
1 

 



2 

 

 
 
 
 
 
 

 
“ςτζργει γαρ ουδείσ άγγελον κaκϊν επϊν” 

 (και μάλιςτα οικείων) 
                                          Σοφ. Αντ. 277 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιμζλεια εξωφφλλου και ζκδοςθσ 
Γιϊργοσ Παςςίςθσ 

 
Ρίνακασ εξωφφλλου 

«Μνθμείο», Ηλίασ Παςςίςθσ, 1970 
λάδι ςε μουςαμά, 50 X 70 εκ. 

Μουςείο Βορρζ 
 

Copyright 
Μάκθσ Παςςίςθσ 

Τοςίτςα 6, 10682 Ακινα 
Τθλ. 2103810254 



3 

 

ΜΑΚΗ ΠΑΙΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOIIKKEEIIAA  
KKAAKKAA  

 

(ΚΑΙ ΜΗ ΧΕΙΡΟΣΕΡΑ) 

 
 
 
 

ΕΜΜΕΣΡΟ ΚΑΣΑΠΟΣΙΟ 
ΓΙΑ ΕΘΝΑΛΓΙΕ 

 
 
 
 

1 
Μονομαχία μάςασ 

ζωσ κανάτου 

 
 

ΦΑΝΟ 2009 



4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ράρ-εργα του ιδίου 
 
 

ΜΕΤΑ ΦΑΝΟΥ  
ΚΑΙ ΑΜΑΔΩΝ 

(1998) 
 

ΔΥΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΙΜΩΓΩΝ 
(2003) 

 
ΣΑΛΤΣΙΝΙΑΣ 

(2004) 

 
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΚΥΟΥΣ ΚΑΤΑΒΑΣΙΣ 
(2006) 

 

 



5 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 
 
ΠΡΟΛΟΓΟ ΕΝΟ ΦΙΛΟΤ    ςελ.  7 
ΕΝΔΕΙΞΕΙ & ΑΝΣΕΝΔΕΙΞΕΙ    ςελ.  9 
 
Ειςαγωγή 

Η ΛΙΜΝΗ ΣΩΝ ΚΩΡΑΜΙΔΩΝ    ςελ. 11 
Σκωραμίδα 1

θ
 

ΟΪ ΣΟ ΒΑΙΛΕΙΟ     ςελ. 13 
Σκωραμίδα 2

θ 
ΜΠΕΙΣΕ ΠΑΙΔΕ ΕΛΛΗΝΩΝ    ςελ. 25 
Σκωραμίδα 3

θ 
Ω! ΑΧΡΗΣΩΝ ΦΡΕΑΡ     ςελ. 31 
Σκωραμίδα 4

θ 
ΠΙΣΑ ΜΕ ...ΓΤΡΩ-ΓΤΡΩ ΟΛΟΙ    ςελ. 35 
Σκωραμίδα 5

θ 

ΚΡΑΣΟ ΑΚΡΑΣΕΙΑ ΚΡΑΣΙΣΟΝ   ςελ. 39 
Σκωραμίδα 6

θ 

ΣΟΝ ΙΣΟ ΣΗ ΜΑΡΜΑΓΚΑ    ςελ. 49 
Σκωραμίδα 7

θ 

ΘΕΜΙΔΟ ΚΕΛΕΘΡΟΝ     ςελ. 55 
Σκωραμίδα 8

θ 

ΣΑ ΛΑΔΑΔΙΚΑ      ςελ. 59 
Σκωραμίδα 9

θ 

DAVELIS …BANKING     ςελ. 63 
Σκωραμίδα 10

θ 

LOVE STORY      ςελ. 67 
Σκωραμίδα 11

θ   

ΣΟΝ ΑΣΕΡΙΜΟ ΣΟΤ ΜΠΑΓΛΑΗΜΟΝΟ  ςελ. 71 
Σκωραμίδα 12

θ 

ΑΠΟ ΒΤΘΟ ’ΑΛΛΟ ΒΤΘΟ    ςελ. 83 
Σκωραμίδα 13

θ 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΚΑΨΩΝΗ     ςελ. 87 
Καηανάκι

 

ΤΣΕΡΟΓΡΑΦΟ      ςελ.103 
 
ΓΛΩΑΡΙ – ΧΟΛΙΑ     ςελ.105 



6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

αφιερϊνεται ςτθ μνιμθ τϊν 
Νίκου Πια 

Φίλιππα Χαςιώτη 
Χρήςτου Τςιμενίδη 

Τάκη Κρήτα 
 
 
 



7 

 

 
Μιχάλησ και Νίκοσ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ ΕΝΟ ΦΙΛΟΤ 
 
Η γνωριμία μου με τον Μάκθ είναι από το 1972˙ ςτον ςτρατό. Μζλοσ 
τισ τότε ολιγομελοφσ παρζασ μασ. Η επικοινωνία μασ ζκτοτε αραιι, 
όμωσ κάκε φορά κερμι. Ο ςτρατόσ δζνει φιλίεσ, ιδιαίτερα ςτα χρόνια 
εκείνα... 
 
Διάβαςα προ πενταετίασ ςτίχουσ του, κάτι άλλα ςατιρικά του, αλλά όχι 
χρονογραφιματα που εδθμοςίευε παλαιότερα. Τον κυμοφμαι ωσ 
ταλαντοφχο ςκιτςογράφο, από ζνα ςκίτςο τισ αφεντιάσ μου με ζναν 
άλλο τισ παρζασ, τον Μιχάλθ, ςε μια ςτάςθ γεμάτθ κίνθςθ˙ 
εκφραςτικϊτατο˙ και πϊσ βζβαια άλλωσ; Αδελφόσ ο ίδιοσ, λαμπροφ 
επϊνυμου ηωγράφου που ζφυγε νωρίσ... Θυμοφμαι επίςθσ το πθγαίο 
του, εξαιρετικό του χιοφμορ, και πόςο πνευματϊδθσ ιταν. Ρρόςφατα 
μου τθλεφϊνθςε να δϊ ζνα καινοφργιο του πόνθμα που μου το ζςτειλε 
ςτον υπολογιςτι με e-mail. Το ζποσ τοφ (Νεο) Ζλλθνα. Το ταλζντο τοφ 
Μάκθ ςτθ ςάτιρα, που δάκνει, χτφπθςε ξανά με κζμα μεν κοινό, αλλά 
διαχρονικό: τα κακά μασ, οικεία κακά τισ φυλισ μασ. Δυςτυχϊσ, 
διαχρονικϊσ απαράλλακτα. Με ςτίχο που ςυνεπαίρει, ο Μάκθσ 
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ςκϊπτει, διδάςκει, διαςκεδάηει˙ αλλά και πικραίνει, γιατί τα κακά μασ 
είναι ανίατα. Ραραδίδονται από γενιά ςε γενιά. 
 
Σκωραμίδεσ1, με το άρωμα τισ διαχρονικότθτάσ των να διαςκεδάηει, 
δια τθσ αναγνϊςεωσ, τθν αναδυόμενθ μπόχα, αλλά, πάλι, θ μπόχα να 
μθν «διαςκεδάηεται»  για όςο ο Ζλλθνασ παραμζνει Ζλλθνασ: Γζλωσ  και 
κλαυκμόσ μαηί, καυςίγελωσ.  
 
Ζμακα και ’γϊ από τουσ ςτίχουσ αυτοφσ, ςυναντϊντασ κάποιεσ 
ςπανιϊτερεσ λζξεισ, θ ςκζψθ μου απαςχολικθκε με αρκετζσ 
ςυνδθλϊςεισ ςτα γραφόμενα, απζλευςα το ...χάλι μασ δοςμζνο με 
τρόπο ηωθρό, ςπιρτόηο, με τζχνθ γραφισ, με γνϊςθ τισ ελλθνικισ που 
δεν ςυναντάσ ςυχνά ςε γραπτό λόγο ςιμερα. Ο Μάκθσ, αν και όχι 
φιλόλογοσ (ςποφδαςε γεωπόνοσ) χρθςιμοποιεί τθν γλϊςςα με τρόπο 
που κα ηιλευε ϊριμοσ φιλόλογοσ. Αυτό του καφμαςα˙ και τθν άνεςθ 
ςτθ ςτιχουργία˙ και τισ ιδζεσ˙ και τθν διειςδυτικότθτα γραφισ˙ και τα 
λεκτικά παιχνίδια του˙ τθν ςάτιρά του εν γζνει.  
 
Μακάρι να ςυνετιςτοφμε διαβάηοντασ τα κακά μασ. Ο Μάκθσ κάνει 
καλό με τα (οικεία) κακά του˙ καλό ςτον πολίτθ, ςτον πολιτικό που κα 
τείνει (;) ευικοον (;) το ουσ. Υπάρχει άραγε κανείσ που τα αφτιά του να 
μθν ζχουν τοίχουσ, όταν ακόμθ και οι τοίχοι ζχουν αφτιά;2  
 
Οι Σκωραμίδεσ είκε κάποτε να αναδϊςουν από κακοςμίαν, ευωδίαν. 
Για το καλό μασ. Αρκεί να κελιςουμε! 
 
 
     Νίκοσ Γεωργαντηόγλου 

      Αναπλ. Κακθγθτισ 
            τθσ Αρχαίασ Ελλθν. Γλϊςςασ  
        και Φιλολογίασ, Ρανεπιςτ. Ακθνϊν 

 
 

                                                 
1
  ζκωραμίς, η: θαξέθια κε θάησζελ απηήο δνρείν λπθηόο, ην ζεκεξηλό «θαζνίθη»˙ ζηα 

λνζνθνκεία ε γλσζηή καο «πάπηα», ιέμε αξραία, πνπ σζηόζν απαληά άπαμ κόλνλ - 

παξ’ Αξηζηνθάλεη (Εκκληζιάζοσζαι 371) 
2
  Χξεζηκνπνηώ ειαθξώο παξειιαγκέλν θάηη πνπ, ρξόληα πξηλ, δηάβαζα ζ’ έλαλ 

...ηνίρν.  
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ΕΝΔΕΙΞΕΙ  
ΚΑΙ ΑΝΣΕΝΔΕΙΞΕΙ 

 
Το ανά χείρασ «καταπότιο» κυκλοφορεί ελεφκερα και χωρίσ τθ ςυνταγι 

μζντορα. Δεν ενδείκνυται για «πάςα χριςθ» δεδομζνου ότι φτιάχτθκε για να 
χρθςιμεφςει, κυρίωσ, ςαν ελαφρφ αναλγθτικό για ςυγκεκριμζνθ κατθγορία 
αλγϊν κοινωνικοφ και πολιτικοφ περιεχομζνου. Δεν κεωρείται πανάκεια,θ 

πειραματικι του όμωσ χριςθ, ςε ευρφ κφκλο χρθςτϊν, απζδειξε τθν ιδιαίτερα 
ευεργετικι του επίδραςθ ςε επίπεδο ψυχικισ εκτόνωςθσ.  

Ρροορίηεται, κυρίωσ, για εκείνουσ που αρρωςταίνουν από όςα ςτραβά κι 
ανάποδα αντιλαμβάνονται, βλζπουν και υφίςτανται ςε κακθμερινι βάςθ 

γφρω τουσ,  χωρίσ να ζχουν τθ δυνατότθτα να αλλάξουν το παραμικρό.  
Συνεπϊσ, δεν ςυνιςτάται ςε όςουσ ζχουν ιδθ αποκτιςει επαρκι ανοςία ςτα 
φαινόμενα αυτά και, ωσ εκ  τοφτου, μζςα από τθν αφαςία τουσ, μποροφν να 

διατθροφν τθν ιςορροπία τουσ. Αντενδείκνυται πλιρωσ θ χοριγθςι του ςτουσ 
παραγωγοφσ και προαγωγοφσ παντόσ είδουσ αρνθτικοφ «–ιςμοφ»  

(π.χ. αμοραλιςμοφ, τςαμπουκαλιςμοφ, ωχαδερφιςμοφ κ.λπ.)  
κακϊσ και ςε εκείνουσ που  ζχουν ςυνθκίςει να μετατρζπουν τα άγθ τουσ ςε 
άλγθ τϊν άλλων (και αναλγθςία δικι τουσ), αιςκανόμενοι πανευτυχείσ και 

ικανοποιθμζνοι με εαυτοφσ και αλλιλουσ.  
Αντενδείκνυται, ομοίωσ, θ χριςθ του από τουσ κατ’ επάγγελμα πολιτευτζσ και 

πολιτικάντθδεσ, από τοφσ κάκε λογισ αυτόκλθτουσ ςωτιρεσ, από τοφσ 
οςχεοξφνοντεσ ςατραπίςκουσ τοφ ςτενοφ και ευρυτζρου δοβλετίου μασ και 
από τον κλαςςικό τφπο του νεοζλλθνα μικροαςτοφ μαχαλόμαγκα,  παντόσ 

καιροφ και επαγγζλματοσ, που κεωρεί τον εαυτό του ςαν κζντρο τοφ 
ςφμπαντοσ και τθν αςυδοςία του ωσ κεκτθμζνο δικαίωμα. Στισ περιπτϊςεισ 

αυτζσ μπορεί να χορθγθκεί το ανά χείρασ αναλγθτικό, κατ’ εξαίρεςθ, μόνο ωσ 
...υπόκετο!  

Φτιάχτθκε ςτθν Ακινα, κατά τθν περίοδο 2006 – 2009, με τθν ελπίδα να 
διαςκεδάςει τα άλγθ μασ, όςο αυτό είναι εφικτό. 

Ζχει αόριςτθ θμερομθνία λιξθσ. 
.  

Ακινα 2009 
Μ.Π. 
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OIKEIA KAKA®
 

 
 

Ειςαγωγι 

Η ΛΙΜΝΗ ΣΩΝ ΚΩΡΑΜΙΔΩΝ 
 

Με ςκάριφοi τθν πρόκεςθ 
να ψζξω τα «οικεία» 
βρικα του τόπου τα δεινά, 
κοντά ςτα δεκατρία! 
 
Ζτςι λοιπόν προζκυψε 
αυτι θ καρικατοφρα 
κακϊν που κείνται κάκιςτα 
και κζλουν αγιαςτοφραii. 
 
Λίγο πολφ είναι γνωςτά 
τα χίλια μασ κουςοφρια, 
τινά πολφ παμπάλαια 
μα κάμποςα καινοφργια. 
 
Ασ ποφμε, θ… διχόνοια 
(αλλζωσ φαγωμάρα) 
είναι κουςοφρι ζμφυτο 
ςτθν θμετζρα φάραiii. 

 
Τθν ζχουμ’ απ’ τον …Τρωϊκό 
ωσ τον Κολοκοτρϊνθ, 
παρζα με τθ ρουφιανιά, 
τθ μάςα, τθ ραςτϊνθiv… 
 
Στθ ςυλλογι προςκζςαμε 
τθν  ε υ ν ο ι ο κ ρ α τ ί α ,  
το λάδωμα, το «ηαμάν φου»v 
και τθ  μ ο ι ρ ο λ α τ ρ ε ί α .  
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Το αδερφίηειν, παλαιό 
ωσ  « ι δ ι α ι τ ε ρ ό τ θ σ » , 
δεν είναι πια ελάττωμα 
ωσ είναι θ …μθτρότθσ! 
 
Να λεσ «και μη χειρότερα!», 
κακϊσ ζχουμε τάςθ, 
να ρζπουμε ςτα χείριςτα, 
το χείρον όταν φτάςει! 
 
Στων ςκωραμίδωνvi τον χορό, 
ςτθ λίμνθ τθσ ραςτϊνθσ, 
παίρνουμε πάντα το χρυςό 
εντόσ τισ Ευρωηϊνθσ
7. 
 
Τα των δεινϊν μασ ζπεα 
ακοφγονται δυςκόλωσ˙ 
ο κόςμοσ τα ευχάριςτα  
ηθτά αναμφιβόλωσ! 
 
Με μιαν ευτράπελθ χροιά 
κα ψάλω τα οικεία, 
καίτοι ωσ χϊρα πάςχουμε 
από …βαρυκοϊα! 
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Σκωραμίδα 1

θ
 

ΟΪ ΣΟ ΒΑΙΛΕΙΟ 

 
Μικρόσ ιμουν και ζγινα 
βαμβακερόσ ςτθν κόμθ 
και οι φαμίλιεσ οι γνωςτζσ 
μάσ κυβερνοφν ακόμθ! 
 
Σα νά ’μαςτε βαςίλειο 
ι κάποιο πριγκιπάτο, 
εκτόσ κι αν, λόγω Πκωνοσ, 
γίναμε …κ-Οκωνάτο! 
 
Ανάκεμα πωσ μπλζξαμε 
μ’ αυτοφσ τοφσ κείουσ (!) γόνουσ˙ 
λεσ κι οι λοιποί, εκτόσ «τηακιϊν», 
δεν κάνουν απογόνουσ! 
 
Μιπωσ τυχόν οι όρχεισ τουσ 
κρατοφν εκ Ρερικλζουσ 
ι τα «δικά» μασ φζρνουνε 
με «φοφςκεσ Σοφοκλζουσ»;8 
 
Ή φφρανε9 το γζνοσ μασ 
ι λάκοσ ρότα πάμε 
κι αντί να βλζπουμε μπροςτά 
ανάποδα κοιτάμε! 
 
Φλομϊςαμ’10 εκ πολιτικϊν 
με όνομα από «τηάκι», 
μια ο «Καρά-», μια ο «Παπά-» 
και όςον οφπω « -τάκη»! 
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Κλθρονομείται τ’ όνομα 
μα ςπάνια θ χάρθ˙ 
ϊδινεν11, λζει, το βουνό 
και ζτεκεν ςτουρνάρι! 

 
Στθν τελευτι τοφ βίου τουσ, 
οι αρχικομματάρχεσ 
βαφτίηονται – βαρφγδουπα - 
ςτθ χϊρα μασ, εθνάρχεσ! 
 
Κςωσ γιατί ςε όλουσ μασ 
αρζςουνε οι μφκοι 
και είμαςτε ευάλωτοι 
ςτο κάκε παραμφκι. 
 
Ρανεφκολα τα φρόκαλα 
περνάνε για χρυςάφι 
κι ζχει πολλά το ςφςτθμα 
γι’ απόκεμα ςτο ράφι! 
 
Είμαςτ’ ο τόποσ που ανκεί 
το φροφτο τϊν «μεγάλων»12 
μα, ειλικρινά, εκτόσ ...εμοφ, 
εγϊ δεν βλζπω άλλον! 
 
Τουσ ζχουμε ςτο ςβζρκο μασ, 
τουσ παίρνουμε ςτουσ ϊμουσ, 
αν δε αποδθμιςουνε, 
τουσ κάνουμε  και ...δρόμουσ! 
 
.............................................. 
.............................................. 
 

           κ.λπ. κ.λπ. κ.λπ. 
 
(...η ςυνέχεια ςτο βιβλίο) 
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ΓΛΩΣΣΑΙ - ΣΧΟΛΙΑ 
                                                 
i
  ζκάριθος, ο: θνλδύιη, γξαθίδα, κνιπβνθόλδπιν (<αξρ. ζκάριθος = αηρκεξό όξγαλν 

γξαθήο θαη ζρεδηαζκνύ > ειλζη. ζκαρίθημα) 
ii
  αγιαζηούρα, η: ην καηζάθη βαζηιηθνύ πνπ εκβαπηίδεη ν ηεξέαο ζηνλ αγηαζκό γηα λα 

ξαληίζεη ηνύο πηζηνύο. 
iii

  θάρα, η: γέλνο, ζότ (αιβ. fara = ζπόξνο, γέλνο < αξρ. θαηρία < θραηρία = 

αδειθόηεηα, γέλνο) 
iv
  ραζηώνη, η: καιζαθόηεηα, ηξπθειόηεηα, λσρέιεηα, ξαζπκία (αξρ. ραζηώνη < 

ξάζηνο, ππεξζ. ηνπ ράδιος = εύθνινο) 
v
  ζαμάν θοσ: < γαιι. je m’ en fous = ζηα παιηά κνπ παπνύηζηα) έθθξαζε κε ηελ νπνία 

δειώλεηαη ε πιήξεο αδηαθνξία γηα θάηη. Ο δακαλθνπηηζκόο είλαη έλα από ηα θύξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνύ ηππηθνύ καιαθν-λενέιιελα! 
vi
  ζκωραμίς, -ίδος, η: δνρείνλ λπθηόο, θνηλ. «πάπια» (αξρ. ειι. ζκωραμίς < ζκώρ, ηο 

[γελ. ηοσ ζκαηός]= πεξίηησκα + αμίς, η = δνρείν). Παξάγσγα απν ην ζθώξ > ζκωρία, 

ζκαηά, κοσράδα (<ζκωράδιον). Με ην ζπκπάζεην αλ ζαο κύξηζε! 
7
  Εσρωζώνη, η: ην ζύλνιν ησλ ρσξώλ ηήο Επξσπατθήο Έλσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

σο λόκηζκα ην ΕΥΡΩ (Γεξκαλία. Ειιάδα, Ιζπαλία, Γαιιία, Ιξιαλδία, Ιηαιία, 

Λνπμεκβνύξγν, Οιιαλδία, Απζηξία, Πνξηνγαιία, ινβελία θαη Ιζιαλδία). Μπνξεί 

βέβαηα ην ΕΥΡΩ λα καο εμαζθάιηζε λνκηζκαηηθή ζηαζεξόηεηα, επέθεξε όκσο 

ηαπηόρξνλα θαη ...επξσηίαζε (=κνύριηαζκα) ζηα πνξηνθόιηα καο. Οπδέλ θαιόλ ακηγέο 

θαθνύ, όηαλ πξπηαλεύεη ε αγπξηεία ηώλ εκπόξσλ θαη ε αρξεζηία ηώλ ζπλνδνηπόξσλ 

ηνπο πνπ καο θπβεξλνύλ. 
8
  θούζκα, η (μεηοτή): κεηνρή κε πιαζκαηηθή ρξεκαηεζηεξηαθή αμία. Έλαο από ηνπο 

επίζεκνπο ηξόπνπο κε ηνλ νπνίν νη θαηέρνληεο θιέβνπλ ηνπο αθειείο - εθ ησλ κε 

θαηερόλησλ - κε ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία ηήο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο. Οη «θούζκες 

Σοθοκλέοσς» είραλ θνπζθώζεη θαη μεθνπζθώζεη θαηά ηελ πεξίνδν 1999 - 2000, κε 

απνηέιεζκα πνιύο θόζκνο λα ράζεη ηηο νηθνλνκίεο ηνπ θαη νπ κόλνλ. Ήηαλ ε πεξίνδνο 

πνπ ηα θαθελεία είραλ γίλεη ...ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο θαη νη ηδνγαδόξνη ζύκβνπινη 

επελδύζεσλ, ηε αξσγή ηώλ ππεπζύλσλ θξαηηθώλ νξγάλσλ πνπ θακάξσλαλ γηα ηελ 

επνπξάληα νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  
9
  θσραίνω (-αλα):  (< αξρ. θύρω= δπκώλσ) κεηώλνκαη ζε όγθν ή βάξνο, δαξώλσ, 

εμαζζελίδσ, (κηθ) μωραίνομαι 
10

  θλομώνω: (<θλόμος  ην θπηό βερβάζκο ηο θλοκωηό) λαξθώλσ ςάξηα κε θιόκν, 

δεκηνπξγώ απνπληθηηθή αηκόζθαηξα κε θαπλό  (κηθ.) γεκίδσ, δίλσ ζε ππεξβνιηθέο 

πνζόηεηεο  
11

 ωδίνω: έρσ σδίλεο, θνηινπνλώ (αξρ. σδίλσ) 
12

 «μεγάλος», ο: ζηελ Ειιάδα ηνύ ζήκεξα, ην επίζεην απηό έρεη θαηαληήζεη λα είλαη 

κεγέζνπο ...αζήκαλην! Καηά θαλόλα δελ είλαη δεισηηθό νύηε ηεο αμίαο, νύηε ηνπ 

αμηώκαηνο θάπνηνπ. ’ έλα ππνπξγείν π.ρ. κε ηνλ πξνζδηνξηζκό απηό κπνξεί θαλείο λα 

έλλνεί ηνλ θιεηήξα ή ηνλ ...ππνπξγό θαη όιε ηελ ελδηάκεζε ηεξαξρία! ηελ ηέρλε, 

κπνξεί λα ελλνεί ηνλ Φνίβν θαη ηνλ Βνζθόπνπιν ή ηνλ Μπηζηθώηζε θαη ηνλ 

Θενδσξάθε! ηελ αξγθό είλαη ζρεδόλ κηα εύζρεκε εθδνρή ηνύ «καιάθα». 


