
ΔΕΣΜΟΥΜΑΝΤΕΙΕΣ 
 

Είναι μεγάλος πειρασμός 

κάποιος να μην μιλήσει. 

Γενέθλια έχει ο ΔΕΣΜΟΣ, 

πέντε έτη έχει κλείσει. 

 

Του Γεναριού ο τελειωμός 

φέρνει γιορτή μεγάλη. 

Στου Παπανδρέου χαλασμός, 

Σοφοί, Ποιητές, και άλλοι. 

 

Των εδεσμάτων κορεσμός, 

κρέατα, ψάρια, βλήτα, 

του νέου έτους γιορτασμός, 

τ 'Αη – Βασιλιού η πίτα. 

 

Σταυρόλεξο ο τεμαχισμός, 

η Καίτη περιμένει, 

έχει, σαν δήμιος σωστός, 

την μάχαιρα υψωμένη. 

 

Γίνεται ένας ξεσηκωμός,  

πως θα την  κουμαντάρουν, 

κι όλοι απ 'την Βασιλόπιτα, 

κομμάτι ίδιο να πάρουν. 

 

Ρίζες, Πολλαπλασιασμός, 

Πρόοδοι, Εξισώσεις, 

και Λογισμός απειροστός, 

Σύνολα, Ποσοστώσεις. 

 

Δύσκολος είναι ο ερχομός, 

γνώσης, της πρώτης νιότης. 

Άγνωστον πως θ 'αναδειχθεί 

ο νέος Φλουρινιώτης. 

 

Δημιουργείται αναβρασμός, 

δεν βρίσκεται η λύση, 

είς τότε, του Δεσμού Σοφός, 

ο Μάκης, θα μιλήσει. 

Η Μαθηματική, ατυχώς, 

δεν μας αρκεί Παιδεία. 

Πρέπει να ειπωθεί χρησμός, 

ως έδινε η Πυθία. 

 

Ο Μπίκος, ο μελισσουργός, 

πρέπει χρησμό να δώσει. 

Ήδη ο οίνος κι ο καπνός 

τον έχουν μαστουρώσει. 

 

Εγείρεται ο αρχηγός, 

εργατριών, κηφήνων, 

άρχεται, επιβλητικώς, 

τον λόγον του εκχύνων. 

 

 Μέλας, λευκός, ο αριθμός, 

δια δύο διαιρεμένος, 

του τάλανος ο γυρισμός 

είτα προστιθεμένος. 

 

Τας μοίρας, νυν, συνολικώς, 

συν ένα, αφαιρούμε, 

τμήμα της πίτας, κυκλικώς, 

εκ  κέντρου αποσπούμε. 

 

Μετά, αντικειμενικώς, 

σοφοί τινές κληρούνται, 

και τεταρτομοριακώς, 

τεμάχιον καρπούνται. 

 

Τον σκόπελον επιτυχώς, 

ούτω υπερπηδούμε, 

προκύπτει αριθμός σωστός, 

όντινα διαιρούμε. 

 

Επικρατεί συλλογισμός, 

όλοι ερευνούν για λύση. 

Αδύνατον, τις, τον χρησμόν, 

ν 'αποκρυπτογραφήσει. 

 



Ο σερβιτόρος, πλάι, ορθός, 

εδέσματα κομίζει. 

Ακούει, κι αμέσως, σοβαρός 

την λύση εκστομίζει. 

 

Ο αριθμός, Μέλας, Λευκός, 

εξήκοντα τετράκις, 

των τετραγώνων ο σωστός   

ο αριθμός στο σκάκι. 

 

Τριάντα δύο ακριβώς, 

προκύπτει, δια του δύο, 

συν Οδυσσεύς, προσθετικώς, 

κάνει πενήντα δύο. 

 

Έτη πού 'κανε ο πονηρός, 

είκοσι χρόνια  τάλας, 

της Πηνελόπης πριν ριχτεί 

τας ανοικτάς αγκάλας. 

 

Τρείς Μοίρες κι ένα, πληθυσμός, 

το τέσσερα αφαιρούμε, 

Σαράντα οκτώ, είναι τελικώς 

αυτό που διαιρούμε. 

 

Εύκολος, νυν, τεμαχισμός, 

καμμία δυσκολία, 

τετράκις, δια δύο, διαιρετός 

και άπαξ, δια του τρία. 

 

Δέχονται όλοι λυτρωτικώς, 

την προταθείσα λύση, 

τον σερβιτόρον, είς σοφός, 

πάραυτα θα ρωτήσει. 

 

Φρονώ, πως μου είσαι γνωστός. 

Στην Ιωνία μένεις; 

Μου είσαι ενίοτε ορατός 

σε Χόντα να επιβαίνεις. 

 

Ότι είσαι τόσο ικανός 

ο νους μου δεν το πιάνει. 

Είσαι αθιγγανίδος γιος; 

Διαβάζεις το φλυτζάνι; 

 

Εις τους Δελφούς είδα το φως. 

Εκεί ζούσα ως παιδίον. 

Κι ο οίκος μου ήτο ο πατρικός 

εγγύς στ ' Αρχαίον Μαντείον. 

 

Από καιρού μένω, ως γαμπρός, 

στη Νεα Ιωνία. 

Πυθίας τρία, ακριβώς, 

και Κάλχα επτά γωνία. 

 

Πλάι στη Μαντεία διαρκώς, 

χρόνους έχω διατρίψει. 

Όποιος κι αν είναι ο χρησμός, 

πάντοτε βρίσκω λύση. 

 

Το νέον έτος, επαρκώς, 

έχω οιωνοσκοπήσει. 

Το Δεκατρία, δι ' όλους σας, 

αίσιον θα κυλήσει. 

 

Ευχόμαστε όλοι, ο ΔΕΣΜΟΣ 

έτη πολλά ν 'αντέξει, 

και πας Δεσμώτης του Σοφός 

να μακροημερεύσει 

Άκης Θεοδωρακόπουλος 
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