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Η ΓΡΑΒΑΤΑ 
(Όταν Έκλαψε η Περιστέρα) 

 
ι αν λαιμοδέτη φόρεσε, 
για μας τη λαιμητόμο 

(κι αυτός...) γερά την έστησε 
με τον δικό του κώμο1! 
 
Φορώντας τον καμάρωνε 
σαν γύφτικο σκεπάρνι 
ή σαν φανάρι κόκκινο 
κάποιου «σπιτιού» στη Μάρνη! 
 
Δώρο του Ζάεφ, τάχατες, 
ή της... Κομισιόν 
γιατί το «ΝΑΙ» το έλεγε 
με τη... διαπασών; 
 
Και πού δεν φίλησε ο «Τσε» 
τη Μέρκελ (...δεν το λέω!), 
αλλά, θαρρώ, ο σάλιαγκας 
χρειάζεται, πια, ΚΤΕΟ! 
 
“... σάλιαγκα  σπίτι καίγεται 
κι εκείνος τραγουδάει!”2 
και για να βρεί αν θα σωθεί 
χρυσάνθεμα μαδάει! 
 
Υπέγραφε, σαν τού ’διναν, 
ακόμα και... πετσέτες 
και κορδωμένος ύστερα 
ξεφούρνι ζε ρετσέτες: 
 
«Αριστερά αντίμετρα 
θα πάρουμε, εν τούτοις: 
στις πλαζ θα μπαίνει δωρεάν 
ο πας... εκατοντούτης!» 
 
«Ο πένης αλληλέγγυος 
προς τον φτωχό θα γίνει 
και μειωμένος ΦιΠιΑ 
θα μπει στην... ασπιρίνη!» 
 
«Κι αν έβαλα το χέρι μου 
για να κοπούν συντάξεις, 
με το... δεξί το έκανα 
και δεξιούς να κράξεις!» 
 

Κ 
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«Πρώτη φορά αριστερά, 
ιστορικά συνάδει 
(το είπαν κι οι ρεφορμιστές) 
με δρόμο προς... τον Άδη!» 
 
«Ο Κάρολος3 το έγραψε 
ή (και) ο Φρειδερίκος (;): 
“εάν δεν μπεις με το δεξί 
σε έφαγε ο λύκος!”» 
 
«Εμείς με το αριστερό 
πάμε μπροστά, συντρόφοι, 
με δεκανίκι δεξιό 
και όχι με τη... Φώφη!» 
 
«Ψηφίζοντάς με, βρήκατε 
στο... Ελ Ντοράντο φλέβα, 
κι αν δεν το καταλάβατε... 
σερσέ λα φάμ: Μαρέβα!» 
 
Ο κόρφος του... Ψυττάλεια 
πολιτικών λυμάτων 
και καπηλειό για σίτηση 
ακραίων και βλημάτων! 
 
Τα κατακάθια του ΠΑΣΟΚ 
τα εγκολπώθη χύδην 
κι εξωνημένους βάφτισε 
τους ρέστους διαρρήδην! 
 
Πήρε μαζί του, δηλαδή, 
εσμό τους «πατριώτες», 
μνημόνια να ξεσκίσουνε 
με άλλους πλειοδότες! 
 
Βεβαίως, δεν τα ξέσκισαν, 
αλλά (ως... ξεσχισθέντες) 
γίναν οι νέοι «Ιζνογκούντ»,4 
χαλίφηδες κι αφέντες! 
 
Τους «πρώτους μνημονιακούς» 
τους έκραξαν... προδότες, 
μα το δικό τους φουλ τού “YES” 
το έκλωσαν σαν κ ό τ ε ς ! 
 
Στο τέταρτο μνημόνιο 
(...καταδικό τους ΟΛΟ!), 
με το συμπάθειο, έψαυσαν 
κάθε φτωχού τον... φώλο! 
 



Η ΓΡΑΒΑΤΑ  (Όταν Έκλαψε η Περιστέρα) 

 

σελ. 3/12 
 

 
Μας πήραν και τα σώβρακα, 
αλλά ο νωθαλέξης, 
αναφλασμό5 εβίωνε 
βιάζοντας τις λέξεις! 
 
Επιτυχία βάφτιζε 
κάθε λογής σφαλιάρα 
και η ΕΛ.ΣΤΑΤ. τού έφταιγε 
μαζί με τον... Στουρνάρα! 
 
Για καρποφόρα νόμιζε 
τα βούρλα και τα βάτα 
κι αν βάτευε το σύστημα 
θα φόραγε γραβάτα! 
 
Στο άσπρο του πουκάμισο 
θα βάζει, πια, γραβάτα, 
μ’ απ’ τον καβάλο κάποτε 
ας βγάλει και τη... βάτα! 
 
Καημό μεγάλο είχαμε 
αν θα φορά γραβάτα 
ή αν γουστάρει ώριμη 
ή φρέσκια τη ντομάτα! 
 
Όμως το έχουμε καημό, 
γιατί δεκάδες βούρλα  
τα πήρε στο γραφείο του 
για να βαρούν... ταμπούρλα! 
 
Ο Νάρκισσος, αν μιά φορά, 
(εκτός απ’ τον καθρέφτη), 
κοιτάξει λίγο μέσα του, 
ίσως να δει τον ψεύτη... 
 
... που έχει μες το αίμα του 
σαν την αιμοσφαιρίνη, 
και ας «χτυπά» ενίοτε 
καμμιά... ντομπροκαΐνη! 
 
Στο «Άβατο» δεν θα τη βρει· 
εκεί... τσογλανοσσύνη 
πωλούν οι τσάμπα ήρωες 
κι αγνή... φασιστερίνη! 
 
Τα χρόνια μαθητείας του 
μες τα καλαμπαλίκια 
εμείς θα τα πληρώσουμε 
με χίλια χαμαλίκια! 
 



Η ΓΡΑΒΑΤΑ  (Όταν Έκλαψε η Περιστέρα) 

 

σελ. 4/12 
 

 
Με παρεούλα γιάπηδες 
κι αριστερούς της πλάκας, 
εντός συνόρων ήταν «Τσε» 
και μπρος στη Μέρκελ «Σδράκας»!6 
 
Στο χρέος μας δεν έπεσε, 
ως θέλαμε, ψαλίδι, 
παρά ολίγον... σεσουάρ 
και βάψιμο στο φρύδι! 
 
Αυτολεξεί μας έδωσαν... 
τη... μακριά γαϊδούρα, 
για να πηδά απάνω μας 
κάθε λογής σαβούρα! 
 
Πιο πριν, την «επιμήκυνση» 
τη θεωρούσε... βρόχο, 
ενώ αυτός το «κούρεμα» 
είχε (σαν «μάγκας») στόχο! 
 
Με βαμπ κουρέα σύμβουλο 
στο Μέγαρο Μαξίμου, 
πώς έμεινε το χρέος μας 
σαν τον... Πιατά, παιδί μου; 
 
Εκείνα που κορόιδευε, 
πριν τρία, μόλις, χρόνια, 
μας τα πουλά σαν... Διγενής 
στα μαρμαρένια αλώνια! 
 
Τα δανεικά δεν κούρεψαν, 
αλλά σαν τον Γκουσγκούνη 
κουρέψανε με την ψιλή 
τον «Διγενή» οι... «Ούννοι»! 
 
Παρέδωσε στους «Μάτσεντονς» 
ταυτότητα και γλώσσα 
και με γραβάτα γύρισε 
των συμφορών η κλώσσα! 
 
Σαν πανωπροίκι τού ’δωσαν 
επιστροφή... προσφύγων, 
για να ξεσφίξει ο κορσές 
της Άντζελας, ολίγον! 
 
Μες το γυλιό του έβαλαν 
και μιά της Μέρκελ γόβα, 
να πίνει τη σαμπάνια του 
σαν θ’ απαγγέλει Νόβα!  
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Στις Πρέσπες λαμποκόπαγε, 
μες την καλή χαρά του, 
που γην και ύδωρ κόστισε 
η πρώτη γραβατιά του! 
 
Πανευτυχής για όσα «μπιζ» 
του κάναν στην Ευρώπη, 
αλλά... ο Ζάεφ τα βρακιά 
μας πήρε και τη λώπη!7 
 
Του «μακεδόνικου χαλβά» 
(...“Χαΐτογλου” και άλλων) 
τα σκήπτρα παρεσόθησαν 
στον... «σαπουνέ» Φαρσάλων! 
 
Εξωστρεφείς θα γίνουμε, 
επήλθεν ο καιρός· 
στα Σκόπια θα εξάγουμε 
«μαλλίον της γραός»! 
 
Μες το Αιγαίο ο Παναής, 
ο... φρούδος-Μακεδόνας, 
«ΖEI Ο ΓΚΛΙГΚΟΡΩΦ;» θα ρωτά 
υπό μορφήν γοργόνας! 
 
Κι ο Ντόναλντ, έτι, δήλωσε 
πως τον Λελέ θαυμάζει· 
γνωστόν ότι ο όμοιος 
τον όμοιο πελάζει! 
 
Εικάζω πως ο «ΣΦΥΡΙΖΑ» 
στη νέα του πορεία 
θα γράψει το αφήγημα 
«ΡασΠούτιν Ιστορία»! 
 
«ΕΟΚ και ΝΑΤΟ» (το γνωστό 
τοις πάσι.... «συνδικάτο») 
το σιτευτό μοσχάρι μας 
το έλαβαν στο πιάτο! 
 
Στα μέζεά τους, συνεπώς, 
Ελλάδα κι Ιστορία, 
οι αιτιάσεις μας γι’ αυτά 
φαντάζουν σαν μωρία! 
 
Σε Δύση και σ’ Ανατολή 
ως τη... Βενεζουέλα, 
αν δεν ξυστείς μονάχος σου 
κανείς δεν λέει... "έλα"! 
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Της Κομιντερν8 τα έπεα: 
«Εργάτες ενωθείτε», 
κατέληξαν πτερόεντα 
του τύπου «…βολευτείτε!» 
 
Ετσι, στο πάλαι «Σιδηρούν», 
που είναι, πια, «κασέρι», 
τους Λένιν, Στάλιν και λοιπούς 
κανείς δεν θέ’ να ξέρει! 
  
Οι πρώην κατακόκκινοι 
χωρίσαν τα τσανάκια 
και προς το μαύρο βάφουνε 
τα νέα τους τσαρδάκια. 
 
Κλειστήκαν στα καβούκια τους 
με το κεφάλι μέσα 
και με τους πρώην σύντροφους 
δεν θέλουν νιτερέσα! 
  
Παλιά κλείναν την πόρτα τους, 
μονίμως, προς τα έξω, 
τώρα δεν θέλουν σπίτι τους 
ψυχή απ’ τους απέξω! 
 
Σε μαθητεία διαρκή 
το  π ρ ο λ ε τ α ρ ι ά τ ο  
εμπέδωσε πως τελικά 
ανακυκλώνει… πάτο! 
 
Αιθαιροβάμονες νωθείς,9 
με ερυθρά πατίνα, 
στου άληστου διεθνισμού 
ξεμείναν τη βιτρίνα! 
 
Αν πεις «πατρίδα», σ’ έκραξαν 
αναφανδόν... φασίστα 
και αν σε «PRIDE» δεν φανείς 
σε μαύρη μπαίνεις λίστα! 
 
Το μότο τους... Λαυρέντειο:10 
«Με μας ή με τους άλλους;», 
διότι φέρουν στη φαιά 
Τζουγκασβιλείους11 κάλους! 
 
Στο Γιουνιστάν αράξαμε 
στον «Ρώσικο Οχτώβρη» 
κι ό,τι εχάθη καθ' οδόν 
ο... "YES to All" θα τό 'βρει! 
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Ιδεολόγοι του συρμού 
και ευκλεείς στην τσέπη, 
δίπλα στον... Μάο μάχονται 
μες της φαιάς το χρέπι! 
 
Σπαράζουν που δεν δούλεψαν 
ποτέ σε... ορυζώνες, 
να δουν εάν τα… Τimberland 
αντέχουν στους αγώνες! 
 
Χτυπιούνται που δεν ένιωσαν 
ζυγό του Τσαουσέσκου, 
και το... προτσές του Χόνεκερ: 
«Ο Μαρξισμός του “φρέσκου”»! 
 
Καυχώνται όσοι πλάγιασαν 
στην Κούβα με μουλάτες, 
πιστεύοντας πως έβαλαν 
σε μιά «ιδέα» πλάτες! 
 
Οιμώζουν που «κολλήσαμε» 
στης Δύσεως το άρμα 
και που δεν έγραψε για μας 
ο Όργουελ τη «Φάρμα»! 
 
Λυπούνται που δεν είχαμε 
κι εδώ τα «Μπεριόσκα»,12 
για να ψωνίζουν συγγενείς 
του Φούτση και του Θόσκα! 
 
Σ’ αυτή την «επανάσταση», 
που θάλπουν στο μυαλό τους, 
νομενκλατούρα θα ’τανε, 
στον σόλοικο εσμό τους! 
 
Αλί, τους έπεφταν βαριά 
τα "Lee" και τα "Λιβάις" 
και τα σαλέ που πήγαιναν 
να μάσουν... εντελβάις! 
 
Καταραμένη ξενιτειά, 
καταραμένη φτώχια... 
ασήκωτα στο Μονακό 
ποτά και πρωτοβρόχια! 
 
Το «ίσοι είμαστ' όλοι μας», 
αλλά ΕΜΕΙΣ πιο... ΙΣΟΙ, 
πρεσβεύει όποιος έλαχε 
σε θώκο να καθίσει! 
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Και τα γουρούνια το 'ξεραν 
στων «Ζωντανών τη Φάρμα» 
και πιο γουρούνια έγιναν 
γιατί περνούσαν χάρμα! 
 
Χλιδή, μιστούρα... αλά "king", 
και γύρωθεν οι "κλούβες", 
για να μην έχει επαφή 
ο «ηγεμών» με... λούβες!13 
 
Συνδικαλοτεμπέληδες 
και κομματοκοπρίτες 
που όταν βρούν τον μπεζαχτά 
δαγκώνουν σαν αστρίτες! 
 
«Για ένα σοσιαλισμό 
αγωνιζόμαστ’ όλοι!» 
[Ψηλά τα χέρια κι άστε το 
σε μας το... πορτοφόλι!] 
 
Με ούρα και με κόπρανα 
και λάσπη κατά κόρο 
φυλάνε σαν τα άγρια 
το ζωτικό τους χώρο! 
 
Σα το ... γουρούνι στο σακί 
μας κουβαλούν τις «λύσεις» 
και λοιδορούν (...κομπαζοντας) 
τις όποιες αντιρρήσεις! 
 
Ας χτίσουμε, μιας κι ηύραμε 
τις λύσεις των «γορδίων», 
στα «Καυδιανά (μας) Δίκρανα»14 
σταθμούς των διοδίων! 
 
Ο «εθνικός» μας αετός 
που είχε δυο κεφάλια 
σαν κότα γεννοβόλαγε, 
μα τα πουλιά του... χάλια! 
 
Οι πικραμένοι του ντουνιά 
κοτσάραν από ένα 
σε κάποιο ξεσκονόπανο 
και σήκωναν αντένα! 
 
Οι στερημένοι χόρταιναν 
με τζούφια μεγαλεία 
και τα μισά Βαλκάνια 
τα βγάλαν... Ιλλυρία! 
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Τα παραπούλια νείρονταν 
με ποια λαθροχειρία 
θα περαστούν για πλάτανοι 
στη Φυσική Ιστορία! 
 
Οι Σκοπιανοί βολεύτηκαν 
με μπακλαβά γωνία 
και πλάκωσε από κοντά 
η... «μείζων» Αλβανία! 
 
«Εμείς πολλά δεν θέλουμε... 
την Ήπειρο μόναχα, 
και την πλατεία τού... Κοτζιά· 
πολλά ζητάμε τάχα;» 
 
«Πολλοί γνωστοί Αρματωλοί, 
αλλά, κυρίως, “κλέφτες” 
μιλούσαν αρβανίτικα 
και μην μας πείτε... ψεύτες!» 
 
«Εμείς σας λευτερώσαμε, 
γι’ αυτό και ο Μπερίσα 
το είπε πως τα Τίρανα 
θα φτάσουν στα Πατήσα!» 
 
«Θεός σχωρέσ’ τον Δρακουμέλ 
που έδωσε το σήμα 
κι ανθίσαν τα “λουλούδια” μας 
στης Γης το πρώτο κτήμα!» 
 
«Τ’ αλάδωτά μας άντερα, 
απ’ τον καιρό του Χότζα, 
λιγδώθηκαν και στρώσανε 
σε γκιαουρένια λότζα!» 
 
Ο Βουκεφάλας υπουργός 
(του Ζάεφ... βαπτιστήρι) 
μοιράζει τα προικώα του 
και δεν χαλά χατίρι! 
 
«Παιδιά, ό,τι ζητήσετε 
κι ό,τι ποθεί καρδιά σας· 
ο «τσάμικος», η Τσαμουριά 
κι ο Παρθενών... δικά σας!» 
 
«... αλλ’ όμως θα κρατήσουμε 
τον... «καλαματιανό» μας 
και τούτο είναι το στερνό 
και μόνο κόκκινό μας!» 
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«Και δεν το κάνουμε για μας, 
αλλά για τον Προκόπη 
που κάποτε διόρισε... 
ολόκληρη Ευρώπη!» 
 
Για όλα τούτα έκλαυσεν 
πικρώς η Περιστέρα 
και συνολάκι σήκωσε 
Μαξ Μάρα στον αγέρα; 
 
Για την Ελλάδα έκλαψε 
ή για τον εαυτό της 
που τόγα15 του Μετσόβιου 
φορά σαν... παρεό της; 
 
[Το άριστα στο «Χάλινγκραντ» 
δεν χρειαζόταν κόπο· 
του «Ιωσήφ» η σύζυγος 
πετύχαινε τον τρόπο!] 
 
Ω, μην γελάτε· έκλαυσεν 
γιατί ο (...πάντα) λέων 
απ’ το κλουβί του Σόιμπλε 
εξήλθε... χαμαιλέων! 
 
Ουαί, μην μυκτηρίζετε 
μιά κλαίουσα γυναίκα, 
μία εστέτ «αρστερή» 
που παίζει σαν τον... Πρέκα! 
 
Το δάκρυ της μαζέψτε το 
και βάλτε το σ’ αμπούλες, 
να το ’χουν για ξεβάσκαμα 
και αγιασμό οι... μπούλες! 
 
Ήταν μια μέρα... «επική» 
η πέμπτη του Ιούλη, 
με θερινό καρνάβαλο 
και εθνικό μπουμπούλι! 
 
Τη μέρα που κυβίστησε 
ο Τσε των Βαλκανίων, 
ο Γκόρτσος16 έγινε Ντε Γκωλ 
εντός των καφενείων! 
 
Τα μάλα υπερήφανοι 
ας νιώθουμε τη μέρα 
που έβαλε η Εμμονή 
στην Αγυρτεία βέρα! 
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Ποιός Έλλην (και αριστερός!) 
δεν νιώθει την... Παλόμα 
που εν δακρύοις κόπτεται 
για το πτωχό της βρώμα; 
 
Αλλ’ όμως τους δακρυικούς 
πολύ μην τους κουράζει, 
γιατί η (…faux) Αριστερά 
θα πέσει σε μαράζι! 
 
Απόθεμα ασφάλειας 
δακρύων ας κρατήσει· 
μετά το μεσουράνημα 
ακολουθεί η δύση... 
 
Στην Κουμουνδούρου ο κλαυθμός 
θα γίνει... m i l e s t o n e , 17 
μα για να βρουν τα... βασικά 
ας ξαναδούν τη... S t o n e ! 
 
ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ 1 
 
Αυτός με τη γραβάτα του, 
εμείς με τη θηλιά της, 
και η... Γκουχτούρα18 στο Ε.Μ.Πί. 
θα έχει τη φωλιά της! 
 
Σε στάδιο επόμενο 
θα βάλει... παπιγιόν, 
ενώ στο “PRIDE” σκέφτεται 
να πάει με... κραγιόν!- 
 
Ο ρέστος θίασος σκιών, 
μετά τον «Πατερούλη», 
γραβάτα πλέον θα φορά 
στο κάθε του μπουρμπούλι! 
 
ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ 2 
 
Με «Δεξιά» κι «Αριστερά», 
ακόμα, εάν ζούμε, 
σ’ (ιστορικό) ΨΥΧΙΑΤΡΟ 
ας πά’ να κοιταχτούμε! 
 
Το «ένα κι ένα» κάνουν «δυό», 
τα ρέστα: π α ρ α μ ύ θ ι α · 
να τρών’ οι «ξ ύ π ν ι ο ι » το ψητό 
κι οι β λ ά κ ε ς  τα... ρεβίθια! 
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Μάκης Π. 
17.07.2018 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
 

1  κώμος, ο: ... | ομάδα ατόμων που συμμετείχαν σε εορταστική πομπή, 
2  «σάλιαγκα σάλιαγκα σπίτι καίγεται κι εκείνος τραγουδάει»: (παροιμ.) λέγεται για εκείνους που 
αδυνατούν να αντιληφθούν το μέγεθος τής συμφοράς που έχουν πάθει.  
3  Κάρολος / Φρειδερίκος: Μαρξ / Ένγκελς. 
4   Ιζνογκούντ (Iznogoud): ο ήρωας  γαλλικής σειράσ κόμικ που δημιουργήθηκε από τον 
σεναριογράφο Ρενέ Γκοσινί και τον σχεδιαστή Ζαν Ταμπαρί. Ο Ιζνογκούντ είναι ο Μεγάλος Βεζίρης 
του χαλιφάτου κι έχει βάλει ως μοναδικό στόχο στη ζωή του να εκθρονίσει τον Χαλίφη. 
5  αναφλασμός: σεξουαλική διέγετση 
6  Σδράκας Ευαγγ.: ο δουλοπρεπής πρύτανης του ΑΠΘ επί Χούντας. 
7  λώπη, η: (ή και λώπος, το) ιμάτιο, μανδύας, πανωφόρι ( > λωποδλυτης). 
8  Κομιντερν  η Τρίτη Διεθνής. 
9  νωθής, ο, η: (Α)  νωθρός, ανόητος, βλαξ κ.ο.κ. 
10 Λαυρέντης:  Λαβρέντι Πάβλοβιτς Μπέρια (Μερτσεούλι Γεωργίας 1899 – 1953) πολιτικός και 
αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της πρώην ΕΣΣΔ.  
11 Τζουγκασβιλι: Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς Τζουγκασβίλ, γνωστός ως Στάλιν.  
12 Μπεριόσκα: ειδικά μαγαζιά στην πρώην ΕΣΣΔ με είδη «πολυτελείας», προορισμένα για τη 
νομενκλατουρα, την ιντελιγκέντσια και τους τουρίστες, μόνο. 
13 λούβα: λώβα και λώβη, η νόσος λέπρα | (Α)  κακή μεταχείριση, κακοποίηση,  προσβολή, 
χλευασμός, ατίμωση, ύβρη κλπ.  
14 Καυδιανά Δίκρανα:  η έκφραση «περνάω από καυδιανά δίκρανα» σημαίνει την αποδοχή 
εξευτελιστικών όρων. Σχετίζεται με τη μεγάλη ήττα που υπέστησαν  οι Ρωμαίοι από τους Σαμνίτες 
(κοντά στο αρχαίο Καύδιο) το 321 π.Χ. Ο στρατηγός των νικητών, Πόντιος Ερέννιος, υποχρέωσε τους 
ηττημένους να περάσουν κάτω από ταπεινωτικό ζυγό, που σχηματίστηκε από τρία δόρατα σε σχήμα 
δικράνου. 
15 τόγα, η: η τήβεννος τών Ρωμαίων (< λατ. toga «τήβεννος»). 
16 Γκόρτσος: πολιτευτής στην ταινία «Τζένη Τζένη» (1966). 
17 milestone: (μάιλστόουν) ορόσημο. 
18 γκουχτούρα: ηχομιμητική λ. από τη φωνή (γκου) ) του περιστεριού (> δεκοχτούρα και 
δεκαοχτούρα, λόγω παρετυμολογίας. 
 

                                                           

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CE%BD%CE%AD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%B6%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%86%CE%AC%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%86%CE%B7%CF%82

