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ΤΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 
 

Μπουμπουλίνα1 «τσίμπησε» 
βαθμό απ’ τον Καμμένο, 

ταγό... Αλεξιβρόχιο 
και εν φρεσί2 καμένο!  
 
[Ο υπουργός σε θωρηκτό 
προήχθη από... μπρίκι 
και με κανόνι την πυγή 
εχθροίς θα φέρει φρίκη!] 
 
Να ήταν του... πολίτμπιρο 
η  φ α ε ι ν ή   ιδέα 
ή ευφαντάστου αυλικού 
του... Μαξ Κουμουνδουρέα; 
 
Μπορεί να ήταν του Παππά, 
γνωστού αρχιερέα 
των... άστρων και των μίντια 
και του «Ιβάν»3 φορέα! 
 
Με κομπασμούς υψιπετείς4 
στο γήπεδο του «ήθους», 
μπορούν να κοκορεύονται 
στη σφαίρα του ευήθους! 

 
Στη Λασκαρίνα έδωσαν 
βαθμό... υποναυάρχου, 
τι κράτησαν το «ναύαρχος» 
προς χάριν του... Νεάρχου!5 
 
Το άκουσε στο Φάληρο 
ο γιος της καλογραίας 
και τα «καντίλια» τ’ άκουσαν 
Μαξίμου και Περαίας: 
 
«Για ποιά τη πέρασαν, μωρέ, 
τα ζα τη Λασκαρίνα; 
Για το... μυχό της μάνας τους 
ή μπας για καβαλίνα;» 
 
«Δε θα τελέψει άμποτες 
ο σπόρος του Κωλέττη 
ή ο Θεός σιχτίρισε 
το γραίκικο μιλέτι;6» 
 
Απ’ τη στιγμή που άνοιξε 
ο σάκος του Αιόλου, 
τον δικηγόρο δύναμαι  
να κάνω του διαβόλου... 

 
Η «Φιλική»... ανώνυμη 
θα γίνει «Εταιρεία», 
με στόχο την απόδοση 
ρευστού στην εφορία! 

 
Οι Κλέφτες κι οι Αρματωλοί 
τιμής θα πάρουν θώκο, 
υπουργικό ή άλλο τι, 
αρκεί να κάνουν μόκο! 
 
Και του Ζαλόγγου ο χορός 
(το είπε η Λυδία) 
σαν  «Jumping Dance To Liberty» 
θα μπει σε... τραγωδία! 
 
Αυτό υπήρξε πρόταση, 
θαρρώ, του Καρανίκα, 
πατέρα του συνθήματος 
«Αιέν Εν Τούβλω Νίκα»! 
 
[Μιλάω για τον κομμωτή 
που αναρτά βοστρύχους 
(τριχών, ειπείν, non papers) 
στου facebook τους “τοίχους”!] 

Η 
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Τον Σαμουήλ7, που ήτανε 
καλόγερος μονάχα, 
τουλάχιστον... επίσκοπο 
δεν θα τον κάνουν, τάχα; 
 
Τον Λόρδο Βύρωνα (... of course) 
δεν θα τον κάνουν... δ ο ύ κ α  
και δεν θα τζάσει η Λαγκάρντ 
για την Μεγάλη... Λούκα; 
 
Τον πρίγκιπα (τον Βρετανό) 
θα στέψουν... βασιλέα 
και θα βαφτίσουν «Κάρολο» 
τον κάβο του Μαλέα! 
 
Ο Καποδίστριας, γροικώ, 
θ’ ανυψωθεί σε... Πάκη8, 
ο δε Αριστοφάνης (λες;) 
θα προαχθεί σε... Λάκη! 
 
Η πεμπτουσία του λαπά, 
ο κυρ-Κουβελοφώτης, 
του... «Πρόσω Χαμαιλέοντος» 
θα κηρυχθεί ιππότης! 
 
Ο Αιακός σε Κοντονή, 
κι ο Κοντονής σε... Μίνω, 
το κώνειο σε γιατρικό 
κι η σύνταξη... κ ι ν ί ν ο ! 
 
Τον πάνσοφο σΚατρούγκαλο 
θα πουν «Ροβεσπιέρο» 
τι με κεφάλια πάλλευκα 
το έπαιζε... Ντελ Πιέρο!9 
 
Ο Δαίδαλος θα προταθεί 
γι’ αφεντικό στη... ΝΑΣΑ, 
προτού υπό Πρωτόπαππα10 
περιβληθεί με ράσα! 
 
Προαγωγή σε πτέραρχο 
ο Ίκαρος προσμένει, 
μα αν του βγάλουν σύνταξη 
θα βγει πετσοκομμένη! 
 
Ο Ιπποκράτης αν χρισθεί 
υφυπουργός υγείας, 
θα φύγει για τα Τάρταρα 
μετά... ημιπληγίας! 
 

 
Δεν είναι που το σεσηπός 
περνά για... ειδικότης, 
αλλά που μόνο τον λουφέ 
γροικά η αδελφότης! 
 
«Αυτά, εμείς τα βρήκαμε!» 
η επωδός, μονίμως, 
και λιθαράκι στο κακό 
τοποθετούν εκθύμως! 
 
Ο Φειδιππίδης πρόεδρος 
θα γίνει στα... ΕΛΤΑ 
όπου κολλάνε ένσημα 
χελώνες και παλτά! 
 
Ο Λεωνίδας, φυσικά, 
από σιρίτια... τζίφος, 
διότι δεν ανέστρεψε 
το «ΟΥ» κατακορύφως! 
 
Εκείνο το «μολών λαβέ» 
το κάνουμε γαργάρα, 
αφού υποκλινόμαστε 
και στην... Αγιά Βαρβάρα! 
 
Ο Εφιάλτης προσδοκά 
να γίνει... Βαρουφάκης 
και εαυτόν «Ουάσιγκτον» 
αποκαλεί ο Πάκης! 
 
Ο Σπάρτακος θα τιμηθεί 
με τον «Σταυρό Μαδούρου» 
κι η Λούξεμπουργκ με το «Χρυσό 
Κλειδί της Κουμουνδούρου»! 
 
Ο λευκοσίδηρος χρυσού 
ταυτότητα δηλώνει 
κι ο ντενεκές ηγήτορας 
προκύπτει στο μπαλκόνι! 
 
Η «Ακηλίδωτος Σινδών 
Αριστεράς Παρθένου» 
στον Κάστρο θα επιδοθεί 
μετά καστράτου αίνου! 
 
Συγκινημένος ο Ραούλ 
επήρε του Μαξίμου: 
«Κι αν ο Φιντέλ μάς άφησε, 
έχω εσέ, παιδί μου!» 
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«Θαρρώ πως θα σε μάθαινε 
πολλά ο μακαρίτης, 
αν κι όπως σ’ είδα από κοντά 
δεν δείχνεις για... αστρίτης!» 
 
«Λυπάμαι που δεν έζησε 
ο Τσε να σε θαυμάσει, 
παρ’ όλο που δεν γούσταρε 
του ρεμπεσκέ την τάση...» 
 
«Μαθαίνω πως προσέγγισες 
και την Βενεζουέλα· 
στον Νικολάς11, αν γίνεται, 
να στείλεις μιά... σαμπρέλα!» 
 
«Να μας πουλήσεις ζάχαρη 
δεν γίνεται, το ξέρεις, 
μηδέ τσιγάρα σέρτικα 
ή μαύρο να μας φέρεις...» 
 
«Μακάρι κάποτε κι εσείς 
να γίνετε μια Κούβα 
και τότε θα τιμήσετε 
την ξεχασμένη... βρούβα!» 
 
«Στην περηφάνια του λαού 
θα παίρναμε... ευρωλίγκα 
κι ας είναι τα ψυγεία μας 
με καρτερία τίγκα!» 
 
«Εξήντα χρόνια κάνουμε 
με το δελτίο ψώνια 
και μάλλον θα τ’ αφήσουμε 
θεσμό για τα εγγόνια!» 
 
«Ραούλ, κι εμείς σκεφτήκαμε, 
να ξέρεις, το δελτίο· 
στα χρήματα το κάναμε 
και έπιασε τ’ αστείο!» 
 
«Ρε κομπανιάρε άπαιχτε, 
αν σ’ είχαμε δω χάμου 
εισαγωγή θα κάναμε 
και ζαχαροκαλάμου!» 
 
Τα κολλητάρια της ΑΝ.ΕΛ. 
θα βάλουν μες τη λίστα 
και το δικό τους ίνδαλμα: 
Φουλχένσιο Μπατίστα12! 
 

 
Οι τάχαμου αριστεροί 
τσελβόλ επαναστάτες 
(οι νυν «συλλογικότητες») 
θα βαφτιστούν... Ζ(απάτες)! 
 
Με τις μολότοφ στο δεξί 
ζερβοφασίστες κλόουν 
το παίζουν «αντισύστημα» 
με... φούντα κι άι-φόουν! 
 
Συνεξουσία αγαστή 
νονών και ρουβικώνων 
με ποδηγέτες που  τιμούν 
α π ω θ η μ έ ν α   μόνον! 
 
Ο σκαπανεύς της φραπεδιάς 
και των κλειστών σχολείων, 
του πιο σκληρού μνημόνιου 
εκρίθη... Πυγμαλίων! 
 
Οσφυοκάμπτης κλασικός, 
αλλά και κομπορρήμων 
πως είναι ο καλύτερος 
εξ όλων των... λειχήνων! 
 
Αλλεργικός στο άκουσμα 
της λέξης «αριστεία» 
μαθήτευσε και πρώτευσε 
στην πρόσω αχρηστία! 
 
Εκεί που άλλοι έλειωναν 
τους κώλους στα θρανία, 
ο λουφατζής «εγυάλιζε» 
σκαμπό στα καφενεία! 
 
Τα πέντε χρόνια του ΕΜ-Πί 
τα πέρασε σε  δ έ κ α , 
λες κι ήτανε ο... Οδυσσεύς 
που γύρευε τη... Μέκκα! 
 
Με μπιλιετάκι απ’ τον “ΣΥΝ” 
‘κονόμαγε τη βάση, 
γιατί ανήκε στων νωθών13 
την ανωτάτη κλάση! 
 
«Τί λέγεται “σκυρόδεμα”;» 
«Από τη... ΣΚΥΡΟ δέμα;» 
«Σε φτύνω, μην... αβασκαθείς 
και τράβα για το ρέμα!» 
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Και... τήβεννο διδάκτορα (!) 
του φόρεσαν στο τέλος, 
με επιβλέποντα... Μπαλτά· 
(...εδώ ας πέσει Γ Ε Λ Ω Σ ! ). 
 
Τους άξιους η «πρόοδος» 
τους έβαλε στη μπούκα, 
για να βαφτίζει «πύραυλο» 
καμμιά παλιοφελούκα! 
 
Αν γκρό μπετόν ποτέ ριχτεί 
«μελέταις» του Αλέξη, 
δεν θα μπορεί σε ρίχτερ δυό 
ή σε... πορδές ν’ αντέξει! 
 
Ως κνίτης και τον μαρξισμό 
τον είχε σε... «σκονάκι», 
στην έρμη την Αριστερά 
σαν έκανε καμάκι! 
 
Πολύ νωρίς κατάφερε, 
ελέω κάποιου... -βάνου, 
να φτειάξει νέο πεινο-σέτ 
με καλαπόδι Πάνου! 
 
Για ‘κείνον που μεγαλαυχεί 
μες σε νωθείας κλίμα, 
η λέξη «κουμπουρήμονας» 
πάει κουτί σαν λήμμα! 

 
Κουμπούρες αποδιάλεξε 
απ’ το δικό του φάσμα, 
σαν  Μέντορας να φαίνεται 
ου μην14 σαν τούβλου θραύσμα! 
 
Αυτός και μόνον έθεσε 
φραγμό στο... νεποτίζειν 
και το αντικατέστησε 
με το... νεο-ποτίζειν! 
 
Εικότως, πρώτα πότισε 
αφθόνως την αυλή του 
κι αβόλευτο δεν άφησε 
στενό υποτελή του! 
 
Το πως προήχθη σε ταώ 
η εύνις15 περιστέρα, 
γνωρίζει του Μετσόβιου 
η σύγκλητος- ψηστιέρα! 
 
Το ηθικό... προβάδισμα 
μου μοιάζει με σεντόνι 
της παρθενιάς που άπλωσε 
η Κύπρις16 στο μπαλκόνι! 
 
Μιας και η Μέρκελ πήγε... back 
με την ουρά στα σκέλια, 
ας το γιορτάσει ο λαός 
όσο υπάρχουν γέλια! 

 
Μάκης Π. 

21/05/2018 
 

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ 
 

Μισόν αιώνα (και...) που ζω 
κοντά στη «Μπουμπουλίνας», 
κατάντια σαν την τρέχουσα 
δεν είδα της Αθήνας! 
 
Αντί φουμάρων που σκορπούν 
οι «σούπερ πατριώτες», 
ας γίνονταν (...ακροθιγώς) 
της λογικής ιππότες! 
 
Σιχάθηκα την... «πρόοδο» 
και την ψευτοκουλτούρα 
που συνδυάζει τα «Ντιόρ» 
με γκράφιτι και ούρα! 
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...που λοιδορεί ωσάν «αστό» 
εκείνον που πληρώνει 
τα όσα κάθε κνώδαλο 
χάριν παιδιάς ξηλώνει! 

 
Αντί για «πρόσω», κάλλιον 
να πάμε με την... πρύμη, 
μήπως και βρούμε λείφανα 
απ’ την παλιά μας ζύμη! 
 
Τι όπως αρμενίζουμε 
με τούτο το βαπόρι, 
στα βράχια θα μας ρίξουνε 
λειψοί κουμανταδόροι! 

 
 
 

 

1  Μπουμπουλίνα: με το από 06-03-2018 Προεδρικό Διάταγμα απονεμήθηκε ο βαθμός του 
Υποναυάρχου επί τιμή, στην Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα! 
2  εν φρεσί: στο μυαλό (<  φρην, φρενός· δοτ.πληθ. φρεσί ) 
3  Ιβάν: εάν ο κεφαλαιοκράτης προέρχεται από την λεηλατημένη (εκ της νομενκλατούρας) πρώην 
ΕΣΣΔ, τότε περιβάλλεται με «αριστερό φωτοστέφανο (σύμφωνα με τη στενοκεφαλίτιδα της 
ημεδαπής νομενκλατούρας) και, εικότως, θεωρείται επιλέξιμος για τη... νέα διαπλοκή! 
4  υψιπετής, ο: ουρανοκατέβατος (< πίπτω) ≠ υψιπέτης = αυτός που εκφράζει υψηλές έννοιες (< 
πέτομαι «πετώ»).  
5  Νέαρχος: (4ος αι. π.Χ.). Καταγόταν από την Κρήτη και υπηρετούσε στον στόλο του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. 
6  μιλέτι: (στην Οθωμανική Αυτοκρατορία) αυτόνομη, αυτοδιοικούμενη θρησκευτική κοινότητα, 
οργανωμένη με δικούς της νόμους και με επικεφαλής τον θρησκευτικό της ηγέτη. 
7  Σαμουήλ: μοναχός και αγωνιστής του Σουλίου. Έζησε στο τέλος του 18ου και στις αρχές του 19ου αι. 
8  Πάκης: ο μέγας Προκόπιος που αφού ως υπουργός Εσωτ. μονιμοποίησε > 200.000 υπαλλήλους, 
στη συνέχεια το έπαιξε αντιμνημονιακός εθνάρχης επί δύο κωλοβάθρων, Αλέξη και Πάνου! 
9  Ντελ Πιέρο, Αλεσσάντρο: ιταλός ποδοσφαιριστής, Γιουβέντους (1993-2012). 
10 Πρωτόπαππας: ο νέος (… παππικός) διευθυντής της ελληνικής,,, NASA (=ΕΛΔΟ) στη θέση του 
απαυδήσαντος και αποχωρήσαντος διεθνούς φήμης καθηγητή Σταμ. Κριμιζή. Προστάτης άγιος του κ. 
Πρωτόπαππα (και ίσως όλης της κυβέρνησης) είναι ο όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Ο 
συνδυασμός (το «χρώμα» του ονόματος και το «κεκαυμένον» του επιθέτου) δεν μυρίζει έντονα 
συγκυβέρνηση; 
11 Νικολάς Μαδούρο: ο παρ’ ολίγον δανειστής μας οιονεί δικτάτωρ της Βενεζουέλας.  
12 Φουλχένσιο Μπατίστα: ο δικτάτορας που ανετράπη από τον Κάστρο το 1959. 
13 νωθής, -ές: (Α) νωθρός, χαύνος, οκνηρός, βραδύνους. 
14 οὐ μήν: αλλ' όμως όχι, οπωσδήποτε όχι.  
15 εύνις, η: η σύζυγος (< ευνή=κρεβάτι). 
16 Κύπρις, η: η θεά Αφροδίτη. 

                                                           


