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ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΣΜΟΣ 

 
Έτος μακάριον οκτώ, 
μετά το δυό χιλιάδες, 
συνταξιούχοι γίναμε 
και νιώθαμε... πασάδες! 
 
Το παρελθόν το ξέραμε, 
δεν ήτανε... «μακέτο»˙ 
το μέλλον το γνωρίσαμε 
στα νώτα με... μουσκέτο! 
 

 
Σπένδοντες οίνον είπαμε, 
με τον Θανάση Μπίκο: 
«Να μην χαθούμε, αδερφέ, 
καθεύδοντες εν οίκω!» 
 
Το ραντεβού ορίσαμε 
καθ’ εβδομάδαν άπαξ, 
ολβίως ζώντες προ κουράς 
συντάξεων κι εφάπαξ! 
 
Μαζί με τους Θανόπουλο 
και Σκοταρά Νικόλα, 
«σοφίας» ήμασταν κρουνός 
προ της καθόδου... Φώλλα! 
 
Με καπετάνιο εξ αρχής 
τον Σπύρο απ’τη Σύρα 
ουδέποτε ξωκείλαμε 
σε κάποια... βραχομπίρα! 
 
Συν τω Ροδίω κολοσσώ, 
τον Γιάννη Βολακάκη, 
επτάδα συμπληρώσαμε 
ελθόντος του Κοντάκη. 
 

Απ’ το Δαδί ολόφωτος 
προσήλθεν ο Στρογγύλης, 
που έπιανε το λίμιτ απ 
επί παντοίας ύλης! 
 
Τη συμφωνία των σοφών 
- με τέμπο στο βιβάτσε - 
πληθωρικώς ελάμπρυνε 
ο αγλαός Βερσάτσε! 
 
Συνεπληρώθη η δεκάς 
της «δεσμικής» σοφίας 
με την Αψβούργα ευγενή 
της Άπω Σλοβενίας!» 
 
Η Σλοβενία εξ αυτής 
πασίγνωστη κατέστη, 
χρόνον καθ’ ον η Μέλανι 
ήταν σε φήμη ρέστη! 
 
Ο Φώλλας με τον... σιτιστή 
Νικόλα Βουλγαράκη 
στο πρώτο δωδεκάσοφο 
υπήρξαν το καϊμάκι! 
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Οι ανωτέρω του ΔΕΣΜΟΥ 
υπήρξαν η... π υ τ ί α :  
μιά παλαιμάχων έντευξις 
με... κ ύ λι κ ο ς  θητεία! 
 
Σαν έσφιξαν τα γάλατα 
ενέσκηψ’ η Καρδίτσα, 
με Μυρμιδόνα έχοντα 
επί του ώμου γκλίτσα! 
 
Δεν επορεύθη μετ’ αυτού 
η των επών δασκάλα, 
η καταβάσα στο Φουρνά 
εξ ουρανού με σκάλα! 
 
Ο Μποϊμπόλας - με καρδιά 
σαν την... Καπνικαρέα - 
ήρθε με  απ ι ν ι δ ω τ ή ,  
μα τώρα έχει νέα! 
 
Το νέον ήτορ τού ανδρός 
συν της ψυχής το βάθος 
του χάρισαν το... άι-Ζω 
«αγωνιστή με πάθος»! 
 
Παρόλο που ξεπέρασε 
και που περνάει λούκι 
«χαμόγελο κι απαντοχή» 
ψηφίζει... μονοκούκι! 
 
Ο Άκης ήταν για καιρό 
αντεπιστέλλον μέλος 
κι αργότερα εγένετο 
του «ΠΑΥΣΑΝΙΑ» σκέλος! 
 
Με Ντούσγο νέα εποχή 
ανέτειλε κατόπιν 
και γίναμ’... εξωλέμβιοι, 
αφήσαντες την κώπην! 
 
Η βωτιάνειρα Α.Τ.Ε. 
κατήλθε εν χορεία, 
Υ.Ε.Β. και Λαχαναγορά 
στην ίδια συγκυρία: 
 
 

 
Ο Αχιλλεύς των Μοσολών 
και Κρης (εξ... Αλυζίας), 
μία βαρύνουσα μορφή 
της «δεσμικής» σοφίας! 
 
Ετεοκρής κατέφθασε 
με «παναμά» στην κάρα˙ 
βλαστός των Κασαπάκηδων 
από τη... Σάντα Κλάρα! 
 
Ο Σχορτσανίτης, εμβριθής 
αναλυτής του Φρίντμαν, 
σαν δούμε φως ανάκαμψης 
θα μελετήσει... Κίντμαν! 
 
Ο Μαύρος που παιδεύεται 
στης Μάνης το λιοστάσι, 
αλλά δεν βγάζει έλαιον 
μηδέ για ‘κονοστάσι! 
 
Ο Τάκης που προσέρχεται 
με (φύσει)... ωτασπίδες, 
μιας αορίστου Διεθνούς 
αναπολεί ελπίδες!  
 
Μπικομαρία  και Ζωή, 
Μαίρη, Μαρία, Ντίνα, 
εσμός θηλέων ευειδών, 
μελίσσι... Κουφοντίνα! 
 
Της αειφόρου αντίστασης, 
η νέα.... Π α σ ι ο ν άρ ι α ,  
ζωή να έχει... ν’ αψηφά 
ψηφίσματα κι ωράρια! 
 
Οι χάριτες, του κάλλους τους 
ποιούμενες την κούρα, 
είχανε κι έχουν κατά νου, 
εικάζω, τον... Κασιούρα! 
 
Σαν μανιτάρια φύτρωσαν 
τα παραρτήματά μας 
που καίτοι είναι μακρυά 
τα νιώθουμε κοντά μας! 
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Στη Μυτιλήνη και στην Κω, 
στη Σάμο και στην Κρήτη, 
στην Κύπρο και στα Γιάννενα 
ΔΕΣΜΟΥ υπάρχει σπίτι! 
 
Απ’ τις συνεδριάσεις μας 
δεν το κουνάμε ρούπι, 
σπονδή εάν δεν κάνουμε 
για την Γουαδελούπη! 
 
Και πάντα στο Κονέκτικατ 
ο νους μας φτερουγίζει 
εάν το χιόνι ο Αυγουστής 
στην πόρτα του φκιαρίζει! 
 
Ντουσγόκαινος η εποχή 
που ζούμε απεκλήθη 
και από σέχτα ο ΔΕΣΜΟΣ 
σε... κράτος ανερρήθη! 
 
«Γλαύκ’ ες Αθήνας» (και εμείς) 
κομίζοντες, την γλαύκα 
ορίσαμε για έμβλημα, 
με σουρωμένη καύκα! 
 
Επωνυμία μας: «ΔΕΣΜΟΣ»! 
Τα μέλη μας; «Δεσμώτες», 
φίλοι τε νέοι και παλιοί, 
νηφάλιοι ή πότες! 
 
Διευρυμένη Επιτροπή 
Σοφών, με Μνημειώδη 
τη Στάθμη Οίνου - Πνεύματος 
και άλλα ουσιώδη! 
 
Σαν πρώτο άρθρο θέσαμε 
στο καταστατικό μας 
για προέδρο να έχουμε 
το όλον των μελών μας! 
 
Τουτέστιν, έχουμ’ εσαεί 
αντί μελών... προέδρους 
και, ως εικός, μία στρατιά 
Ελλήνων για εφέδρους! 
 
 

 
Αυτό σημαίνει, πρακτικά, 
πως οι  ο ι νο π οσ ί ε ς  
είναι οι μόνες εν ΔΕΣΜΩ 
δεκτές  α ρ χ α ιρ εσ ί ε ς!  
 
Τελούντες απαξάπαντες 
εν αγαστή σοφία, 
από καμμιά απόχρωση 
δεν στέρξαμε λοφία! 
 
Γι’ αυτό δεν ανεφύησαν 
στους κόλπους μας φατρίες,  
μα συνιστώσες εύφρονες 
κι αμβύκων ιστορίες! 
 
Το στέκι μας αλλάζαμε 
σαν σέχτα του Μπακούνιν, 
έχοντας μες στις τάξεις μας 
και... κρυπτο-Καραγκούνην! 
 
Εν τέλει στεγαστήκαμε 
εντός της  Βαρβακείου, 
προτού χαθεί το μαγαζί 
σε ρίψη... ζατρικίου! 
 
Επήλυδες βρεθήκαμε 
μετά στη «ΡΟΖΑΛΙΑ», 
όπου το μέτρον και το ευ 
ευρίσκουν ασυλία! 
 
Εδώ συνεδριάζουμε 
σοφά κάθε Τετάρτη, 
τις έγνοιες αφορίζοντας 
απ’ του μυαλού τον χάρτη... 
 
Κωφούς δεν διαθέτουμε, 
μονάχα... ιπποκώφους 
κι ανάρια ακουγόμαστε 
στους αμφιπέριξ λόφους! 
 
Κράτος εν κράτει γίναμε 
εντός των Εξαρχείων, 
όπου ο λόγος δέδυκεν 
υπό το κράτος θρύων! 
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Σαν χθες, αλί, μας φαίνονται 
αυτά τα δέκα χρόνια 
και ευτυχώς που ένιους 
δεν έπιασαν τα χιόνια! 
 
Για όσους έφυγαν νωρίς, 
όπου κι αν λάμνουν τώρα, 
θα θάλπουμε στη μνήμη μας 
της θύμησης τα δώρα... 
 
Σε πίτες και γενέθλια 
και πάλι να βρεθούμε˙ 
στο ΖΗΝ προτάσσουμε το ΕΥ 
με φίλους αν το ζούμε! 
 
Εκ του γράψαντος προέδρου 
κι εξ εμού προσωπικώς: 
με υγεία να κυλήσει 
ο παρών ενιαυτός 
 
Ποτήρι ας υψώσουμε 
να πιούμε στην υγειά μας˙ 
ας είν’ νορμάλ οι δείκτες μας 
και τα... «υδραυλικά» μας! 
 

Μάκης Πασσίσης 
31.01.2018 

 
 

 


