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Εμφύλια Γεναριάτικη 

των Γεωπόνων μάχη. 

Της Σύναξης, το αίτιο, 

η εικοστή ενάτη. 

 

Ερίζουν δυό ειδικότητες, 

η επέτειος που θα γίνει, 

για τα γενέθλια του Δεσμού 

που έξι χρόνια κλείνει, 

 

και για να ξανακόψουμε 

την πίττα του Άη Βασίλη, 

να 'χουνε ευτυχή χρονιά 

Συνάδελφοι και Φίλοι. 

 

Η Φυτική παραγωγή 

και η Ζωοτεχνία, 

αδελφοκτόνο δίνουνε 

αγώνα, με μανία. 

 

Των ζώων οι θεράποντες, 

παράδοση στηρίζουν. 

Οι Φυτικοί, ρομαντικοί, 

για αλλαγή ψηφίζουν. 

 

Μέσα στην Κρεαταγορά, 

ο Ζωοτέχνης θέλει, 

η μύτη του τη μυρουδιά 

του σφάγιου να οσφραίνει. 

 

Παϊδάκια, Μπούτι, Εντόσθια, 

Κιμάς, Πατσάς, Μπριζόλες, 

η οσμή τους τις αισθήσεις του 

να ερεθίζουν όλες. 

 

Οι στηρικτές του Φυτικού  

Βασίλειου φωνάζουν. 

Κομματιασμένα κρέατα, 

το αίμα, τους ταράζουν. 

Θέλουν Πρασίνου μυρουδιές, 

άρωμα Χλωροφύλλης, 

Τα άνθη να βατεύουνε 

κουβαλητές της γύρης. 

 

Στον Παπανδρέου τον παλιό 

οι Ζωοτέχνες θέλουν. 

Στη Ροζαλία, Εξάρχεια, 

οι Φυτικοί επιμένουν. 

 

Η σύγκρουση αναπόφευκτη. 

Θα σκοτωθούνε Θεέ μου. 

Τώρα τα τύμπανα ηχούν 

του Εμφύλιου πολέμου. 

 

Στον Άγιο Πέτρο σύσκεψη 

αμέσως συγκαλούνε, 

οι παλαιοί Καθηγητές, 

διέξοδο να βρούνε. 

 

Της Φυτικής ο αρχηγός, 

πρώτος που θα μιλήσει. 

Ο Φραγκίσκος όρθιος, στητός, 

τον λόγο θα εκστομίσει. 

 

“Φίλοι μου” λέει, και το πόδι του 

κάτω χτυπάει με μένος. 

“Να δράσουμε καθολικώς, 

ορθώς, και επικαίρως” 

 

“Ανάγκη επιτακτική 

λύση άμεσα να βρούμε, 

σε λίγο έχει ο Θρύλος ματς, 

να μην καθυστερούμε .” 

 

Η Αμπελουργία ενίσταται, 

ταχέως επεμβαίνει. 

Σύσσωμη η ομήγυρις 

ν' ακούσει περιμένει. 



Ακύρωση της Σύναξης, 

ο Οδυσσέας θέτει, 

διότι είς, των καθηγητών, 

δεν φέρει λαιμοδέτη. 

 

Της Γεωργίας η κεφαλή, 

αφήνει το πλεκτό της, 

και μ' απορία έκδηλη 

ρωτάει τον διπλανό της. 

 

“Για πες μου, σε παρακαλώ, 

αυτοί γιατί μιλάνε; 

Γριά είμαι η άμοιρη, 

τ' αυτιά δεν με βοηθάνε.” 

 

Ο Καραντούνιας πίσω τους, 

να ομιλήσει θέλει, 

Με έντονο ύφος, αυστηρό, 

φωνάζει στον Ταλέλλη. 

 

“Πάρ' το πλεκτό σου γρήγορα, 

και πήγαινε έξω τώρα!! 

Σταμάτα τις παραξενιές, 

γιατί μου τρως την ώρα.” 

 

Ο Βεϊνόγλου εγείρεται, 

της Γαλακτοκομίας. 

Πρόταση φέρνει, φάρμακο, 

ενάντια της βίας. 

 

“Από αγελάδα νεαρή 

πού 'χω πρωτοαρμέξει, 

πρωτόγαλα εξαιρετικό 

πρωί έχω συλλέξει. 

 

Ταχέως οι Άγγελοι στη γη 

να το ταχυδρομήσουν, 

να πιούν οι αντιμαχόμενοι, 

κι ευθύς θα ηρεμήσουν.” 

Η απουσία τρανταχτή 

της Φυσιολογίας. 

Λείπει ο Κώστας ο Νιαβής, 

Πατριάρχης της Χημείας. 

 

Στείλανε τον Δροσόπουλο, 

να τον αναζητήσει, 

μα χωρίς αποτέλεσμα 

σε λίγο θα γυρίσει. 

 

“Δεν μπορεί τώρα ο Νιαβής, 

εδώ να επιστρέψει. 

Έχει μεγάλο πρόβλημα, 

σε δύσκολη είναι θέση.  

 

Δεσμός απ' τον κύκλο του Κrebs 

την έχει κοπανίσει. 

Τον ψάχνει στο εργαστήριο 

να τον ξανακολλήσει.” 

 

Κι ο Βασιλειάδης είναι εκεί, 

Ψείρας, το παρωνύμι, 

το κτίριο που έδρευε 

Σαράι είχε γίνει. 

 

Με τον Τσεκούρα, την Βιβή, 

να έχει στο πλευρό του, 

στις βενζολίου παρασκευές, 

συνέχεια το μυαλό του. 

 

Ο προεδρεύοντας Χαλκιάς 

ρωτάει τον Μελανίδη: 

“Mικροβιολόγε μου που πας; 

Μήπως έχεις ταξίδι;” 

 

“Εδώ κοντά, Παράδεισου 

κι Εδέμ δέκα οκτώ, 

μένει ο Pasteur, το πρόβλημα 

θα πάω να του πω. 



Κάθε χρόνο διαγώνισμα, 

έβαζα την ζωή του, 

με συμπαθεί, είμαι ψηλά  

εις την εκτίμησή του.  

 

Κάποιο στο εργαστήριο 

μαντζούνι να μου φτιάξει, 

να πιουν οι εχθρευόμενοι 

το μένος να σιγάσει.” 

 

Μία μεταλλική φωνή 

ακούγεται στο βάθος. 

Μιλάει της Βοτανικής, 

με το.... γνωστό του πάθος. 
 

Στο στόμα πλάι η βοηθός, 

μικρόφωνο του βάζει, 

και ο Ζερλέντης ο άψυχος, 

μοιάζει σαν να φωνάζει. 

 

“Έχω μαζέψει βότανα, 

τα νεύρα που καλμάρουν, 

Αρνάκια οι αντίπαλοι 

θα γίνουν αν τα πάρουν. 

 

Θα στείλω και την Βιετκόγκ, 

που έχει πολεμήσει, 

για της Ειρήνης τ' αγαθά 

να πάει να τους μιλήσει. ” 

 

Τον λόγο έχει ο αντίποδας, 

στην γλώσσα, του Νταβίδη. 

Λέω για τον δημοτικιστή, 

τον Παρασκευαϊδη. 

 

Κοιτάζει με πολύ αυστηρό, 

βλέμμα τον Οδυσσέα. 

Το ύφος του, σαν του σκληρού, 

αδίστακτου εκδορέα. 

“Τι είπες Παλιοαμπελουργέ, 

ρε καθαρευουσιάνε; 

Πως πρέπει όλοι όσοι 'ναι δω 

γραβάτα να φοράνε; 

 

Μην τάχα και εσούρωσες  

απ' τα παλιοκρασιά σου; 

Τι θα φορέσουμε εμείς, 

θα κρίνει η αφεντιά σου; 

 

Γραβάτα εγώ δεν την φορώ, 

και βάλτο στο μυαλό σου. 

Πάρε τον λαιμοδέτη σου 

και άντε στο καλό σου.” 

 

Προ απειλής διαλύσεως, 

όλης της Συνεδρίας, 

η λύση έρχεται εκ της 

Φυτοπαθολογίας. 

 

Πράος, Μειλίχιος, Γλυκός, 

είν' ο Δημητριάδης, 

στο λόγο του υπακούουνε 

προκλητικοί κι αυθάδεις. 

 

Βοήθησε οι αντίπαλοι 

και συμφιλιωθήκαν, 

τα Ορυκτά κι η Άμπελος 

μπορέσαν και τα βρήκαν. 

 

Σκεφθήκαν οι Καθηγητές, 

στη γη κάποιον να στείλουν, 

τα οξυμμένα πνεύματα 

μήπως και καταστείλουν. 

 

Ποιός θά 'ταν ο εκπρόσωπος 

όμως δεν συμφωνούσαν. 

Χάβρα η Συνεδρίαση, 

όλοι μαζί μιλούσαν. 



Ειρήνη δεν κατάφεραν, 

τον στόχο που είχαν βάλει. 

Μισοί είναι με τους Φυτικούς, 

στους Ζωοτέχνες οι άλλοι. 

 

Αφήνουμε τους Ουρανούς, 

πάλι ας προσγειωθούμε, 

και η αντιπαράθεση, 

που βρίσκεται να δούμε. 

 

Η ατμόσφαιρα, λέει Φυτικός, 

στη Ροζαλία είν' άλλη. 

Πιό φωτεινή, κι η βλάστηση 

γύρω την περιβάλλει. 

 

Κλονίζεται η Παράδοση, 

Ζωοτέχνης θ' αντιτείνει. 

Εδώ γεννήθηκε ο Δεσμός, 

εδώ πρέπει να μείνει. 

 

Οι Πρόεδροι απεσύρθησαν 

τότε να συσκεφθούνε. 

Την όποια τους απόφαση, 

όλοι θα σεβαστούνε. 

 

Ο χρόνος της Συνδιάσκεψης, 

πέντε κιλά ρετσίνα. 

Είδαν τα ενδεχόμενα, 

και τούτα, και εκείνα. 

 

 

 

 

 

Εξήλθεν η απόφασις, 

με οίνον ποτισμένη, 

εις του Δεσμού τους ιερούς 

Κανόνες βασισμένη. 

 

Τον λόγο παίρνει ο Πρόεδρος, 

ο Μάκης ο Πασσίσης. 

Αιτιολογεί πως δόθηκε 

στο πρόβλημα η λύσις. 

 

“Υπάρχει λόγος σοβαρός, 

και είναι η αιτία, 

η φετινή η Σύναξη, 

να 'ναι στην Ροζαλία.” 

 

Εκρίθη ότι ο οίνος της, 

είναι σαν Θείο δώρο. 

Λείπουν στοιχεία οινικά, 

από τον άλλο χώρο. 

 

Τον όροφο άν φτιάξουνε, 

πάλι όπως μας αρέσει, 

η Σύναξη στην Αγορά, 

μπορεί να επιστρέψει. 

 

Του χρόνου στη συγκέντρωση, 

τη νέα να ευχηθούμε, 

στο νου και σώμα υγιείς, 

και πάλι να βρεθούμε. 

 

 

26 – 01 – 2014 

Άκης 

 

Υ.Γ. 

Κάποιους, άμα τους πέθανα, 

ενώ αυτοί ζουν ακόμη, 

για το έργο θυσιάστηκαν, 

και τους ζητώ συγνώμη. 


