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ΠΙΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΘΛΙΑ 
 
Κατά τη Ντουσγόκαινο Εποχή του ΔΕΣΜΟΥ, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να 
ζούμε και που ευχόμαστε να κρατήσει όσο γίνεται περισσότερο, η ετήσια κοπή της πίτας 
(μας) έπαψε να αποτελεί ένα σύνηθες εορταστικό γεγονός στο πλαίσιο της Επιτροπής 
Σοφών και τείνει να εξελιχθεί σε δρώμενο... παγκόσμιας εμβέλειας. Ιδιαίτερη βαρύτητα  
στην εφετινή εκδήλωση προσέδωσε ο ταυτόχρονος εορτασμός των δέκα ετών από την 
ίδρυση του ΔΕΣΜΟΥ (2008). Προς ενημέρωση εκείνων που, εκτός από την πίτα, περίμεναν 
(επί ματαίω) και το σχετικό σβήσιμο κεριών, σημειώνουμε ότι στην «έδρα» μας το μεν 
άναμμα θρυαλλίδων αποτελεί κεκτημένο προνόμιο κεκαυμένων νοών (και θαλλόντων 
νονών), το δε σβήσιμο θεωρείται εξόχως κολάσιμο! Με μια αισιόδοξη διάθεση και 
προκεχωρημένα προοδευτική οπτική, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε την ρίψη μολότοφ -
κατά το σαββατοκύριακο που προηγήθηκε του επετειακού μας συμποσίου – σαν οιονεί 
συμμετοχή των...Εξ-«αρχών» (μας)  στις εκδηλώσεις του ΔΕΣΜΟΥ! 
 
Στην εκδήλωσή μας, που έγινε την τελευταία Τετάρτη του Ιανουαρίου (31.01.2018), 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο καταστατικό μας, υπήρξε συρροή ΔΕΣΜΟ-προέδρων  
και από τα τέσσερα σημεία του ελλαδικού χώρου: Δωδεκάνησα (Κώς, Σάμος, Ρόδος), 
Κύπρος, Κρήτη (Ηράκλειο), Πελοπόννησος (Κόρινθος, Πάτρα, Πύργος, Καλαμάτα, 
Ναύπλιο), Στερεά (Χαλκίδα), Θεσσαλία (Βόλος, Τρίκαλα), Ηπειρος (Γιάννενα) και Αττική. Η 
απουσία της Μακεδονίας δεν οφείλεται σε ξένο δάκτυλο αλλά στο γεγονός ότι ο πρόεδρος 
Μερασεδόγλου είχε πρόβλημα με τη σαγή του… Βουκεφάλα. Το παράρτημα των 
Βρυξελλών (και Καλαβρύτων) εκπροσωπήθηκε από τον (μη... τροΪκανό) Δημήτρη 
Χριστοδούλου, ενώ το Ευρωκοινοβούλιο από έναν πρώην ευρωβουλευτή και φραγκισκανό 
δενδροκόμο (...var. gallariae) όστις κατήλθεν... ινκόγκνιτο! Εξόχως ζωηρός προσήλθεν ο εκ 
Δράμας ορμώμενος και εν Αθήναις διάγων νεόκαρδος πρόεδρος Μποϊμπόλας - παρά τις 
περί του αντιθέτου  προβλέψεις του πρακτορείου «ΕΥ.ΑΝ.» (το “ευοί” πήγε περίπατο) – 
προκειμένου να μπολιάσει με τη θετική του ενέργεια τη σύναξη των σοφών και να 
παραδώσει, συνάμα, μαθήματα ζωής εις τους επί... ψύλλου πηδήματι μεμψιμοιρούντας και 
εν ιστοίς αραχνών ενοικούντας! Και του χρόνου, ΠΡΟΕΔΡΕ! 
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Κατά την “DOUSGOSTAT” ο συνολικός αριθμός των συμποσιαστών προέδρων ανήλθε στους 
115, ζωή να έχουν άπαντες! Πιστεύοντας ότι δεν καταχρώμαι της ιδιότητάς μου ως 
ιδρυτικού προέδρου, θα αποτολμούσα να υποδείξω μία ανεπαίσθητη διόρθωση στα 

ντούσγεια στοιχεία προτείνοντας το... 114+1, στη 
θέση του 115, για δύο λόγους: πρώτον, για να εξάρω 
το αναλλοίωτον του αγωνιστικού φρονήματος των 
ΔΕΣΜΩΤΩΝ προέδρων, βαθιά ριζωμένου στη 
συνείδησή τους από την εποχή του 1-1-4 και, 
δεύτερον,  για να προβάλλω την παρουσία του 
ΕΝΟΣ, και (επίσης) αναλλοιώτου, προέδρου ούτινος 
το μεν απαράμιλλον κάλλος μάς συνδέει με το... 
γλυκό πουλί της νιότης (και το πουλί... καράτε), η 
δε... μελανοκομόεσσα κάρα του με την... καταγωγή 
των ευ-ειδών της Α.Τ.Ε. Φυσικά, μιλάμε πάντα για 
τον ΈΝΑ και μοναδικό John Patsios! 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα στοιχεία της ”ROUFIANOSTAT” 
(θυγατρικής της EUROSTAT) έδειξαν σαν τελικό 
αριθμό το «125». Συμποσισκοί αναλυτές 

επεσήμαναν ότι πρόκειται για ±10 διάττοντες προέδρους που έκαναν μία… μεγαλόψυχη 
περατζάδα, κατά το λυκόφως (;) της συνάξεως των σοφών, και απήλθον αγερώχως 
ατσαλάκωτοι. Ευτυχώς, η διαφορά μεταξύ... enter-poll και exit-poll δεν επηρέασε (… not at 
all) το ισοζύγιο πληρωμών, ελέω  ικανότητος Βουλγαράκη, χάριτι μακροθυμίας Ροζαλίας 
και μεσιτίαις Βαρνακόβης της... Μπικοκρατούσης, φυσικά! Θέλει αρετήν και “έλαιον” η 
μέθεξις... 
 
Δεν θα αναφερθώ στην ποιότητα και την ποικιλία του εορταστικής... ταγής, ίνα μην 
επισύρω την μήνιν των ταγών μας και το «ενδιαφέρον» των «αρωγών» μας, αμφοτέρων 
καραδοκούντων διά την περαιτέρω απίσχνανση των ήδη τα λοίσθια πνεουσών συντάξεών 
μας. Δεν μπορώ, όμως, να μην τονίσω την καλαϊσακείου εμπνεύσεως σιτηρεσιακή πρόταση 
του σιτιστή προέδρου Βουλγαράκη, που θα την ζήλευε ακόμα και ένας μαιτρ του είδους, 
όπως π.χ. ο καθηγητής Π.Ζωιόπουλος, παρόλο που στα προκαταρτικά εδέσματα 
(κολοκυθοκεφτέδες κλπ.) δεν είχε προστεθεί και η απαραίτητη ποσότητα... ζεολίθου! 
Ευτυχώς, εντός του ΔΕΣΜΟΥ δεν εμφιλοχώρησαν... ανισόρροπες διατροφικές τάσεις 
(vegetarians, vegans κ.α.) και έτσι δεν χρειάστηκε να καταφύγουμε σε... κοψίδια σόγιας ή 
σε κοπή... βαμβακόπιτας με άχνη από μελάσα! Βεβαίως, το ισορροπημένο σιτηρέσιό μας 
περιελάμβανε και λελογισμένες ποσότητες... χονδροειδούς τροφής, σαλάτες κατά το 
κοινώς λεγόμενον. Τηγανητές πατάτες ”για τα παιδιά” δεν υπήρχαν για τεχνικούς λόγους! 
Σύσσωμη η Επιτροπή Σοφών εκφράζει τις ευχαριστίες της στο ζηλωτέον κρητικό δίδυμο των 
Βουλγαράκη – Επιτροπάκη (πασών των Ροζαλιών) για την οργανωτική τους ζέση και 
παροιμιώδη (πλέον) αποτελεσματικότητα.  
 
Μετά το καταλάγιασμα των πιρουνιών και την... σιωπή των αμνών (και των συών) που 
κατεβροχθίσθησαν, ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε: ”τη κοπή τη πίτα”! Ύστερα από 
προσπάθειες μιας ολόκληρης δεκαετίας, εφέτος ο ΔΕΣΜΟΣ κατάφερε, επί τέλους, να... 
τετραγωνίσει τον κύκλον, παραγγέλλοντας  τετραγώνους πίτας, αντί των κυκλικών τοιούτων 
του παρελθόντος, προς διευκόλυνση του έργου των... πιτοκοπτούδων και αποφυγή, 
εικότως, της χρήσης... μικροτόμου. Την χορείαν των «Κυριών Επί Της Κοπής» συγκρότησαν 
(κατ’ αλφαβητική σειρά του ονόματός τους) οι προεδρίνες: Αλένκα Πα-σίση (των 
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Αψβούργων, για να μην ξεχνιόμαστε), Ισμήνη Σεφερλή, Μαίρη Δασενάκη, Μαρία Μπίκου 
(ή Μπικομαρία©), και Χρυσοντίνα Παπαδάμ (του σκληροπυρηνικού τομέα). Η Ιωάννα 
Μπίκου (προεδρίνα εξ απαλών ονύχων) πρωτοστάτησε στη διανομή. Κατά την ανασκαφή 
των δίκην οικοδομικών τετραγώνων τεμαχίων της πίτας, τα φλουριά εντοπίστηκαν από τις 
προεδρίνες Ιωάννα Φατούρου και Ελένη Χρόνη, τυχερή και της προπέρσινης πίτας. 
Χρόνους πολλούς και εν ευτυχία ας έχουσιν αμφότεραι. Οι τυχερές κέρδισαν από ένα 
αντίτυπο της συλλεκτικής έκδοσης «Τα φυτά του πάρκου της Αρχαίας Αγοράς» του 
εξαιρετικού γεωπόνου, αγαπημένου δασκάλου και μοναδικού ζωγράφου Εμμ. Βάθηi και 
από ένα αντίτυπο του μυθιστορήματος «Το πολυκαιρισμένο σεντόνι» τής εκλεκτής 
συναδέλφου Άννας Κοροπούλη-Λιατήρη. Η Ελένη κέρδισε επί πλέον και ένα πίνακα 
ζωγραφικής ποιηθέντα από τον συνάδελφο (και κουμπάρο της)  Λευτέρη Ρούμπο (η 
θρυλούμενη συγγένειά του με τον... Ρούμπενς ερευνάται!). 
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Επειδή ουκ επ’άρτω (και παντεσπανίω και κρέατι και τα λοιπά) ζήσεται άνθρωπος, εν 
συνεχεία τον λόγο έλαβεν ο... λόγος. Το υπό του προέδρου Συμεώνος ποιηθέν έμμετρο 
σκωπτικό πόνημα «ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΣΜΟΣ» απέδωσε με σμοκτουνόφσκεια ποιότητα ο 
αγγαρευθείς επί τούτω πρόεδρος Μιχάλης Μουτσάτσος. Την σκυτάλη παρέλαβε ο Άκης 
Θεοδωρακόπουλος (που απήγγειλε...Άκη) με τρία πονήματά του: ένα επετειακό «ΤΟ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ», ένα  ελεγειακό «ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΜΠΙΚΟΥ» και ένα 
εγκωμιαστικό «ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΗ ΠΑΣΣΙΣΗ».  
 
Παρά τις προθέσεις και τις προσπάθειες αμφοτέρων των ραψωδών, το κοινό δεν μπόρεσε 
να απολαύσει το... σαιξπηρικό μεγαλείο των δημιουργών, διότι η μικροφωνική 
εγκατάσταση δεν μπόρεσε να αρθεί στο ύψος του... «ΑΜΛΕΤ», όπως ήταν οι προσδοκίες 
μας, αλλά διολίσθησε και κατεποντίσθη στα... κύματα της «ΤΡΙΚΥΜΙΑΣ»! Ίσως αυτό να ήταν 
και η αχίλλειος πτέρνα της καθόλα ξεχωριστής εκδήλωσης. Πριν επικαλεστούμε τη μαγική 
βοήθεια του Πρόσπερου (λόγω κατιούσας… prosperity) και πριν καταλήξουμε σε χορηγία 
της... SIEMENS, ας σκεφθεί ολίγον το ζήτημα ο Αχιλλεύς, όταν θα σχεδιάζει την εκστρατεία 
του στο... Μικροφωνιστάν! 

 Σημείωση 1: παρά τα ανωτέρω, μας ζητήθηκε ο δανεισμός του μικροφωνικού 
εξοπλισμού (μας) για μια εκδήλωση της επόμενης ημέρας. Για λόγους αβρότητας 
δεν ρωτήσαμε (και ούτε μάθαμε) εάν εορτάζετο η παγκόσμια ημέρα των... 
ιπποκώφων!  

 Σημείωση 2: ευτυχώς που υπάρχει και ο ρέκτης πρόεδρος Βασίλης Μπουρνάκας 
που, παρά τις τεχνικές αντιξοότητες, κατάφερε (για μια ακόμα φορά) να κρατήσει 

άψογες... σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς   των απαγγελθέντων πονημάτων, τις έθεσε στη διάθεσή 
μας και οι επιθυμούντες να τις μελετήσουν, μπορούν να τα βρουν στο παράρτημα 
της παρούσας μαρτυρίας: 

 

 
 
Το διθυραμβικό αφιέρωμα του Άκη στον Μάκη συνοδεύτηκε με την επίδοση αναμνηστικής 
πλακέτας (εν είδει στήλης) για τη συμβολή του ιδρυτικού προέδρου στα «δεσμικά» 
δρώμενα. Το ακείου ιδιοκατασκευής αναμνηστικόν – ανεκτίμητον ως προς την 
συναισθηματική του αξία – εθαυμάσθη για την αυστηρότητα της γραμμής του και το 
απέριττον του υλικού του (εκ πολυτίμου... νοβοπάν ή εκ δρυός... πεσούσης, ουκ οίδαμεν!). 
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Θα διαφωνήσω με όσους - παρασυρθέντες, ίσως, από την τριγωνική επίστεψη - 
διετύπωσαν την άποψη ότι το σχήμα του γέρατος παραπέμπει σε... επιτύμβια στήλη (... 
χτύπα ξύλο!), καθώς και με εκείνους που, για τους ίδιους λόγους αλλά από διαφορετική 
οπτική γωνία, εξέλαβον το αντικείμενο σαν ομοίωμα... πυραύλου. Με κάποια αλλαγή του 
υλικού επί το μεταλλικότερον, με δραστική τροποποίηση του σχήματος επί το 
ειδωλικότερον και με την ταυτόχρονη συνέργεια ικανής ποσότητας ζιβανίας, θα μπορούσε 
να προσομοιάζει με το... όσκαρ! Πάντως, ο πρόεδρος Βαγγέλης Αναγνωστόπουλος, ειδικός 
επί θεμάτων ξύλου   απεφάνθη για το υλικό τού αέθλου: «Πρόκειται για αυθεντικό... τίμιο 
δεσμόξυλο!». Ο πρόεδρος Μπουρνάξ, ως παιδί παπά, έφα: «Αν εμβαπτιστεί σε μύρο, 
λιβανιστεί και διαβαστεί, σε λίγα χρόνια μπορεί να διατίθεται για... φυλαχτά!». 
Προσωπικώς, διαβλέπω προφύλαξη μόνο από... μάτιασμα. Βοήθειά μας! 
 

Αύτη υπήρξεν η “Kατά Συμεών Mαρτυρία” περί των διαμειφθέντων εις την επετειακήν 
σύναξιν των δεσμοσοφιστών της 31ης Ιανουαρίου του 2018.  

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ! 
 
 
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ - 1 

Ο αρχειομαρξιστής συνάδελφος Μήτσος Δ. ανέσυρε από το αρχείο του και ενεχείρισε στον 
π. Ντούσγο, σημείωμα-σχόλιο τού (φοιτητή) Θανάση Μπίκου σχετικά με τις προωθημένες 
επιστημονικές απόψεις του (εκ «ΦΩΤΟΣ»;) πεφωτισμένου καθηγητού Φραγκίσκου του 
Μεγάλου. Παρατίθεται το χειρόγραφον: 
 

 
 
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ - 2 

Το απωλεσθέν εξώφυλλο του «ΤΙΜΕ», που παρουσίαζε τους ηγέτες του αγροτικού 
κινήματος (... κόκκινους και μη) της δεκαετίας του ’90 στην Ελλάδα, ετέθη στη διάθεσή μας 
και, φυσικά, ήταν τιμή μας να το εγχειρίσουμε στον αγωνιστή πρόεδρο και 
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αμπελοκαλλιεργητή Τάκη. Πολλά ευχαριστώ στη Μελάνια για την μεσολάβησή της στη 
διεύθυνση του περιοδικού, παρά την αρνητική θέση του συζύγου της. Δυστυχώς, κάποιες 
Αψβούργες κακόπεσαν! 
 

 
 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
                                                             
ii   Ο Εμμανουήλ Βάθης γεννήθηκε στα Κριτζαλιά της Σμύρνης, το 1910. Το 1931 εισήχθη 

στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών. Το 1945 προσελήφθη ως βοηθός στο Εργαστήριο 

Δενδροκομίας της ΑΓΣΑ, θέση την οποία κατείχε με τον βαθμό του διευθυντή μέχρι τη 

συνταξιοδότησή του (1972). Το 1991 τού απονεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου διδάκτορα των 

Γεωπονικών Επιστημών. Απεβίωσε το 2008. Μεταξύ άλλων έργων του είναι η χωροταξική 

και κηποτεχνική μελέτη του πάρκου του Φλοίσβου στο Π. Φάληρο και του πάρκου στο 

Αγαδίρ του Μαρόκου. Η πλήρης συλλογή του Εμμανουήλ Βάθη ανήκει στο Γεωργικό 

Μουσείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
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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 

 
 

 



ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
 

Είναι σημαδιακή γιορτή 

όμορφη συγκυρία, 
απόψε κλείνει ο Δεσμός, 
δεκάχρονη πορεία. 
 
Σε κάθε νέο εγχείρημα 
έχουμε πρωτοπόρους, 
αυτούς που πρωτοξεκινούν, 
που ανοίγουνε τους δρόμους. 
 

Δύο τον θεμελίωσαν,  
τον έχουνε στεριώσει, 
και μεις τον αγκαλιάσαμε, 
και έχει γιγαντώσει. 
 

Στον Μάκη τον αγαπητό, 
τον πρόεδρο Πασσίση, 
που απλόχερα, χαρίσματα, 
του χάρισε η φύση, 
 

ένα μεγάλο ευχαριστώ, 
σ' όσα μας έχει δώσει, 
ο χρόνος, κάθε του όνειρο, 
κι ευχή, να ευοδώσει. 
 

Στον φίλο μας που χάσαμε, 
τον Μπίκο τον Θανάση, 
στέλνουμε το ευχαριστώ, 
ψηλά στα ουράνια δάση, 
 

εκεί που η ψυχούλα του 
θα είναι γαληνεμένη, 
από τα μελισσάκια του 
περιτριγυρισμένη. 
 

Για έκτη συνεχή χρονιά, 
θα σας απασχολήσω, 
με την φλύαρη ρίμα μου, 
πάλι θα σας ζαλίσω. 

Από τα χρόνια της Σχολής 
το υλικό αντλούσα, 
στο παρελθόν σας γύριζα, 
και σας εξιστορούσα. 
 

Φέτος θα κάνω σύνδεση, 
παρόντος, παρελθόντος, 
υπάρχουν ερεθίσματα 
που με εμπνέουν, όντως. 
 

Όταν είχαμε στην Σχολή, 
τα διαγωνίσματά μας, 
και νυχτοξημερώναμε 
με τα διαβάσματά μας, 
 

μια σοκολάτα η μάνα μου, 
μού 'φερνε να μου δώσει, 
ενέργεια έχει, μού 'λεγε, 
φάε, θα σε στυλώσει. 
 

Τις αντοχές, το πέρασμα, 
του χρόνου έχει μειώσει. 
Κάτι χρειάζεται, λοιπόν, 
για να τις δυναμώσει. 
 

Τις σοκολάτες πού 'φερνε, 
η μάνα μου, θυμάμαι, 
και σκέφτηκα να φάω δυο–τρεις, 
για το καλό μου θά 'ναι. 
 

Εκτός που είμαι γλυκαντζής 
συνάμα θα φροντίσω, 
τις μειωμένες αντοχές 
έτσι να τις αυξήσω. 
 
Όταν μασούλαγα κρυφά, 
την τρίτη σοκολάτα, 
δεν πήρε είδηση κανείς, 
ούτε ζημιά ούτε γάτα, 



χτυπάει η πόρτα κι έρχεται 
ο φίλος μου ο Γιάννης, 
γιατρός είναι, γεννήθηκε, 
σ' ένα χωριό της Μάνης. 
 
Της σοκολάτας τα χαρτιά 
τα βλέπει ξεσκισμένα, 
τα δύο μου τα μάγουλα 
να είναι μπουκωμένα. 
 
--Άκη, μου λέει, τρελάθηκες ; 
Θέλεις ν' αυτοκτονήσεις ; 
--Στα ύψη, πας, το ζάχαρο 
να το εξακοντίσεις ; 
 
--Είπα λίγη ενέργεια, 
να πάρω βρε Γιαννάκη, 
μειωθήκαν οι δυνάμεις μου, 
πρέπει να κάνω κάτι. 
 
-Μου τό 'λεγε κι η μάνα μου, 
πως θα με δυναμώσει, 
η σοκολάτα, όταν την φάω, 
ενέργεια θα μου δώσει.        
 
--Η μάνα σου, σου τό' λεγε, 
προτού χρόνια πενήντα. 
--Τα δεδομένα αλλάξανε, 
είσαι στα εβδομήντα. 
 
--Τώρα γιατρέ χρειάζομαι 
να πάρω γλυκές δόσεις, 
που στους πιο καίριους τομείς, 
πέσαν οι επιδόσεις. 
 
Και ο κακούργος ο γιατρός 
γλυκά έχει απαγορεύσει, 
ένα να τρώω το εξάμηνο, 
μου έχει επιτρέψει. 

Ο θείος μου ο Δημητρός 
απ' την Μικρά Ασία, 
το εικοσιδύο που έχασε, 
σπίτια, περιουσία, 
 
έφτασε πάμπτωχος εδώ, 
μα αποφασισμένος, 
δούλεψε, πλούσιος έγινε, 
πολύ επιτυχημένος. 
 
Την πίεση, μού 'πε, στην ζωή, 
να την αξιοποιήσεις. 
Τότε ξυπνάει το μυαλό, 
ψάχνει, και βρίσκει λύσεις. 
 
Έτσι αποκτά ο άνθρωπος 
πολύτιμη εμπειρία, 
που αλάνθαστη είναι συνταγή 
για την επιτυχία. 
 
Δεν πρέπει ούτε μια στιγμή, 
ανήψι να ησυχάζεις, 
να είσαι σε εγρήγορση 
και την ζωή ν' αρπάζεις. 
 
Βίζιτα πήγα στον γιατρό, 
που μού 'βγαλε φιρμάνι, 
να αποφεύγω τα γλυκά, 
σαν διάολος το λιβάνι. 
 
Μπαίνω, μου λέει: Είσαι χλωμός 
η όψη σου κομμένη, 
να πάρουμε την πίεση 
να δούμε τι συμβαίνει. 
 
--Άσε τα κόλπα σου γιατρέ, 
για κάνε μου τη χάρη, 
νοιώθω σαν ταύρος δυνατός, 
στίβω και το λιθάρι. 



Πες – πες όμως με τούμπαρε, 
την πίεση μου παίρνει, 
μου λέει, :--Όπως το πρόβλεψα, 
είναι ανεβασμένη. 
 
--Η πίεση, μού 'πε, στη ζωή, 
ο θειός μου, ότι βοηθάει. 
Κρατάει το μυαλό ξυπνό, 
τα ζόρια ξεπερνάει. 
 
--Πίεση άλλο στη ζωή, 
κι άλλο στις αρτηρίες, 
χάπια παίρνεις απο αύριο, 
και άσε τις βλακείες. 
 
--Οι τελευταίες που έκανες, 
πότε ήταν, εξετάσεις ; 
--Ήταν τ' αποτελέσματα, 
καλά, για να ησυχάσεις ; 
 
--Οι τελευταίες ήτανε, 
το εβδομήντα δύο. 
--Καλά είχα αποτελέσματα, 
και πήρα το πτυχίο. 
 
--Τις εξυπνάδες άφησε, 
φίλε μου, συμμαζέψου. 
--Βρε συ, στην ηλικία σου, 
δεν ψάχτηκες ποτέ σου ; 
 
--Πας αύριο στο διαγνωστικό, 
για να σε ξεσκονίσουν, 
σου γράφω, ό,τι χρειάζεται, 
για να σε ξεψαχνίσουν. 
 
--Νοιώθω καλά, γιατί να πάω, 
και να με ξεψαχνίσουν ; 
--Κι εντάξει αν είσαι, αν πας εκεί, 
όλο κάτι σου βρίσκουν. 

--Αντίρρηση δεν δέχομαι, 
θ' ακούσεις τώρα εμένα. 
--Θα πας να σου εξετάσουνε 
τα ούρα και το αίμα. 
 
Τι ήθελα κι ήρθα στον γιατρό, 
πριν από μία ώρα ; 
Ο πισινός μου τά 'θελε, 
καλά να πάθω τώρα. 
 
Χάπια πάρε για πίεση, 
γλυκά μην πλησιάσεις, 
τα ούρα σου, το αίμα σου, 
τρέχα για εξετάσεις. 
 
Μετά ένα διήμερο 
βγήκαν οι απαντήσεις. 
Στο κόκκινο ήταν πολλές  
από τις αναλύσεις. 
 
Δεν πήγα αμέσως στον γιατρό, 
ήξερα θα τ' ακούσω. 
Στης γειτονιάς τον καφενέ, 
τραβάω, στον κυρ – Μανούσο. 
 
Θα βρω τον φίλο τον Γιωργή, 
που είναι από την Πάρο, 
θα πιω και κά 'να τσίπουρο, 
λιγάκι να στανιάρω. 
 
Βρίσκω τον Γιώργο στην γωνιά, 
το τσίπουρο μπροστά του, 
μου φάνηκε δεν ήτανε  
και πολύ στα καλά του. 
 
Μαζί υπηρετούσαμε 
τον είχα συστρατιώτη, 
τον ξέρω απ' τα μικράτα μου, 
από την πρώτη νιότη. 



Σκέφθηκα κάτι να έκανα, 
τον πόνο του να γιάνω, 
καμιά ιστορία απ' τον στρατό, 
θα πω, να τον γλυκάνω. 
 
Με πρόλαβε όμως αυτός. 
Μόλις είχα καθήσει, 
μου είπε : --Φίλε, άκουσε, 
τι έχω ανακαλύψει. 
 
--Τον μάγειρά μας στον στρατό, 
θυμάσαι τον Σωκράτη ; 
--Στο θάλαμο κοιμότανε 
στο διπλανό κρεββάτι, 
 
πού 'λεγε πως του δίνανε  
μια σκόνη να την βάζει, 
μες το καζάνι με το τσάι, 
την ώρα που θα βράζει ; 
 
--Επιθυμίες ερωτικές, 
η σκόνη αυτή φρενάρει, 
το όργανό μας να ηρεμεί, 
την άνοδο μην πάρει. 
 
--Έτσι εξηγείται, και αυτό,  
που εσχάτως μου συμβαίνει, 
το όργανό μου αδρανεί, 
αρνείται ν' ανεβαίνει. 
 
--Η σκόνη πού 'ριχναν, το σεξ, 
να μας καταλαγιάσει, 
φαίνεται ότι εμένανε, 
τώρα με έχει πιάσει. 
 
Οι εξετάσεις κόκκινες, 
ο Γιώργος χωρίς στύση, 
μαντάτα, που το ηθικό, 
στον πάτο μού 'χουν ρίξει. 

Έτσι θλιμμένος, σκυθρωπός, 
σήμερα τριάντα μία, 
για την ετήσια σύναξη, 
ήρθα στην  Ροζαλία. 
 
Τα βλέμματα συνάδελφων, 
φίλων, θα μ' αγκαλιάσουν, 
τις σκέψεις, από μέσα μου, 
τις μαύρες, θα πετάξουν. 
 
Βλέπω λεβέντες γύρω μου, 
υπέροχες κυρίες, 
η αίθουσα από όμορφες, 
λάμπρυνε παρουσίες. 
 
Μα είναι ο Δεσμός γιατρός, 
ξέρει να θεραπεύσει, 
τις στεναχώριες, τους καϋμούς, 
μπορεί να τους γιατρέψει. 
 
Βεβαίως να πάτε στους γιατρούς, 
τους δείκτες σας να δείτε, 
μα για γαλήνη ψυχική, 
εδώ να προσδεθείτε. 
 
Χωράφι γόνιμο ο Δεσμός, 
φίλοι, μην το ξεχνάτε. 
Ό, τι κι αν σπέρνετε εδώ, 
γλυκούς καρπούς θα φάτε. 
 
Νά 'χετε υγεία στο σώμα σας, 
στον νου, και στην ψυχή, 
να μπει καλά το Δεκαοκτώ, 
καλύτερα να βγει. 
 

 
31 Ιαν. 2018 

ακης 



ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΜΠΙΚΟΥ 

 
 

Στα χρόνια, τότε, στη Σχολή, 
ο νους μου όταν γυρνάει, 
εικόνα, έχω, συνάδελφου, 
που μου χαμογελάει. 
 

Πρόσχαρος, πάντα γελαστός, 
του έτους μας καμάρι, 
με χιούμορ, ετοιμόλογος, 
πανέμορφα σκιτσάρει. 
 

Λάτρης του ωραίου, του έξυπνου, 
τ' άσχημο δεν το θέλει. 
Μορφή, λόγος, γλυκύτατα, 
σαν μελισσούλας μέλι. 
 

Γι αυτό τόσο τις μέλισσες, 
τις είχε μελετήσει. 
Γλυκός εκείνος, μέλι αυτές, 
τον είχανε ελκύσει. 
 

Μεσ' τις κυψέλες τους θα μπει, 
κλέβει τα μυστικά τους, 
με λεπτομέρεια ερευνά 
την συμπεριφορά τους. 
 

Γνώσεις σπουδαίες, πολύτιμες, 
ο Μπίκος θα συνάξει, 
το υλικό, σε υπέροχα, 
βιβλία θα συγγράψει. 
 
 
 
 
 
 

Έβλεπε και τους φίλους του, 
πολύβουο μελίσσι, 
πόθος του ήταν, διακαής, 
μαζί τους να βαδίσει. 
 

Θεμέλιο ήταν του Δεσμού, 
ο Μπίκος ο Θανάσης. 
Μας άφησε κι ορφάνεψαν 
οι του Δεσμού συνάξεις. 
 

Όμως το γελαστό παιδί, 
τό 'χουμε στη καρδιά μας. 
Εδώ, τώρα, η ψυχούλα του, 
πετάει ανάμεσά μας. 
 
Το ευχαριστώ του στέλνουμε, 
ψηλά, στα ουράνια σμήνη, 
Εκεί στα μελισσάκια του, 
που βρίσκει την γαλήνη. 
 

Με ένα μικρό αναμνηστικό, 
την μνήμη του τιμούμε, 
που είναι και υπόσχεση. 
Φίλε, δεν σε ξεχνούμε. 
 

Ευωδιαστά αρωματικά, 
μέλισσες που τρυγάνε, 
το μυρωμένο '' Ευχαριστώ ''  
στον ουρανό θα πάνε.  

 

31 Ιαν. 2018 
ακης 



ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΗ ΠΑΣΣΙΣΗ 
 

 

Απ' όταν στα φοιτητικά, 
βρισκόμαστε θρανία, 
γνωρίσαμε συνάδελφο 
με ιδιαίτερη ευφυΐα. 
 
Άφθονο χιούμορ, καυστικό, 
στίχους ποιεί, σκιτσάρει, 
ευλογημένος, πλούσια, 
έχει την θεία χάρη. 
 

Φίλοι, γνωστοί, συνάδελφοι, 
τον συμπαθούνε όλοι. 
Η ρίζα του ξεχωριστή, 
απ' την Ιερά την Πόλη. 
 

Νομίζω αντιληφθήκατε, 
περί τίνος η ρήση. 
Χειροκροτήστε φίλοι μου 
τον Μάκη τον Πασσίση. 
 
 
 
 

Πέτρα την πέτρα στοίβαζε, 
κι εχτίστηκε ο Δεσμός μας, 
που κάνει σύνδεση του πριν, 
του νυν, και μέλλοντός μας. 
 

Ευγνωμοσύνη και τιμή 
στον φίλο μας αξίζει, 
κι ένα μικρό αναμνηστικό, 
την μέρα να θυμίζει. 
 

Στην κεφαλόβγαλτη Αθηνά, 
Μάκη, πρέπει να θύσω, 
που ένα σοφό, στο διάβα μου, 
έστειλε να γνωρίσω. 
 

Θυμάρι, αρμπαρόριζα, 
ο σμύρτος, η λεβάντα, 
τις ευωδιές τους σμίξανε, 
για τον υπέροχο άντρα. 
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