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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 


