟΝΙΚΑ: Και γι’ αυτό θα 1ας στην άλλη >εριά του κόσ>ου;
Ε>ένα δεν >ε σκέφτεσαι καθόλου;
ΕΡΡΙΚΟΣ: Σε σκέφτο>αι και το ξέρεις αυτό. Ένα ταξίδι θα είναι,
για λίγους >ήνες. Μετά θα εί>αι και 1άλι εδώ. Σκέψου >όνο τα
χρή>ατα 1ου θα >αζέψω. Οι >ισθοί, εκεί, είναι 1ολύ καλύτεροι.
Έτσι, όταν θα ε1ιστρέψω, θα >1ορέσου>ε να κάνου>ε 1ερισσότερα
1ράγ>ατα >αζί. Όλα θα >1ουν σε νέα βάση.
ΒΕΡΟΝΙΚΑ: Μα ήδη εί>αι καλά >αζί σου. ∆εν χρειάζο>αι τί1οτα
1ερισσότερο.
ΕΡΡΙΚΟΣ: Βερόνικα... Ο κάθε άνθρω1ος έχει ένα όνειρο και για
να το κατακτήσει 1ρέ1ει να κάνει >ια διαδρο>ή. Όσο 1ιο >εγάλο
είναι το όνειρο, τόσο 1ιο >εγάλη και η διαδρο>ή. Έτσι και εγώ
α1οφάσισα να κάνω την δική >ου και να >οιραστώ >αζί σου εκείνα
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1ου θα κερδίσω. Εσύ δεν χρειάζεται να κάνεις τί1οτα. Α1λώς
1ερί>ενε, και δεν θα αργήσω.
ΒΕΡΟΝΙΚΑ: ∆εν ξέρω. Εγώ, 1άντως, δεν θέλω να φύγεις.
ΕΡΡΙΚΟΣ: Για λίγο καιρό θα είναι ρε >ωρό >ου! Θα 1εράσει ο
καιρός χωρίς να το καταλάβεις. Θα δεις! Πάλι εδώ θα εί>αστε και
θα α1ολα>βάνου>ε τις βόλτες >ας.
ΒΕΡΟΝΙΚΑ: Ας αφήσου>ε καλύτερα αυτή την συζήτηση.
ΕΡΡΙΚΟΣ: Ό1ως θέλεις. Τι λες; Πά>ε να συνεχίσου>ε 1ρος την
Πλάκα;
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Α5ρίλιος 1998

Ο Ερρίκος κάθεται στον κανα1έ του σ1ιτιού του και 1ίνει τον
1ρωινό του καφέ, διαβάζοντας >ια εφη>ερίδα. Το σ1ίτι του είναι
>ια ευρύχωρη γκαρσονιέρα ορόφου >ε α1λή και λιτή διακόσ>ηση.
Α1ό την ανοιχτή >1αλκονό1ορτα φαίνεται και η >εγάλη βεράντα
1ου έχει θέα την Ακρό1ολη. Ακούγεται το κουδούνι. Σηκώνεται και
ανοίγει την 1όρτα. Είναι ο φίλος του ο Νικήτας ο ο1οίος είναι ένας
γυ>νασ>ένος άνδρας, ντυ>ένος >ε αθλητικά ρούχα, κουβαλώντας
στον ώ>ο του >ια αθλητική τσάντα.
ΕΡΡΙΚΟΣ: Καλώς τον Μ1ρους Λι!
Ο Νικήτας >1αίνει >έσα και κλείνει την 1όρτα καθώς ο Ερρίκος
ε1ιστρέφει στην θέση του.
ΝΙΚΗΤΑΣ: Ξύ1νησες ή ακό>α είσαι στην 1ροσ1άθεια;
ΕΡΡΙΚΟΣ: Έχω κα>ιά ώρα 1ου σηκώθηκα.
ΝΙΚΗΤΑΣ: Πώς και έτσι; Τέτοια ώρα 1ου το διαλύσα>ε εχθές,
1ερί>ενα να κοι>άσαι ακό>α.
ΕΡΡΙΚΟΣ: ∆ηλαδή... Ερχόσουν για να >ε ξυ1νήσεις;
ΝΙΚΗΤΑΣ: Φυσικά! Με 1οιον θα έ1ινα καφέ;
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ΕΡΡΙΚΟΣ: Zραίος είσαι ρε! Αν >ου χαλάσει το ξυ1νητήρι, θα σε
έχω υ1’ όψιν >ου.
ΝΙΚΗΤΑΣ: Καλά... Άντε ετοι>άσου να 1ά>ε έξω για καφέ. Έξω,
είναι χαρά Θεού.
ΕΡΡΙΚΟΣ: ∆εν γίνεται. Και αν >ε 1άρουν τηλέφωνο για δουλειά
1οιος θα το σηκώσει; Το 1ορτατίφ;
ΝΙΚΗΤΑΣ: Και 1ώς θα γίνει τώρα; Κάθε 1ρωί θα στέκεσαι σαν
>1άστακας 1άνω α1ό το τηλέφωνο >ή1ως και χτυ1ήσει;
ΕΡΡΙΚΟΣ: Έχεις κα>ιά καλύτερη λύση;
Ο Νικήτας 1αρατάει σε >ία καρέκλα την τσάντα και κάθεται
στον κανα1έ.
ΝΙΚΗΤΑΣ: Γιατί δεν αγοράζεις ένα α1ό εκείνα τα ασύρ>ατα
τηλέφωνα; Έχουν αρχίσει να γίνονται >όδα.
ΕΡΡΙΚΟΣ: Ναι... Να 1ερ1ατώ στον δρό>ο και να >ιλώ στο
τηλέφωνο σαν βλάκας. Φαντάσου, 1αράλληλα, να τρώω και κα>ιά
τυρό1ιτα. Να >ε 1ιάσει και κα>ιά φαγούρα και να >ην έχω χέρι να
ξυστώ.
ΝΙΚΗΤΑΣ: Για ευκολία στο λέω ρε!
ΕΡΡΙΚΟΣ: Άσε, 1ροτι>ώ τα δύσκολα. Εσύ; ∆εν έχεις >άθη>α;
ΝΙΚΗΤΑΣ: Έχω σε δύο ώρες. Περι>ένω κάτι θείτσες για να τους
κάνω >αθή>ατα αυτοά>υνας.
ΕΡΡΙΚΟΣ: ∆ηλαδή, σε 1ερί1τωση 1ου τις ε1ιτεθεί κανένας
τσαντάκιας, θα τις >άθεις 1ως να τον δείρουν;
ΝΙΚΗΤΑΣ: Γι αυτό >ε 1ληρώνουν.
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ΕΡΡΙΚΟΣ: Και 1ώς τα βλέ1εις; Θα τα καταφέρουν να γίνουν
νίντζα;
ΝΙΚΗΤΑΣ: Πλάκα >ου κάνεις; Σαν ντουλά1ες είναι και οι δύο.
Α1ορώ τι τα θέλουν τα >αθή>ατα. Και να τις ε1ιτεθεί κανείς, >όνο
ε1άνω του να 1έσουν, θα τον κάνουν φύλλο για >1ουγάτσα.
ΕΡΡΙΚΟΣ: Μ1ορεί να έρχονται α1λώς για να αδυνατίσουν.
ΝΙΚΗΤΑΣ: Αν είναι έτσι, να στα>ατήσω τις 1ολε>ικές τέχνες
στην σχολή και να το γυρίσω στο χουλαχου1!
ΕΡΡΙΚΟΣ: Ε όχι ρε φίλε! ∆εν εί1α>ε και έτσι! Ο άνθρω1ος 1ου
σ1άει σανίδες >ε το κεφάλι να σ1άει την >έση του για να >ην του
1έσει κάτω το κουλούρι; Ντρο1ή!
ΝΙΚΗΤΑΣ: Στεφάνι το λένε ρε! Όχι κουλούρι!
ΕΡΡΙΚΟΣ: ∆εν 1α' να το λένε ό1ως θέλει... Σά>1ως θα το φάω ή
θα το βάλω στο κεφάλι >ου;
ΝΙΚΗΤΑΣ: Τέλος 1άντων... Η Βερόνικα τι κάνει;
ΕΡΡΙΚΟΣ: Έχει στρωθεί στο διάβασ>α. ∆ίνει σε λίγο καιρό για
εκείνο το δί1λω>α στο 1ιάνο, και καταλαβαίνεις...
ΝΙΚΗΤΑΣ: Πώς τα 1άτε; Το χώνεψε 1ου θα 1ας να ταξιδέψεις
έξω;
ΕΡΡΙΚΟΣ: Πιστεύω 1ως αρχίζει να το δέχεται. Εντάξει, την
καταλαβαίνω. Αλλά τι να κάνω ρε φίλε;
ΝΙΚΗΤΑΣ: Αν σε αγα1άει, θα σε καταλάβει και εκείνη. Εσύ,
κοίτα να κάνεις αυτό 1ου 1ρέ1ει και α1ό εκεί και 1έρα θα φανεί τι
αξίζει και τι όχι.
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ΕΡΡΙΚΟΣ: Αρκεί να σκεφτεί 1όσο καλύτερα θα εί>αστε >ετά.
Αφού όταν γυρίσω σκέφτο>αι να το 1ροχωρήσω >αζί της.
ΝΙΚΗΤΑΣ: ∆ηλαδή;
ΕΡΡΙΚΟΣ: Να το κάνου>ε κά1ως 1ιο ε1ίση>ο.
ΝΙΚΗΤΑΣ: Να τα! Βγάλα>ε λαυράκι 1ρωί 1ρωί!
ΕΡΡΙΚΟΣ: Μην 1ας και της 1εις τί1οτα! Α1λώς έκανα >ια σκέψη
και στην λέω, γιατί είσαι το καλύτερο >ου φιλαράκι και ξέρω 1ως
>1ορώ να σε ε>1ιστευθώ.
ΝΙΚΗΤΑΣ: Μην ανησυχείς, θα >είνει >εταξύ >ας. Αλλά αν το
1ροχωρήσετε για γά>ο και δεν εί>αι εγώ ο κου>1άρος, κόβου>ε
την καλη>έρα! Στο λέω!
ΕΡΡΙΚΟΣ: Πώς θα την κόψου>ε δηλαδή; Στην >έση; Μετά θα
1ρέ1ει να σου λέω καλή ή >έρα;
Χτυ1άει το τηλέφωνο 1ου βρίσκεται σε ένα τρα1εζάκι δί1λα
α1ό τον κανα1έ. Ο Ερρίκος το σηκώνει.
ΕΡΡΙΚΟΣ: Παρακαλώ!
Καθώς ακούει 1οιος είναι, ενθουσιάζεται.
ΕΡΡΙΚΟΣ: Βεβαίως και >1ορώ! Μισό λε1τό να ση>ειώσω την
διεύθυνση.
Ο Νικήτας 1ου τον 1αρακολουθεί, αρ1άζει α>έσως την
εφη>ερίδα και ένα στυλό 1ου βρίσκεται στο τρα1έζι και του τα
δίνει. Ο Ερρίκος τα 1αίρνει και συνεχίζει να >ιλάει στο τηλέφωνο,
ση>ειώνοντας.
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ΕΡΡΙΚΟΣ: Μάλιστα. Θα τα 1ού>ε α1ό κοντά σε λίγη ώρα. Σας
ευχαριστώ 1ολύ!
Κλείνει το τηλέφωνο και κοιτά χαρού>ενος τον Νικήτα ο ο1οίος
τον κοιτά >ε 1εριέργεια.
ΝΙΚΗΤΑΣ: Τι έγινε ρε; Ποιος ήταν;
ΕΡΡΙΚΟΣ: Ήταν α1ό >ια ναυτιλιακή! Με ζήτησαν για δουλειά!
Ο Ερρίκος σφίγγει τις γροθιές του α1ό ικανο1οίηση.
ΕΡΡΙΚΟΣ: Τα κατάφερα ρε!
ΝΙΚΗΤΑΣ: Μ1ράβο ρε φίλε! Ε1ιτέλους θα σε ξεφορτωθού>ε!
ΕΡΡΙΚΟΣ: Πρέ1ει να ετοι>αστώ. Με 1ερι>ένουν α1ό εκεί για να
>ου 1ουν τα σχετικά.
ΝΙΚΗΤΑΣ: Εντάξει. Πάω και εγώ 1ρος την σχολή. Πέρνα >ετά
α1ό ‘κει για να >ου 1εις και τα νέα!
Ο Νικήτας σηκώνεται και 1αίρνει την τσάντα του στον ώ>ο.
ΕΡΡΙΚΟΣ: Είσαι γουρλής ρε! Με το 1ου ήρθες έσκασε δουλειά!
ΝΙΚΗΤΑΣ: Μην νο>ίζεις 1ως θα την βγάλεις τσά>1α! Θα
κεράσεις το βράδυ. Θαλασσο1όρε!

Ο Ερρίκος έχει φτάσει στον Πειραιά και >1αίνει στα γραφεία
>ιας ναυτιλιακής εταιρίας. Στην αίθουσα υ1οδοχής, βρίσκεται >ια
νεαρή γρα>>ατέας η ο1οία τον βλέ1ει και του χα>ογελά >ε
ευγένεια, καθώς εκείνος 1λησιάζει 1ρος το γραφείο της.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλη>έρα σας. Τι θα θέλατε 1αρακαλώ;
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ΕΡΡΙΚΟΣ: Καλη>έρα. Έχω ραντεβού >ε τον υ1εύθυνο των
1ληρω>άτων.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Είσαστε ο Ανθυ1ο1λοίαρχος 1ου >ιλήσα>ε
1ριν;
ΕΡΡΙΚΟΣ: Μάλιστα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παρακαλώ, 1εράστε στο βάθος του διαδρό>ου.
Εκεί, είναι το γραφείο του Κα1ετάν Γιάννη, του Αρχικα1ετάνιου
της εταιρίας. Σας 1ερι>ένει.
Μετά α1ό λίγα λε1τά, ο Ερρίκος βρίσκεται καθισ>ένος σε >ια
1ολυθρόνα >1ροστά α1ό το γραφείο του Αρχικα1ετάνιου και τον
ακούει >ε 1ροσοχή.
ΑΡΧΙΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ: ...καταλαβαίνω 1ως 1ρώτη φορά 1ας σε
1οντο1όρα 1λοία και θα είναι δύσκολα στην αρχή. Η φύση της
δουλειάς >ας δεν έχει κα>ία σχέση >ε την ακτο1λοΐα 1ου ήσουν
1ριν. Νέος είσαι ό>ως και θα τα καταφέρεις. Ο Κα1ετάν Αρίστος
είναι 1ολύ καλός άνθρω1ος και θα σε βοηθήσει. Αρκεί να
1ροσ1αθήσεις και εσύ να >άθεις την δουλειά. Στο χέρι σου είναι
όλα.
ΕΡΡΙΚΟΣ: Να είστε βέβαιος 1ως δεν θα σας α1ογοητεύσω.
ΑΡΧΙΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ: Χαίρο>αι 1ου το ακούω αυτό. Το 1λοίο 1ου
θα 1ας, λέγεται "Sea Dream". ∆ηλαδή, θαλασσινό όνειρο. Με τα
αγγλικά 1ώς τα 1ας;
ΕΡΡΙΚΟΣ: Τα >ιλάω αρκετά καλά.
ΑΡΧΙΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ: Zραία. Άκου λοι1όν 1ως έχουν τα
1ράγ>ατα. Το 1λοίο θα φτάσει σε λίγες >έρες στο Σαλβαδόρ της
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