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ΠΑΛΙ ΚΑΛΕ ΑΝΣΑΜΩΕ1 
(Ωδθ ςτον Καπετάν Θωμά) 

 
 

Τ’ άρμα του ο Φαζκωνασ 
ψθλά το πιγε ιδθ 
κι ο κόςμοσ μζςα ςτα “CAFE” 
δεν βρίςκει πια ςταςίδι… 
 
Τι καπετάνιοσ είςαι ςυ… 
κοιμάςαι τζτοιαν ϊρα; 
Τα παλλθκάρια όρμθςαν 
μες’ τα “CAFE” μπονϊρα! 
 
Κουράςτθκαν ςτο «ΜΠΑΫΡΟΝ» 
και ροβολιςαν κάτω, 
όλεσ τισ …ντάπιεσ ζπιαςαν 
μεσ τον Γερολυμάτο! 
 
Μιπωσ αργά ςτολίηεςαι 
και βάηεισ τα κουςτζκια… 
οι «μπόμπεσ»2 ζςκαςαν ςτα μπαρ 
κι ανάψανε τα ςτζκια! 
 
Δυό ϊρεσ ςτο αφρόλουτρο 
και μια ςτο ςεςουάρ, 
ςτον Ντε Λανςάκ κα πόηαρεσ 
ι μθ ςτον …Ρενουάρ; 
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Πταν κα φτάςεισ κα ’χουνε 
ςτα τςίπουρα ειςζλκει 
κι ο Μπάρλασ3 κα ’χει ςθκωκεί 
ςε λίγο για ν’ απζλκει… 
 
Με τθν φωνι κυματιςτισ 
ςαν τθσ μπαςάσ το κφμα, 
ευάλωτοσ ςτο … «χάβαρο»4 
και «ντοφροσ», παραχριμα! 
 
Ρερί διφόρου λεμονιάσ 
ςτροφζσ κα ψάλει δφο 
και φςτερα ςτου οίκου του 
κα μπει το …ενυδρείο! 
 
Κάπου εκεί προςζρχεται 
κι ο ευειδισ Βαςίλησ5, 
που ζχει ρεπερτόριο 
ποικιλοτζρασ …φλθσ! 
 
Ρερί τθσ βλάχασ τραγουδά, 
τα πεντακόςια γίδια, 
π’ όλο το πριμ τθσ ζφαγε 
ςε τηιπ και δαχτυλίδια! 
 
Ο Καλαβροφζοσ δίπλα μασ 
γι’ αντάμωςεσ μιλάει… 
ςτον πρϊτο του εξάδελφο 
επίςκεψθ ςαν πάει! 
 
Σαν ξεκινάει απ’ τθν Κάτ’ 
για Πάνω Καλαβροφζα, 
ςείονται λόγγοι και βουνά 
κι όλα τα πράτα …ςοφηα! 
 
Στο πλάϊ του αγζρωχοσ 
ο Νίκοσ Αντωνάτοσ, 
οπλαρχθγόσ του Άθ-Λιά 
και λόγιοσ …πριντςπάτοσ! 
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Τον Καλαβροφηο ζψθνε 
και τον καλοφςε «τράβα, 
ςτον Αθ-Συμιό ςε κζλουνε 
ωςάν τον …Καλατράβα!» 
 
«Μα πϊσ να πάω, ποιθτι, 
μόνο φ’ςτανζλα ζχω…» 
«Θα κάνουνε εξαίρεςθ, 
κι εγϊ κα ςου ςυντρζχω!» 
 
Δφο τςιγάρα μακρυά, 
ο …«ντεμπιτάντ» Ξενάκησ6, 
ράβει μια …ςπλινα κι ζρχεται 
κι από κοντά ο Μάκησ! 
 
«Δόκιμοσ» ζτεροσ παρϊν 
ο …πλάτανοσ Κατςοφλησ, 
ο πρϊτοσ εισ το άπειρον 
τθσ οικουμζνθσ οφλθσ! 
 
Κι οι δφο χρεωκικανε 
με … «εκατόν οχτϊ» 
των ομματιϊν …τ’ αγλάϊςμα, 
ΦΑΝΟ τον …αραχτό! 
 
Λδοφ κι ο οφκαλμίατροσ, 
του τίμ «Ο Τειρεςίασ»7, 
ο Σςοφτςοσ ο νεϊτεροσ, 
«φοφλθσ» εξ …αγχιςτείασ! 
 
Ο Μοφκουλιασ8, μετ’ ου πολφ, 
προςιλκε … Μαρινά-τοσ, 
«τφπου Βαγιϊν» το βιμα του, 
βαρφσ κι …Αριφαγάτοσ! 
 
Κατζφκαςε εξ Αγριλιάσ 
κι ο δικθγόροσ Μπλάγκασ 
(του …ομωνφμου ποιθτοφ 
απζχων …παραςάγκασ!) 
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Ωσ εκ γαςτζροσ πρόβαλε, 
γυρεφοντασ τςαροφχια, 
ο Καραχάλιοσ9, μαιευτιρ, 
απ’ αςτικά …βελοφχια!  
 
Κατζπλευςε κι ο Ηρόδοτοσ10 
από τθ Μυτιλινθ, 
που χρόνουσ δζκα ςυναπτοφσ 
ςτο Ρανθγφρι κλείνει. 
 
Στενό του ιρκε το καλτςόν 
(μθν ιταν του …Ηαφείρθ;) 
και ηιτθςε ευρφτερο 
ίνα μθ ...τ’σ όρχεισ φκείρει! 
 
Ραράτθςε τισ κλινικζσ, 
νυςτζρια, ςκωραμίδασ 
και λάβροσ ςτθν αντάμωςθ 
κατιλκε ο Λεωνίδασ11. 
 
Μα ιρκε ξεκαλτςόδετοσ 
και με ελλείψεισ …χίλιεσ, 
μθ τον βαςκάνουν μορφονιζσ 
κρυφά μες’ απ’ τισ γρίλιεσ! 
 
Ζλα και φτάςανε Κωμά 
οι δφο ιφουναίοι… 
ο Απόςτολοσ κι ο Παναθσ 
που …κάλλοσ αποπνζει! 
 
Ιρκε και ο …Αριφαγάσ, 
με τα κουμποφρια όλα, 
και πίνει το εςπρζςςο του 
μετά του Καραμπόλα12! 
 
Ο Φιλιππόπουλοσ ωδι 
για τθ Κεϊνθ άδει, 
οι άλλοι παν’ αμπϊχνοντασ 
κι αυτό, μάλλον, απάδει! 
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Ο ιάμοσ, ο ΦΩΤΟ-γενισ, 
του Χριςτοφόρου εγγόνι, 
με τον τεργίου απζναντι 
ακοφνε τθ …Κεϊνθ. 
 
Ράςθσ ρυτίδοσ θ ελπίσ, 
ρινόσ τε και ραγάδασ, 
ο πλαςτικόσ μασ χειρουργόσ, 
Γεϊργιοσ Ζαρκάδασ! 
 
Στον Καραμπόλα γαλλικι 
μπορεί να φτιάξει ρίνα 
και να βοθκά τον Χρϊματα13 
να ράψει καμμιά …ςπλινα! 
 
Τοπίο πια του Αθ-Συμιοφ, 
ο ιατρόσ Μαγκλάρασ, 
ποιότθσ εξαιρετικι 
ωςάν χαλί …Μπουχάρασ! 
 
Τι Καπετάνιοσ είςαι ςυ, 
να μθν φανείσ ακόμα… 
τα παλλθκάρια πείναςαν, 
τι πλάκωςε το γιόμα! 
 
Απ’ το CAFÉ του «ΜΠΑΫΡΟΝ» 
ωσ το CAFÉ του Σςόρδα14, 
το μεςθμζρι ζςφιξε 
τα παλλθκάρια λόρδα. 
 
Κι εςφ ακόμα να φανείσ, 
πρωτότοκε Παγοφρα… 
τα παλλθκάρια αδιμονα 
φουμάρουν τϊρα ποφρα! 
 
Μθ βγικεσ ςε περίπατο 
για τα δεινά τθσ μζςθσ 
ι μιπωσ άργθςεσ εψζσ 
ςτον κράββατον να πζςεισ; 
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Μθν ιπιεσ «δάκρυ τ’σ Παναγιάσ»15 
ι καμμιά «μπόμπα» ουίςκυ 
και το κεφάλι επαφι 
με τον ντουνιά δεν βρίςκει; 
 
Κλείςαν’ οι ςτράτεσ του Μωριά 
και δεν πετά κουνοφπι, 
πάρε τθν Λόρδου Βφρωνοσ 
και ζλα απ’ τθν Τρικοφπθ. 
 
Βγικε ο ιλιοσ …πράςινοσ 
και το φεγγάρι μαφρο, 
τζτοια χρονιά μθν ξαναβρεί 
ς’ αυτι τθ ηιςθ γάβρο16! 
 
Του Καπετάνιου ο αδερφόσ 
βγικε ςτο καραοφλι, 
μιπωσ και ζρχεται ο Κωμάσ 
μαηί με τον …Σρεμοφλη! 
 
Βουίηει θ …μπαρ-αγορά... 
«Ο Καπετάνιοσ φτάνει…» 
και με Τρεμοφλθ προπομπό 
τθ μπαντονάδα κάνει! 
 
Νάτοσ που ςτζκεται ορκόσ, 
πονϊν ςτθ μία πάντα, 
επάνω που κρατάγαμε 
ίςο ςτον Γεροπάντα. 
 
Μες’ το παλιό «ΛΕΣΧΛΔΛΟ», 
και νυν «ΝΕΟ ΚΑΦΕ», 
τα χείλθ όλα ςφάλιςαν 
ωσ …παρκενορραφαί! 
 
«Μεριάςτε ωρζ και ζφταςε 
ο Καπετάνιοσ ντοφροσ», 
ανζκραξε, μες’ τθ ςιγι, 
ο προεςτόσ αλοφροσ! 



Πάλι Καλζσ Αντάμωςεσ 

7 
 

 
Ο Καπετάνιοσ ζκατςε 
ςαν τον …Βαριολομαίο, 
βαρφ εηιτθςε καφζ 
και όχι …ςτιγμιαίο. 
 
Το (ςχετικά) ευμζγεκεσ 
εςικωςε κεφάλι 
και τθ ηυγιά επρόςταξε 
να ξαναπαίξει πάλι. 
 
Δυο παλλθκάρια ζςπευςαν 
προςφζροντασ τςιγάρο… 
αλλά με νεφμα των φρυδιϊν 
τουσ λζει: «δεν κα πάρω». 
 
Βγάηει από τθν τςζπθ του 
ζνα «μακρφ» …Αβάνασ 
κι όλουσ τουσ κοίταξε λοξά 
ςα νά ’ταν ο …Παπάνασ17. 
 
«Όλα καλά ςτθ Ροφμελθ;» 
ρωτά τον ταματάτο… 
«Βαίνουν τα πάντα ομαλϊσ, 
μες’ το Καπετανάτο;» 
 
«Όλα καλά, απ’ τον Ηυγό 
ωσ τθν Αγιά Σριάδα… 
ο δρόμοσ είναι ανοιχτόσ 
να βγοφμε μπαντονάδα!» 
 
«Πάτςουλα18, ςικω όρκιοσ, 
κλείςε τα κίνθτά ςου 
και πεσ μου εάν ζπλυνεσ 
καλά τα πιάτικά ςου…» 
 
«Όλα τα πιάτα τρίηουνε. 
τα ζκανα λαμπίκο… 
και ςουτηουκάκια ζπλαςα 
ίςα με ζνα …γίκο!» 
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«Αν κζλεισ Καπετάνιο μου 
κα κάνω και χαλβοφλθ… 
(κζλω να γίνω  “μόνιμοσ” 
μαηί με τον Κατςοφλθ!)» 
 
«ε ςασ τουσ δφο χρζωςα. 
μζλοσ του … “Σειρεςία” 
και αν ςτραβοπατιςετε 
κάντε … μετοικεςία!» 
 
 «τον Άθ-Λια κα κάνετε 
δυό χρόνια …αγροτικό, 
ςτθν Αγιαγάκθ τζςςερα… 
και φςτερα κα …δϊ!» 
 
«Εςφ ζχεισ ωσ δζςμευςθ 
το “πιγαινε” και “ζλα” 
και κα τον πασ από κοντά 
ωςάν να ιςουν …βδζλα!» 
 
«Για τισ χοζσ του κφλικα 
χρεϊνω τον Κατςοφλθ 
κι όλου του Forum δίπλα του 
τθν κοινωνία …οφλθ!» 
 
«Ζκανα πρόβεσ δίπλα του» 
πετάχτθκε ο Κατςοφλησ, 
«και λζω ν’ αλλάξω επίκετο 
να γίνω …Κανά-τςοφλθσ19!» 
 
«Να μθν πτοείςαι “δόκιμε”, 
ςου λείπουνε …αγϊνεσ, 
με δυό κατροφτςα ανάταςθ 
κα ςτρϊςεισ ςτουσ αγκϊνεσ…» 
 
«Αν κζλεισ όμωσ και βοθκό, 
ςου δίνω τον αλοφρο, 
για να κερνάτε εναλλάξ 
τον διψαςμζνο …κοφρο!» 
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«Μετά κα γίνει ζκκεςθ 
από τον “Σειρεςία”… 
γι’ αυτό ςτρωκείτε ςτθ δουλειά, 
ςασ λζω ωσ …θγεςία!» 
 
«Όμωσ μου φαίνεται, αρχθγζ, 
 πωσ διακρίςεισ κάνεισ 
και κάποιουσ άνευ δοκιμισ 
εισ τουσ “μονίμουσ” βάνεισ…» 
 
«Γθ τε και φδωρ πρόςφερα, 
(για να μθν πω τι …άλλο), 
κι είμαι ειςζτι ςτθν ουρά 
κι ζχω καθμό μεγάλο…» 
 
«Ακόμα κι ελικόπτερο, 
μου είπαν να ναυλϊςω, 
ςε ζκτακτθ αντάμωςθ 
κι εγϊ παρϊν να δϊςω!» 
 
«Σςιγαριςτό με ζκανεσ 
με ςοσ και κρεμμυδάκια 
κι όλα τα βλζπω ςκοτεινά, 
ωςάν τον …Αραπάκια!» 
 
«Άφθςα τθν Ψαραγορά 
και τον Σακιριανό τθσ, 
“κεμελιωτι” του Άϊ-υμιοφ 
κι αςτζρα φαεινό τθσ…» 
 
«Άφθςα τον Γκαβόγιαννο, 
τον… “Σίμιο Αριςτείδθ”, 
που είκιηε ςτον κφλακα 
να χϊνει ζνα …κοψίδι!» 
 
«Άφθςα πίςω τθ φωνι, 
που μοφ ’χει κάνει μάγια, 
τον αρνοφάγο αοιδό, 
τον Νάςο τον Καβάγια!» 
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«Κι εγϊ εξενιτεφτθκα, 
δυό δρόμουσ παρακάτω… 
εκεί με είχαν ςτα … “οπ”- “απ” 
μα εδϊ είμαι ςτον …πάτο!»  
 
«Πιγα και αγόραςα και τηιπ, 
που αμζςωσ …επετάχκθ, 
και μοφ ’πεσ προτοφ βγάλω «κιχ» 
“κακείσ εφ’ϊ … ετάχκθ”!» 
 
 «Μα κάποιοι πάν’ αςάλιωτοι 
να γίνουν …“μονιμάδεσ” 
και μεισ διάγουμε ηωι 
μαφρθ ςαν ντουλαμάδεσ!» 
 
«Εμείσ περνάμε κφματα 
κι άλλοι… ποςίν αβρόχοισ, 
με ςταφνοκάρ’ ψαρεφουνε  
κι εμείσ μετά απόχθσ…» 
 
«Για  να μθν πω κι ονόματα…, 
είναι και ξαδερφόσ μου … 
επιεικϊσ του φζρεςαι 
κι ασ μθν φτουρά εμπρόσ μου!» 
 
«Τι εξεςτόμιςεσ μωρζ, 
μθ ςε …ξεβάψω όλον… 
Εγϊ δεν είμαι αρχθγόσ, 
κυρίωσ, είμ’ ο …όλων!» 
 
«ε τι τον βλζπεισ κι υςτερεί; 
Μιπωσ καλά δεν βλζπει 
ι μιπωσ το τραγοφδι του 
προσ …φαλτςωδία ρζπει;» 
 
«Και τι τον κζλουμε μωρζ; 
Βελόνεσ κα … περνάει 
ι μιπωσ τα ποτιρια μασ 
ςτραβά κα τα κερνάει;» 
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«Καλά, δεν είπα ςτθ φωνι 
πωσ είναι κι ο ….Καροφηο, 
κα τραγουδάει μουλωχτά 
όταν κα πίνω οφηο!» 
 
«Εςζνα όμωσ, μοφ’ πανε 
πωσ ς’ ζντυςε …κουφζτο, 
παρ’ όλο που δεν ιξερεσ 
που μπαίνει το ςτιλζτο!» 
 
 «Δυο χρόνια τϊρα τον τθρϊ 
και ζκανε προόδουσ˙ 
αν “εςτιάςει” επαρκϊσ 
βρίςκει και τισ … εξόδουσ!» 
 
«Εμείσ όμωσ τον κζλουμε, 
κυρίωσ για τον οίνο 
γιατί το …“δάκρυ τ’σ Παναγιάσ” 
βαρζκθκα να πίνω!» 
 
«Πολφ δακρφηει θ …Παναγιά, 
εντόπιςα εν τζλει, 
και το χρυςό λαρφγγι μου 
κα γίνει ςαν τςιγκζλι!» 
 
«Καλά, κι εγϊ τι είμ’ εδϊ» 
ψικφριςε ο Φελλίνι20… 
«Κτθκείςα ειδικότθτα 
ςε άλλον πα’ και δίνει!» 
 
Ο Προεςτόσ τινάχτθκε 
το δίκθο να ςτθρίξει 
και για αγϊνεσ του λαοφ 
ςαφι να κάνει νφξθ! 
 
«Νομίηω, Καπετάνιο μου, 
και ο λαόσ ασ κρίνει, 
του οίνου θ παραγγελιά 
ανικει ςτον  Φελλίνι…» 
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«αλοφρο, είςαι …“μόνιμοσ” 
μα, φευ, …πρωτοετισ, 
για κράτα τισ απόψεισ ςου 
τον …Άϊ-Λια μθν δεισ!» 
 
«Μωρζ, ψθλά ςθκϊςατε  
καρρϊ το μπαϊράκι… 
όποιοσ και νά’ναι ςτο κραςί 
κα τονε λζνε …Μάκθ!» 
 
 «Σθν ζρευνα κραςοπθγϊν 
κα κάνει ο Φελλίνι 
και των δειγμάτων τθ ςοδειά 
εισ τον Φανό κα δίνει…» 
 
«Ο Πλάτανοσ κα τον κερνά 
και ο Φανόσ κα πίνει… 
άμα τ’ αρζςει κα ρουφά, 
αλλιϊσ ... χαμαί κα φτφνει!» 
 
«Εγϊ που τον επρόςεχα, 
να πίνει μόνο είδα …» 
«Τςιμποφκα μθν πετάγεςαι 
και …ςφρε ωσ τθ Σουρλίδα!» 
 
Οι “δόκιμοι” ελοφφαξαν, 
μζςα ςτον ντουλαμά τουσ, 
ςυννζφιας’ θ Βαράςοβα 
και κόπθκε θ μιλιά τουσ… 
 
«ου ζχω πει να μθν μιλάσ» 
τον ςκοφντθςε ο Κατςοφλθσ, 
«κα μασ …καςϊςει και τουσ δυό 
αυτόσ ο …Καςομοφλθσ!» 
 
«Εγϊ, βεβαίωσ είμαι νιοσ 
κι ζχω ακόμα τράτο… 
ςζνα ςε βλζπω ςτων …Βαγιϊν 
υπό τον …Ματηουράτο!» 
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«Δεν είπα τίποτα ο φτωχόσ 
κι ζχω καλζσ προκζςεισ… 
κ’ αναβακμίςω τθ γιορτι, 
κρατιςου να μθν πζςεισ!» 
 
«Για ότι χρειαηόμαςτε 
κα φζρω χορθγίεσ 
κι αν ιμουν ςτθ Κυβζρνθςθ 
κα ζφερνα κι …αργίεσ!» 
 
 «Σθν Τίμπερλαντ για ςπόνςορα 
των τςαρουχιϊν πλευρίηω 
και φοφντεσ απ’ τθν “Μπζρμπερυσ” 
κα ζχουμε, ελπίηω» 
 
«Θα πίνεισ οφηο “ΔΩΔΕΚΑ” 
κι ουίςκυ “Χάϊ Λαντ”, 
”Περριζ” κα είν’ οι ςόδεσ ςου 
και θ ηυγιά …Μπιγκ Μπάντ!» 
 
«Σουσ ντουλαμάδεσ εφεξισ 
κα ράβει ο …Βαλεντίνο, 
ςτουσ φραγκορράπτεσ τθσ ςυρμισ 
άλλα λεφτά δεν δίνω…» 
 
«Γιατί μαρζ τι ς’ κάναμε 
οι δόλιεσ ορφανζσ … 
τϊρα μεγαλοπιάςτθκεσ  
και πασ άλλοφ μακζσ!» 
 
«Μαρζ μθ λάχει και ξανάρκ’σ 
πάλι να ςε ςτριφϊςω, 
να μθ με λζνε πια Ζαφείρ’ 
άμα δεν …ς’ απαυτϊςω!» 
 
Ο Ριτζ Κουγιοφφασ ηιτθςε 
κουςτζκι απ’ τον …Ζολϊτα 
και τηιπ για το ανζβαςμα 
Λαντ Ρόβερ ι Σογιότα! 
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«Μπορεί να ζρκει  ο Λάρυ Κινγκ 
ςυνζντευξθ να δϊςω 
και ςτθ ηυγιά κα πεταχτοφν 
όςα κι αν τον …χρεϊςω!» 
 
«Θα ς’ αγοράςω απ το LIDL 
ψιμφκια21, αφροφσ και τζτοια… 
ςτα δυό το ζνα δωρεάν 
όλα τα μπερικζτια!» 
 
«ιγά μθ βάλω άρωμα, 
ςα να …τρομπάρω φλιτ! 
Αν κι εκ ςαλτςίνων ζρχομαι 
ανικω ςτθν …ελίτ!» 
 
Ο Μοφκουλιασ κεϊρθςε 
ωσ πρζπον να παρζμβει, 
γιατί του ζπρθξαν τα’ αγγειά 
ςτου οφηου του τθ ρζμβθ… 
 
«Μωρζ για κάτςτε καταισ 
να μθ ςασ μπιχειριςω˙22 
μπιηζρ’ςα23 κι ωσ…Επίτιμοσ 
τον ρόλο μου κ’ αςκιςω!» 
 
«Ειμείσ εδϊ δεν είμαςτε, 
πιδιά μ’, για τα …πανγκφρια, 
ςτον Άϊ-υμιό πθγαίνουμε 
και όχι ςτα …γιουφφρια!» 
 
Σαν καταλφτθσ ζδραςε 
του Επιτίμου θ ριςθ 
και θ Μαρίνα ηιτθςε 
μαντιλι να δακρφςει… 
 
Ο Κωςταντάρασ ζβγαλε 
το άςπρο του μαντιλι 
κι ο κόςμοσ όλοσ κρζμονταν 
απ’ του Κωμά τα χείλθ… 
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«Για πζςτε, μονοδόλαρα 
βρικατε ρε καμπόςα, 
ι κα πετάμε τα βαριά 
κι αςικωτά μασ γρόςα;» 
 
«Να μθ βλαςτμιςω τθν ΕΟΚ 
με το ΕΤΡΩ τθσ οφλο, 
που με πεντ’- ζξθ κζρματα 
βαραίνω ςαν μπαοφλο…» 
 
 «Από τθ μνα κινιςαμε 
και φτάςαμε ςτο …μνι˙ 
αυτό δεν είναι νόμιςμα, 
παρά λαδιοφ …χωνί!» 
 
«Και τϊρα να γυρεφουμε 
τα ντόλαρσ μ’ αγωνία… 
κειόνε τον Μποφσ-τον ςκεφτομαι 
μ’ οφλθ τθν …τριχωνία!» 
 
«Ερχεται το δολλάριο, 
ταχιά με τον Ψθλόνε24… 
αυτόν που ζχει τθ γνωςτι 
ςχολι των οδθγϊνε!» 
 
Αυτό το είπε ο Ξενοφϊν, 
τα μάλα καμαρϊνων, 
το δρόμο για το αφριο 
με υποκικεσ ςτρϊνων! 
 
Μετά, δειλά  εςικωςε 
το χζρι να ηθτιςει 
τθν άδεια του αρχθγοφ 
να πάει να κακιςει… 
 
«Καλά, κάτςε ςτθ κζςθ ςου… 
ικω εςφ …Φελλίνι, 
από κραςί ανάφερε 
και πεσ τι ζχει γίνει…» 
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«Από κραςί επιραμε 
τθσ …“Παναγιάσ το δάκρυ”, 
με δζκα ςόδεσ ςτο …κιλό 
μπορείσ να βγάλεισ άκρθ!» 
 
«Μπράβο γιατί φοβικθκα 
μθν πιοφμε …Μποηολζ, 
ο Κωςταντάρασ τα’ άκουςε 
και είπε …“μυτ’ κωλζ”!» 
 
 «Θ γνϊμθ τοφ Επίτιμου 
κι ο ίςκιοσ του επίςθσ, 
είναι βαριά ςαν άρματα 
κι πζραν κάκε κρίςθσ!»  
 
«Πζρνα ςτο παραςφνκθμα 
και πεσ μου για κουηίνα… 
Θα φάμε άραγεσ καλά 
ι κα μασ κόψ’ θ πείνα;» 
 
«Από φαϊ τι ςκζφτεςτε, 
τι ζχετε ςτο νου ςασ 
και ποιάσ κουλτοφρασ γζννθμα 
κα είναι το μενοφ ςασ;» 
 
«Μα πάνω απ’ όλα ςφντροφοι 
είμαςτ’ …Επαναςτάτεσ! 
Προβλζπεται …κοκκινιςτό; 
«Ναι, μα …χωρίσ πατάτεσ!» 
 
«Η Επανάςταςθ, παιδιά μ’, 
αρχίη’ απ’ το ςτομάχι… 
Δεν κζλω …ςοφςι, φουά-γκρα 
μθν …μασ τθν πζςουν βλάχοι!» 
 
«Θζλω παςτίτςια και ςφαχτά, 
πίτεσ και κοκορζτςι, 
βεβαίωσ χζλια ςουβλιςτά 
και αχνιςτό γκιουβζτςι…» 
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«Μαγκλάρα, μθν χαςκογελάσ, 
για τθ …χολθςτερίνθ˙ 
ο Λεωνίδασ τ’ Αθ-υμιοφ 
“ελεφκερο”μ’ αφινει!» 
 
«Βεβαίωσ, άμα βάλουμε 
τισ …αναλφςεισ κάτω, 
κα ανακράξουν οι γιατροί: 
“πάςα ροπι παυςάτω!”…» 
 
 «Για τα… πανγκφρια κά ’μαςταν, 
χωρίσ ροπζσ και πάκθ! 
Ψθφίηουμε τ’σ “αμαρτωλοφσ” 
και τα “ωραία” …λάκθ!» 
 
«οφά ομίλθςεσ, Θωμά!» 
του είπε ο αδερφόσ του 
κι αράδιαςε μετ’ ου πολφ 
τα τθσ μπαγόρδασ25 μπρόσ του… 
 
«Από νωρίσ ςυςτιςαμε 
“Επιτροπι Μπαγόρδασ” 
γι’ αυτό και Καπετάνιο μου 
φόβο δεν ζχεισ …λόρδασ!» 
 
«Ο ανυπζρβλθτοσ των ςεφ 
και τθσ κουηίνασ άρχων, 
ο Λυμπεράτοσ ο πατιρ 
κα είναι προεξάρχων!» 
 
«Σα χζλια ζνασ μάςτορασ 
τα κάνει …κοκοφρίνι, 
ο Κωνςταντάρασ (εν ςπονδαίσ) 
αεί τα “ρζςτα” δίνει! 
  
«Σον Ηρακλι ορίςαμε 
να άρει τασ …πιατζλασ 
και τον Τρεμοφλθ ςυν αυτϊ 
τον άρτον και παδζλασ!» 
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«Καλφτερα δεν κά ’τρωγεσ 
κι αν ιςουνα ςτο …ΧΙΛΤΟΝ! 
Μασ λείπει μία ...Μόνικα 
για …απολαφςεισ Κλίντον!» 
 
Το κιόςκι το ’ςαξεσ καλά;» 
ρωτά τον Λυμπεράτο, 
«ι κα μασ βροφν ξθμζρωμα 
ςε …μπάηα από κάτω;» 
 
 «Όταν κουμάντο κάνω ’γω 
φυςοφν τα πάντα, φίλε… 
μα για καλό και για κακό 
τον Φιλιππόπ’λο ςτείλε!» 
 
«Όλα καλά ίςαμ’ εδϊ… 
Από ςτολζσ πωσ πάμε; 
ασ κζλω όλουσ …μανεκζν, 
κα πρζπει να φυςάμε!» 
 
«υμβαίνει ςτθν παρζα μασ 
πολλοφσ να ’χουμε …Βιπσ 
κι αν τα “κανάλια” ζρκουνε 
ποιοσ τισ “πομπζσ” κα κρφψ’;» 
 
«Ρίξτε επίςθσ μια ματιά, 
καλι, εισ τα καλτςόν ςασ 
κι αν χάνουν πόντουσ πζςτε το 
εισ τον …πνευματικόν ςασ!» 
 
«Δεν ςυνιςτϊ τον Χυδαιϊν, 
παρότι …Αθ-υμιϊτθσ˙ 
να ψαφςει τα κουμποφρια ςασ 
κα κζλει, φευ, εν πρϊτοισ!» 
 
Τα παλλθκάρια ζνοιωςαν 
ολίγον μουδιαςμζνα˙ 
ο Καπετάνιοσ γφριςε  
και τα λουριά δεμζνα! 
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Ο ίφουνασ ετόλμθςε 
μονάχα να ρωτιςει, 
αν με το βλζμμα ι το νου 
μπορεί να αμαρτιςει… 
 
Ο Καπετάνιοσ γζλαςε 
και είπε πωσ «ενςτόλωσ 
φερόμεκα μ’ εγκράτεια 
κι ουχί ωσ …ζκτοσ ςτόλοσ!» 
 
Μετά, ςαν τθ Βαράςοβα, 
ςαν νεφελθγερζτθσ 
ςυννζφιαςε και ςικωςε 
τα χζρια ςαν ικζτθσ. 
 
«Σι Αϊ-υμιϊτεσ είςτε ςεισ, 
μθν ζχετε κιοτζψει; 
τθσ …Αγιαγάκθσ τθ γιορτι 
μθν ζχετε …κθτζψει;» 
 
«Κανείσ ςασ δεν με ρϊτθςε 
γιατί ζχω αργιςει… 
που εξεκίνθςα ωσ νιοσ 
και ζφταςα ςαν …Βίςςθ!» 
 
«Θ Καπετάνιςςα πρωί, 
θ ςτωικι Ιωάννα, 
με ξφπνθςε ςαν χτφπαγε  
του όρκρου θ καμπάνα!» 
 
«Μ’ ζςτθς’ ορκό και μ’ ζντυςε 
ςα να ’μουνα πλαγγόνα 
και προβοδϊντασ μοφ ’λεγε 
“ταχιά ζχεισ …αγϊνα!” …» 
 
«Σφπου Βαγιϊν περπάτθςα 
ωσ τα’ άγαλμα του Μάγερ, 
μα για να φκάςω ωσ εδϊ 
πιρα δυο χάπια …Μπάγερ26!» 
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«Σθ ςυνταγι μου ζδωςε 
ο Μπάμπθσ Μαυρομάτθσ27, 
να μαλακϊςουν τα δεινά 
τθσ μζςθσ και τθσ πλάτθσ.» 
 
«Αυτόσ ο νιοσ είναι καλόσ 
και με λαμπρό το μζλλον 
μπορεί, αν κάνει αίτθςθ 
να γίνει …αντεπιςτζλλων!» 
 
Ο κόςμοσ μολαϊμιςε 
κι ο Καπετάνιοσ ζφα: 
«Η μζςθ μου με πρόδωςε 
μα ’γω τθν πιρα πρζφα!» 
 
«α τον ..Ελ Σιντ κα μ’ ζχετε 
από εδϊ και πζρα, 
γιατί καμπόςοι ςπόνδυλοι 
γινικανε …φλογζρα!» 
 
«Προσ τον επτζμβριο παιδιά μ’ 
κα πάω …Ολυμπιάδα, 
κα μπω ςτθν άρςθ των βαρϊν 
να άρω …βαμβακάδα!» 
 
«Πάλι καλζσ αντάμωςεσ» 
ο Κακαροφκασ παίηει 
και μζςα ς’ όλων τισ καρδιζσ 
ςταλάηει πετιμζηι… 
 
Και πάνωκζ μασ μειδιά 
ο Λιάσ απ’ το πορτραίτο, 
που ζςτειλε για ρεφενζ 
ζνα ΦΑΝΟ, εφζτο … 
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Παραπομπζσ 

                                                 
1
  ΠΑΛΙ ΚΑΛΕΣ ΑΝΤΑΜΩΣΕΣ: Ο τίτλοσ προζρχεται από τουσ ςτίχουσ ενόσ εκ των 

ωραιότερων τραγουδιϊν του πανθγυριοφ του Άϊ-Συμιοφ. Είναι ευχι και υπόςχεςθ 
μαηί για το αντάμωμα τθσ επόμενθσ χρονιάσ. Με το ίδιο τραγοφδι αποχαιρετοφν και 
όςουσ αϊ-ςυμιϊτεσ φεφγουν από τθ ηωι, όχι ςαν άντίο αλλά ςαν μια υπόςχεςθ 
μνιμθσ. Βρζκθκα ςτν παρζα του Κωμά τθ χρονιά εκείνθ (2004) ακολουκϊντασ τα ίχνθ 
του «εξόδιου» ηουρνά για το «πάλι καλζσ αντάμωςεσ» του Θλία, τον Δεκζμβρθ του 
2002. Το «ςκϊμμα» γράφτκε λίγο μετά το «καλοκαιρινό» του 2004 και ζγινε απόδεκτό 
από τουσ ςκωπτόμενουσ, χωρίσ ...προςκόμματα! 
2
  “μπόμπεσ”: ...υπονοοφμενο (...αυτονόθτο) για τθν ποιότθτα των αλκοολοφχων τθσ 

μπαραγοράσ. 
3
  Μπάρλασ: Καλλιτεχνικό ψευδϊνυμο τοφ Γιάννθ Λυμπεράτου, αραχτοφ υπεφκυνου 

τισ υλικοτεχνικισ υποδομισ τισ παρζασ και μονίμωσ παραπονοφμενου: «Θουμά, 
ιμνα απάν’ να φκιαξω το κιόςκ’ι κι κανείσ δεν ιρκε να μι βοθκις’ εκτόσ απ’ το 
μπάρμπα Χριςτο, που ό,τ’ ζφκιαχνα μ’ το χάλαγε!». «Καλά, κα ς’ ςτείλου του 
ιάμου...» 
4
  χάβαρο: το αιδοίο και ςυνεκδ. το γυναικείο φφλλο 

5
  Βαςίλθσ: το πρωτοπαλλικαρο και καλλικζλαδοσ άϊ-Συμιϊτθσ Βαςίλθσ Σταματάτοσ. 

6
  Ξενάκθσ: ο γνωςτόσ κοινωνικοπολιτικόσ παράγων Ξενοφϊν Μαροφλθσ, εξάδελφοσ 

του γράφοντοσ και νεομετεγγραφζν μζλοσ τισ παρζασ. Δεν ξζρω πόςο ςτοίχιςε θ 
μετεγγραφι, αλλά θ παρζα ακόμα ...πλθρϊνει! 
7
  Τειρεςίασ: ο γνωςτόσ (κατά φανταςίαν) ςφλλογοσ των «ανοιχτομάτθδων» 

μεςολογγιτϊν, όπωσ προζκυψε από τθν προσ «ΔΛΑΥΛΟ» επιςτολι του Φανοφ, κατά 
τθν περίοδο που προθγικθκε των Ολυμπιςκϊν Αγϊνων τθσ Ακινασ (2004). Ραρακζτω 
τθν επιςτολι, υπό τον τίτλο :ΟΜΑΔΑ ΚΟΠΟΒΟΛΗ «Ο ΣΕΙΡΕΙΑ» 

 
Κφριε Διευκυντά 
 

χοντασ υπ’ όψθ μου τισ ευαιςκθςίεσ τθσ εφθμερίδασ ςασ ςτα ηθτιματα του 
ακλθτικοφ ιδεϊδουσ, γεγονόσ άλλωςτε που αντικατοπτρίηεται ςτθν φυςικι 
κατάςταςθ και ςτθν αλκι των μελϊν τθσ ςυντακτικισ ςασ επιτροπισ (π.χ. «κατάποςθ 
καρτοφτςου άνευ φοράσ», «Κλαςςικι Διαδρομι “Μπάχρον” – “Νζο Καφζ” άνευ 
ταχυπαλμίασ» κλπ), κα επικυμοφςα να ςασ καταςτιςω κοινωνοφσ των κεμάτων που 
ςχετίηονται με τθν προετοιμαςία τθσ παρα-ολυμπιακθσ ομάδοσ ςκοποβολθσ τθσ 
πόλθσ μασ, τθσ οποίασ ςθμειωτζον τυγχάνω εκ γενετισ επίλεκτον ςτζλεχοσ. 
  Κα πρζπει να γίνει εξ αρχισ ςαφζσ πωσ θ ομάδα μασ δεν επιηθτά τθ 
διάκριςθ και τθν αναγνϊριςθ, μζςω τθσ ςυμμετοχισ τθσ ςτουσ εν λόγω αγϊνεσ. 
Άπαντεσ είμαςτε καταξιωμζνοι ςτο χϊρο μασ. Σκοντάφτουμε κάκε τρεισ και λίγο, 
κατεβαίνουμε τα ςκαλοπάτια…δζκα-δζκα, ςπανίωσ αςτοχοφμε ςτο πάτθμα 
«πεπραγμζνων» κυνόσ επι πεηοδρομίου, αναγνωρίηουμε τισ διαςτάςεισ πάςθσ 
λακκοφβασ των ςυνικων διαδρομϊν μασ και ςπανίωσ διακρίνουμε τουσ απζναντι, εάν 
δεν προχωριςουν ςτο …παραςφνκθμα. Πςοι εξ θμϊν φωρϊνται οδθγοφντεσ, εάν 
αυτό δεν αποτελεί εικονικι πραγματικότθτα, ςθμαίνει πωσ  χρθςιμοποιοφν 
…αυτόματο πιλότο. Ραρ’ όλα αυτά θ φράςθ «δεν βλζπω τθν μφτθ μου» δεν 
ςχετίηεται απόλυτα με τθν ικανότθτα του οπτικοφ μασ νεφρου αλλά μάλλον με το 
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μικοσ τθσ ρινόσ μασ που, παραδόξωσ, είναι δομθμζνθ κατά τα κλαςςικά πρότυπα! 
ϋΕτςι λοιπόν ςπανίωσ χϊνουμε τθ μφτθ μασ παντοφ και ζχουμε πάντοτε τα αυτιά μασ 
ανοιχτά (ουαί τοισ …ψικυριςταίσ) αφοφ δεν υπάρχει λόγοσ να ζχουμε τα μάτια μασ 
…δζκα τζςςερα (κα κζλαμε οφκαλμίατρο …ςαρανταποδαροφςα!). Πκεν, θ ςυμμετοχι 
μασ ςτουσ αγϊνεσ ζχει κακαρϊσ ιδεολογικά κίνθτρα και είμαςτε πεπειςμζνοι πωσ κα 
…αποτφχουμε απόλυτα ςτουσ ςτόχουσ μασ. Δθλαδι, όπωσ κα ζλεγε και ο 
…Γκαςπάρωφ, κα κάνουμε … «ματ»! Κυριολεκτικά δεν βλζπουμε τθν ϊρα που κα 
ζρκει ο …Μαφροσ Σεπτζμβρθσ! 
  Επανερχόμενοσ ςτθν προετοιμαςία τθσ ομάδασ ςκοποβολισ, πρζπει να 
ομολογιςω ότι από τθν αρχι τα πράγματα πιραν … «ςτραβό δρόμο»! Κατά τθν 
ζναρξθ των προπονιςεων ο προπονθτισ μασ δυςκολεφτθκε να εντοπίςει το 
ςκοπευτιριό μασ, παρόλο που αυτό «ζβγαηε μάτια» (ςτζγαςτρο Καλα-ςτράβα γαρ) 
και μολονότι θ …ομματοςπονδία μασ είχε κζςει ςτθν διάκεςι του όλα τα μζςα, ιγουν 
τρεισ ςκφλουσ, πζντε μπαςτοφνια και ζνα …ακορντεόν! Ο κόουτσ ζφκαςε τελικά ςτον 
χϊρο τθσ προπόνθςθσ μζςω τθσ …Ερυιράσ Βακτηρίασ και ενϊ ιδθ από τα μεγάφωνα 
ακοφγονταν ο φμνοσ  τθσ ομάδασ μασ «μάτια ςαν και τα δικά ςου» ςε διαςκευι του 
…Ρζϊ Σςάρλσ!  
  Το δεφτερο …ςτραβοπάτημα ςτθν προετοιμαςία μασ απετζλεςε θ απϊλεια 
του ςπόνςορά μασ, τζωσ βουλευτοφ, όςτισ απεπζμφκθ από το κόμμα του επειδι 
υπζγραψε «ςτα ςτραβά» τθν τροπολογία Ράχτα. Στθν περίπτωςι του, ο Γιωργάκθσ 
μποροφςε να κάνει «ςτραβά μάτια», αλλά τον «τφφλωςε» το προεκλογικό ςφνδρομο 
και ζτςι ξεμείναμε από ςπόνςορα. Μετά από αυτι τθν εξζλιξθ τθν χορθγία ανζλαβε 
γνωςτι εταιρεία καταςκευισ …ακορντεόν με ζδρα τθν …Σιφλίδα! 

Ρρόβλθμα επίςθσ δθμιουργικθκε με τθ ςφνκεςθ του διαιτολογίου τθσ 
ομάδασ αφοφ παραδοςιακά πιάτα, όπωσ «ματιζσ», «αυγά μάτια», «βολβοί τουρςί» 
κλπ. αποκλείςκθκαν ,ωσ αντιδεοντολογικά, ενϊ προτάκθκαν εδζςματα πλοφςια ςε 
…λεφκωμα. Τφφλα να ’χει ο …Τςελεμεντζσ! 

Ραρά τισ προαναφερκείςεσ αντιξοότθτεσ θ ομάδα μασ βρίςκεται ςε 
εξοφιάλμωσ εξαιρετικι κατάςταςθ, αν κρίνει κανείσ από τον ικανοποιθτικό αρικμό 
των παραπλεφρων …απωλειϊν κατά τθ διάρκεια των προπονιςεϊν μασ! Ο 
υποφαινόμενοσ, ςεμνφνεται να αναφζρει πωσ, ςκοπεφων ςχεδόν άριςτα, «κακάριςε» 
δφο παρατθρθτζσ, ζνα οφκαλμίατρο και μία κακαρίςτρια. Από κακαρι …αβλεψία 
ζξυςε τον εξωτερικό κφκλο ενόσ ςτόχου, γεγονόσ που προκάλεςε τισ ςφοδρζσ 
παρατθριςεισ του προπονθτι του ο οποίοσ, ειριςκω εν παρόδω, τον προςζχει ωσ … 
«κόρθν οφκαλμοφ», ίνα μθ είπω …ωσ «γεροντο-κόρθν οφκαλμοφ» λόγω τθσ 
προϊοφςθσ ιδιοτροπίασ του, κακ’ ά μαρτυρεί το οικείον περιβάλλον του. Ο ζτεροσ 
πυλϊνασ τθσ ομάδασ, γνωςτόσ παρ’ θμιν και ωσ  ο …«αετόσ τθσ Καλαβροφηασ», 
ευριςκόμενοσ ςε αρίςτθ κατάςταςθ, κατζβαςε τρεισ κριτζσ, δφο γυμναςίαρχουσ και 
δζκα γλόμπου από τθν οροφι Καλαςτράβα. Αν δε ςτραβϊςει κάτι ωσ το τζλοσ και 
χωρίσ να εκελοτυφλοφμε,  θ ομάδα αυτι μπορεί να διεκδικιςει ακόμα και το χρυςό 
…μπαςτοφνι! Εκτόσ και αν τα βρεί ςκοφρα, δθλαδι μπαςτοφνια, από κανζνα «τυφλό 
χτφπθμα» τθσ διεκνοφσ, κρατικισ ι μθ, τρομοκρατίασ. Ράντωσ το μόνο ςίγουρο είναι 
πωσ κανείσ δεν μπορεί να μασ …ματιάςει! 
 
 Πταν με το καλό τελειϊςουν οι αγϊνεσ, κα πάρουμε των ομματιϊν μασ με 
προοριςμό τα …Κφκθρα, τα οποία, φυςικά, δεν πρόκειται να τα βροφμε! Εμπρόσ ςτο 
δρόμο που χάραξε ο …τράβων! 
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8
  Μοφκουλιασ: προςωπικό παρατςοφκλι του Κωςταντάρα (κατά κόςμον Κϊςτα 

Διαμαντόπουλου), αφοφ το Κωςταντάρασ το είχε κλθρονομιςει από τον κετό του 
πατζρα Φωτοδιμα.  
9
  Καραχάλιοσ : ο μαιευτιρασ Ηαφείρθσ Καραχάλιοσ 

10
 Ηρόδοτοσ: παρατςοφκλι (για μεςολογγίτικθ – αϊςυμιϊτικθ χρθςθ) του εκ Λζςβου 

μζλουσ τθσ παρζασ, Γιάννθ Καρανικόλα.  
11

 Λεωνίδασ: ο ιατρόσ Λεωνίδασ Διονυςόπουλοσ, μζλοσ τθσ διπλωματικισ αποςτολισ 
του Μεςολογγίου ςτο γειτονικό μασ κράτοσ, το Φουλιςτάν. 
12

 Καραμπόλασ: παρατςοφκλι του ‘Αρθ Βλαβιανοφ 
13

 Χρϊματασ: ζνα από τα παρατςοφκλια του Ξενοφϊντοσ. Νονόσ του ο Ρεπόνιασ. 
Κανείσ δεν γνωρίηει το ςκεπτικό τθσ ονοματοκεςίασ αυτισ που, δυςτυχϊσ, ο Φίλιππασ 
το πιρε μαηί του. 
14

 Τςόρδασ: παρατςοφκλι του Χριςτο Γερολυμάτου, ιδιοκτιτθ του «ΝΕΟ ΚΑΦΕ» 
15

 Δάκρυ τθσ Παναγίασ: το ...ονομαςίασ προελεφςεωσ κραςί του Μπαμπάνθ, 
εφάμιλλου του όξουσ που προςβζρκθκε ςτον Κφριο επί του ςταυροφ 
16

 Γάβροσ: παρατςοφκλι των φιλάκλων του Ολυμπιακοφ. Το 2004 υπιρξε αποφράσ 
χρονιά για όλουσ τουσ γάβρουσ λόγω απωλείασ του πρωτακλιματοσ. 
17

  Παπάνασ: παρατςοφκλι παλιοφ Μεςολογγίτθ που ζπαςχε απόζντονο ςτραβιςμό. 
18

 Πάτςουλασ: οικογενειακό παρατςοφκλι του Ξενοφϊντοσ 
19

 Κανατςοφλθσ: επίκετο ιδιοκτιτθ ομϊνυμθσ ταβζρνασ  
20

 Φελλίνι: παρατςοφκλι του Μάκθ Κεοφιλάτου, προζδρου τθσ Κινθματογραφικισ 
Λζςχθσ Μεςολογγίου. Ο Φελλίνι είναι ο «φαρμακοποιόσ» τθσ παρζασ, διακζτων όλα 
τα απαραίτθτα ματηοφνια δια πάςαν νόςον. Οι γιατροί τθσ παρζασ δεν παραλείπουν 
να τον ...ςυμβουλευτοφν  οςάκισ ειςζρχονται ςτο χειρουργείο!  
21

 ψιμφκια, τα: ( < αρχ. ψιμφκιον < αρχ. ο ψίμθκοσ) τα καλλυντικά, φτιαςίδια 
22

 μπιχειριςω: ( < μπιχειρϊ = δζρνω) 
23

 μπιηερίηω : βαριζμαι (μεςολ.) 
24

 Ψθλόσ, ο: παρατςοφκλι του Κϊςτα Γεωργουλόπουλου 
25

 μπαγόρδα, θ: ςυμπόςιο, φαγοπότι, τςιμποφςι ( < ιταλ. bagorda) 
26

 Μπάγερ: «Υποψιφιοσ χορθγόσ» παυςιπόνων και χωνευτικϊν  τθσ …παρζασ. Θ 
χριςθ των τελευταίων υπερδιπλαςιάςτθκε μετά τθν ζλευςθ του Χρϊματα όςτισ ωσ 
προικιό κουβάλαγε μαηί του όλα τα μπαχάρια τθσ Ανατολισ κι όλο το αλάτι τθσ 
Νεκρισ Κάλαςςασ. 
27

 Μπάμπθσ Μαυρομμάτθσ: Δυνθτικόσ (εν τω μζλλοντι) χορθγόσ του ςυγγραφζωσ και 
μζλοσ τθσ παρζασ του Μάκθ Σακιριανοφ. 


