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ΑΝΤΙ ΠΡΟΠΟΣΕΩΣ

H
ταν στις αρχές του 2008  όταν δύο πιστοί της Αθηνάς και μύστες του Διονύσου, 
ο Θανάσης Μπίκος και ο Μάκης Πασσίσης - πρώην... Προαγωγοί της Δήμητρας  
ευδοκίμως περαιώσαντες το... “αγροτικό” τους σε κακόφημο οίκο της 

Πλατείας Βάθης - αποφάσισαν να μην καταταγούν στη λεγεώνα των... “ξένων” (της 
Βουκουρεστίου), αλλά να θέσουν τη σοφία τους στην υπηρεσία του οίνου πνεύματος  
και σοφώς ποιήσαντες ίδρυσαν τον «ΔΕΣΜΟ». Εστί δε Δ.Ε.Σ.Μ.Ο.Σ. Διευρυμένη 
Επιτροπή Σοφών Μείζονος Οινοπνευματικής Στάθμης και αποτελεί... οινοφλυγικό 
σωματείο παραγνωρισμένο από το κράτος, πιτσιλωτώς κεχρωσμένο και... ακραίως 
εξουσιαστικό αφού όλα τα μέλη του είναι... πρόεδροι! ΄

Ο ΔΕΣΜΟΣ γεννήθηκε για τη συναναστροφή και το αντάμωμα φίλων, συναδέλφων, 
αυταδέλφων, εξαδέλφων, αναδέλφων, γαμβρών τε και κουμπάρων  (και ου μόνον) 
εμπράκτως πιστοποιημένων για... oινο-πνευματική συνάφεια στο... D.N.A. τους (Drink 
Never Alone). Ως σήμα του ΔΕΣΜΟΥ καθιερώθηκε η ΚΡΑΣΟΠΟΤΗΡΟΚΡΑΤΟΥΣΑ
 ΓΛΑΥΞ, σύμβολο της μέθεξης εν πνεύματι και... οινοπνεύματι! 

Εν τω άμα «δεσμεύτηκαν»  οι ιδρυτικοί πρόεδροι Σκοταρεύς  ο Εϋπάρειος  και 
Αντώνιος  ο Καλαβρύτων, οι εξέχοντες πάνσοφοι Σπύρος ο Θαλασσόλυκος και 
Ιωάννης ο Ρόδιος  (ή Ψαύων) οι οποίοι μαζί με την επακολουθήσασα δυάδα σοφών 
– τον Περικλή τον Μειλίχιο και την Αλένκα των Αψβούργων - αποτέλεσαν τους  
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«Επτά +1 Σοφούς της Βαρβακείου». Είτα ηνεώχθησαν οι ουρανοί  και υετοί σοφίας 
πλημμύρισαν τον ΔΕΣΜΟ: Ο Στρόνγκ της Σοφοκλέους, ο Βερσάτσε του Λαυρίου, 
Φώλας ο Ελασσόνιος, Κασιούρας ο Προεδρικός, Τάκης ο Ταλαντευόμενος, Δημήτρης 
ο Ηλιότροποςκαι Μπόϊ ο Αταλάντευτος. Πλησίστιες κατέφθασαν και οι συνιστώσες 
του... Φώλα: Βουλγαράκης ο Θαλασσόλυκος Β’ και Ντούσγος ο Μάρτυς της Γλαυκός 
που έμελλε να εξελιχθεί σε... απόστολο της γλαυκός.

Μετά την ένταξη του Ντούσγου ο Δ.Ε.Σ.Μ.Ο.Σ. εισήλθε στη Ντουσγόκαινο Εποχή και 
ο «προσηλυτισμός»  έφερε στις τάξεις του όλα της σοφίας τ’ απαυγάσματα: Αχιλλεύς 
ο Χαλκεόφωνος, Νικόλαος ο Μέλας, Σπυρίδων ο Μυστριώτης, Ζωή η Ετερόχρονος, 
Αντώνιος ο Πεφωτισμένος, Φωτεινή των Μαργαριταριών, Κώστας Κρασούλης, 
Στρατής ο Ορφικός, Μαρία η Μπικάδελφος, Άκης ο Μουσηγέτης, Χρήστος o... Ready, 
Κώστας o Highlander, Βας-Βας ο Πασάς των Ιωαννίνων μετά της συζύγου του 
Αρούς, Μήτσος ο Λαχαναγορίτης, Ιωάννης Γαυριάτος, Καίτη η Μελισσάνθη, Γιώργος 
Μπαμποίνος, Σάκης ο Ηλείος, Γιάννης Φαρμάκης, Μπουρνάκας των Σημειώσεων, 
Τάκης ο Πρέσβυς, Νίκος Βουκαμβιλιώτης, Νίκος ο Καρπάθιος, Κόπακας ο Κρης, 
Μάνος Αναστασάκης, Λάκης Μπακαγιάννης, Ρένα της Σάμου, Λένα Κορωνιά, Μάθος 
Βαρούχ, Αρβανίτης Βαγγέλης, Ζιώγας Κώστας και το μισό... Λύκειο των Ελληνίδων. 
Απλό πέρασμα έκανε σημαντικός αριθμός εν δυνάμει προέδρων.

Ο ΔΕΣΜΟΣ αποτελεί Ανοικτή Μασο-Οινική Στοά ακολουθούσα το ευαγγελικόν 
«Ο ζητών ευρίσκει και τω κρούοντι ανοιγήσεται», όπερ σημαίνει.. όστις βούλεται 
ελθείν  και μάλλον δεν πρόκειται να χάσει.Τα «μυστικά» μασο-οινικά συμπόσια του 
ΔΕΣΜΟΥ, μετά από μια αρχική περίοδο περιπλάνησης, δοκιμών και αναζητήσεων 
σε... γιάφκες του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία 
να πραγματοποιούνται στο εν τη Βαρβακείω Αγορά στεγαζόμενο εστιατόριο 
Παπανδρέου, κάθε Τετάρτη στις 13.15. 

Από τo 2009 και εντεύθεν, ο πρόεδρος Συμεών (κατά κόσμον Μάκης Πασσίσης) 
διατηρεί το μπλογκ “desmologies” όπου αναρτώνται κείμενα, φωτογραφίες, σκίτσα 
και άλλο υλικό που σχετίζεται -άμεσα ή έμμεσα - με τη σέχτα. Το σύνολο, σχεδόν, του 
υλικού που αναρτήθηκε έως και τον Δεκέμβριο του 2012, αφού υπέστη την αναγκαία 
επεξεργασία, αποτέλεσε το περιεχόμενο του παρόντος πονήματος. Σκοπός της 
δουλειάς αυτής ήταν η «χειροπιαστή» αποτύπωση κάποιων από τις ωραίες στιγμές 
που περνάμε τις Τετάρτες και η διατήρησή τους για όσους θα είχαν τη διάθεση για κάτι 
τέτοιο. Βεβαίως, πάντα υπάρχει το διαδικτυακό μέσο (μπλογκ) και το ηλεκτρονικό 
(DVD, Δεσμώτες του Διονύσου) που παίζουν, σχετικά, τον ίδιο ρόλο, αλλά δεν είναι 
διαθέσιμα και εύχρηστα, στο ίδιο βαθμό, παντού και για όλους. Άλλωστε, όσο κι αν 
προχωρήσουμε, το βιβλίο θα εξακολουθήσει να παραμένει αναντικατάστατο. 

Μ.Π.
19.12.2012
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Η ΚΡΑΣΟΠΟΤΗΡΟΚΡΑΤΟΥΣΑ ΓΛΑΥΞ

T
ην 23η Ιουνίου τού συμποσιακού έτους 2009, στο πρώτο πατάρι του 
εστιατορίου «Παπανδρέου» (εν τη Βαρβακείω Αγορά), μέσα σε ενθουσιώδες 
κλίμα η Διευρυμένη Επιτροπή Σοφών Μείζονος Οινοπνευματικής Στάθμης 

(Δ..Ε.Σ.Μ.Ο.Σ.) ενέκρινε ομοφώνως και ασπροπατικώς το σήμα της, ύστερα από 
πρόταση της υποεπιτροπής Ξ.ΥΠ.Ν.Ι.Ο.Σ (Ξεσάλωτη Υποεπιτροπή Νηφαλίου 
Ιδεολογικού & Οργανωτικού Σχεδιασμού)1 απαρτιζομένης εκ των Μπίκου 
Αθανασίου και Πασσίση Συμεώνος και υπό την αδιάλειπτη καλλιτεχνική υποστήριξη 
του υιού Μπίκου, Αριστείδου του Φιλόξενου. Από την Υποεπιτροπή «Ξ.ΥΠ.Ν.Ι.Ο.Σ.» 
απεχώρησε ο Σκοταράς, διαφωνήσας ως προς τον τίτλο της. Η πρότασή του να 
διαγραφεί το «Ξεσάλωτη» και το «Ιδεολογικού» δεν έγινε αποδεκτή διότι το όργανο 
αυτό θα έχανε την ικμάδα του και θα υποβαθμιζόταν σε…«ΥΠ.Ν.Ο.Σ.».

Το σήμα, η «κρασοποτηροκρατούσα γλαυξ», σχεδιάστηκε από τον Μπίκο τον 
πρεσβύτερο, συνεπικουρούμενον εν ταις ιδέαις από τον οξύν τω... δέργματι2 
Συμεών. Η «κρασοποτηρούσα γλαυξ» έχει ήδη κατακτήσει άπασα τη συμποσιακή 
κοινότητα των σοφών ενώ τείνει να γίνει το σχεδιαστικό must τής εποχής, κατά 
την αποκλειστική δήλωση (στις saltsinologies) του διευθύνοντος συμβούλου της 
“SCRIPTA” και σχεδιαστού 
T-shirts και λοιπών αξεσουάρ Billy Be.
1 νηφάλιος: Το «νηφάλιος» ετέθη κατ’ ευφημισμόν.
2 δέργμα, το: βλέμμα, ματιά (< αρχ. δέρκομαι = βλέπω καθαρά, αντιλαμβάνομαι
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Στην ιστορική συνεδρίαση συμμετείχαν, πλην των μελών της «Ξ.ΥΠ.Ν.Ι.Ο.Σ.», το 
ιδρυτικό μέλος Καπετάν Σπύρος και τα υποψήφια μέλη Στρογγύλης Γιώργος 
και Κοντάκης Περικλής. Τα ιδρυτικά μέλη Θανόπουλος Αντώνης, Βολακάκης 
Γιάννης και Σκοταράς Νίκος απουσίαζαν λόγω διακοπών. Εξ εγκύρων πηγών, δεν 
παραθερίζουν εις Αιδηψόν, Μέθανα, Υπάτην ή έτερα τριτοηλικιακά θέρετρα, αλλά 
στα παραθεριστικά τους καταλύματα. Το γεγονός ότι ο Σκοταράς επισκέπτεται 
ενίοτε τα λασπόλουτρα τής Αγίας Τριάδας Μεσολογγίου, δεν  συνδέεται με το 
προκεχωρημένον της ηλικίας του, που άλλωστε δεν είναι πρόδηλον, αλλά με το ότι 
προσπαθεί να εντοπίσει το κατάλληλο σημείο για τους συμπαθείς συναδέλφους 
του Κώστα, Χαρίλα, Αντώνη και Πάνο. Το μέλος Σκοταράς ορίζεται αντιπρόσωπος 
του παραρτήματος Μεσολογγίου, θα φέρει τον διακριτικό τίτλον Μ.Α.Σ.Α (Μόνιμος 
Αντιπρόσωπος Σοφών Αιτωλοακαρνανίας) και εξουσιοδοτείται για την εγγραφή 
νέων μελών.
Κατά την ίδια συνεδρίαση ψηφίστηκε και το πρώτο άρθρο τού καταστατικού, 
σύμφωνα με το οποίο άπαντα τα μέλη της Δ.Ε.Σ.Μ.Ο.Σ. φέρουν τον τίτλον τού 
«Προέδρου», απαξιούντα τίτλους κατώτερους αυτού, ενώ τα αντεπιστέλοντα μέλη, 
καθώς και εκείνα του Fan Club, θα φέρουν τον τίτλο του «Επιτίμου Προέδρου». Η 
συμμετοχή γυναικών δεν αποκλείεται, υπό τον όρον της μη μετάλλαξης της γλαυκός 
εις…κίσσαν3 !

31 Μαΐου 2009

3 κίσσα, η: καρακάξα
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

K
ατά την πρώτη επίσημη συνεδρίαση της Επιτροπής Σοφών για την χειμερινή 
περίοδο 2009 – 2010 που έγινε στα εν τη Βαρβακείω Αγορά στεγαζόμενα 
κεντρικά της γραφεία, κατά την 21η Οκτωβρίου του κρασοποτηρίου έτους 

2009 και αφού ελήφθησαν υπόψη οι σοφές εισηγήσεις απάντων των προέδρων, 
αποφασίστηκαν τα παρακάτω για την συμπλήρωση του καταστατικού. 
 • Τα μέλη υποχρεούνται να προσέρχονται στις συνεδριάσεις φέροντα 
απαραιτήτως το διακριτικό σήμα (κονκάρδα) της σέχτας, σε εμφανές σημείο 
της περιβολής τους. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούνται στην καταβολή του 
ποσού τών 5 €, στο ταμείο της Επιτροπής. Ως θησαυροφύλαξ ορίζεται ο συμπότης 
πρόεδρος Μπίκος έως την ημέρα που θα παύσει να είναι... λαμπίκος, οπότε και θα 
του απονεμηθεί ο πρώτος «Μπούφος», κατά τα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο.
 • Με την συμπλήρωση δύο συνταξιοληπτικών ετών, από της ιδρύσεως της 
σέχτας ΔΕΣΜΟΣ και εντεύθεν, απονέμεται αυτοδικαίως στα μέλη μας η «Αργυρά 
Γλαυξ», ως ένδειξη ευδοκίμου κρασοποτηριακής θητείας, υπό τον όρο της κανονικής 
συμμετοχής στις τακτικές συνεδριάσεις. Απουσίες δικαιολογούνται μόνο στην 
περίπτωση της αυτόφωρης κράτησης, λόγω σεξουαλικών παρενοχλήσεων, και 
λοιπών περιπτώσεων που ρητώς θα οριστούν σε επόμενες συνεδριάσεις. Με την 
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συμπλήρωση τριών αργυρών γλαυκών και εφόσον το μέλος δεν έχει βγάλει τη …
χρυσή, του απονέμεται η «Χρυσή Γλαυξ». Από της χορογήσεως της χρυσής γλαυκός 
και εκείθεν οι «αργυρές» χορηγούνται σε ετήσια βάση. Η σέχτα δεν σκοπεύει να έρθει 
σε επαφή με τον Άγιο Πέτρο για την αναγνώριση των ευσήμων και στον επέκεινα 
κόσμον.
 • Η απονομή των γλαυκών διακόπτεται αυτομάτως και αντ’ αυτών απονέμεται 
ο αντίστοιχος «Μπούφος» (αργυρός ή χρυσός), κατά τα αντίστοιχα ως άνω χρονικά 
διαστήματα, αφ’ ης στιγμής το μέλος εμφανίσει προκεχωρημένα συμπτώματα …
άνοιας ή αλλαξοπιστήσει, κατά συρροήν, σε έτερα πλην του οίνου ποτά. Λόγω της 
ιδιαιτέρας βαρύτητας μιας τοιαύτης απονομής, των θεμάτων αυτών επιλαμβάνεται 
τριμελής επιτροπή σοφών η οποία αποφασίζει ομοφώνως και η οποία εφεξής θα 
φέρει τον διακριτικό τίτλο «ΡΕ.Π.Π.Α.» (Ρε Πούστη, Πάλι Αλτσχάϊμερ !).
 • Στις ειδικές περιπτώσεις που το σοφό μέλος αδυνατεί να μετέλθει της 
οινοποσίας (χοληστερίνη κλπ) και για όσο διάστημα διαρκεί η αποχή του, αντί των 
κανονικών γλαυκών, απονέμεται η «Χοληστερόεσσα Γλαυξ», κιτρίνου χρώματος.
 • Το μέλος Σκοταράς υποχρεούται να τηρεί τα Πρακτικά των ανεκδότων 
εκάστης συνεδρίασης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ώστε να είναι σε θέση να 
τα μεταδίδει αυτούσια, αποφεύγοντας ούτω τη δολοφονία τους.
 • Τέλος, διευκρινίζεται στο ευρύτερο κοινό πως ο Βαρβάκειος Δ.Ε.Σ.Μ.Ο.Σ. 
ουδεμίαν σχέση έχει με τον Γόρδιο Δεσμό, ενώ συγγενεύει, ως ένα σημείο, με τον …
μπαγόρδειο δεσμό (μπαγόρδα=κραιπάλη <ιταλ. bagordo).

30η Δεκεμβρίου 2009

Και έξω πάμε καλά!Την 
προώθηση της σέχτας 
στο εξωτερικό ανέλαβε ο 
διαφημιστικός οργανισμός 
«F&G» (Fathers & Grandfa-
thers), ενώ η διάσημη, και 
γνωστή για το φιλανθρωπικό 
της έργο, ηθοποιός Angelina 
Jolie ηγείται, αυτοπροσώπως 
και αδαπάνως, μιας 
διαφημιστικής καμπάνιας που 
ευρίσκεται σε εξέλιξη διεθνώς. 
Η Αντζελίνα είναι μέλος 
του Fan Club εξωτερικού. 
Το φωτογραφικό υλικό που 
παραθέτουμε, στοιχειοθετεί 
τα γραφόμενά μας.

Ο  Δ.Ε.Σ.Μ.Ο.Σ.  ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
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Η 1η ΟΙΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑΣ

Η 2η Οινοσυνέλευση της Επιτροπής Σοφών, της 
οινοπνευματικής περιόδου 2009 – 2010, έλαβε χώρα την 
27η Οκτωβρίου, εις το παρά τη Πλατεία Θεάτρω κείμενον 
(οινο) πνευματικό ίδρυμα «ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ», κατόπιν 
εισηγήσεως του Σοφού Συμπότου Προέδρου Μπίκου και 
σχετικής διερεύνησης του χώρου υπό τού ιδίου. Η επιμονή 
του συμπότου μας Προέδρου για εναλλαγή των χώρων των 
συνεδριάσεων της Δ.Ε.Σ.Μ.Ο.Σ., αιτιολογημένη τόσο για 
λόγους... ασφαλείας της σέχτας, όσο και για λόγους αποφυγής 
τριβών, εκ του συχνού συγχρωτισμού της με όμορες 

οργανώσεις (Θεμιστοκλέους, Βουκουρεστίου κλπ.) αμφίβολης επαναστατικότητας, 
εδικαιώθη πλήρως, όπως καταγράφεται και στα τηρηθέντα πρακτικά.

Η Οινοσυνέλευση είχε πανηγυρικό και καταστατικό χαρακτήρα άμα, αφ’ ενός 
μεν λόγω της Εθνικής Επετείου, αφ’ ετέρου δε λόγω της εγκαινίασης του νέου 
συνεδριακού χώρου, όστις ενεκρίθη ασπροπατικώς και ομοφώνως. Συμμετείχαν τα 
ιδρυτικά μέλη Αθανάσιος των Μελισσών, Συμεών των Εξαρχείων, Αντώνιος των 
Καλαβρύτων, Ιωάννης ο Ρόδιος (ο και Ψαύων αποκαλούμενος) και Σπυρίδων ο 
Θαλασσόλυκος. Απουσίαζε, δικαιολογημένα, το ιδρυτικό μέλος και καταγραφεύς 
ανεκδότων Νικόλαος των Αεισπάργων Παρειών, όστις απέστειλε τον εμπνευσμένο 
χαιρετισμό: «Φ’λάξτε μ’ χαλβά, ωρέ!». Συμμετείχαν, ομοίως, ο ενζενί Πρόεδρος  
Περικλής ο Μπραχάμιος και ο υποψήφιος Πρόεδρος και νεοπαππούς Γεώργιος ο 
Βάρβαρος. Ο τελευταίος προσήλθε με ελαφρά καθυστέρηση διότι, σύμφωνα με την  
προβληθείσα αιτιολογία, «είχε πάει της μαύρης κότας τα φτερά στο... καθαριστήριο!». 

Κατ’ αρχάς, η ολομέλεια εξέφρασε την ανησυχία της για την εφετεινή οινοπαραγωγή, 
ένεκα των εντόνων βροχοπτώσεων του Σεπτεμβρίου. Λόγω της μελαγχολικής 
φύσεως του θέματος, το πρώτο λίτρο οίνου κατηναλώθη αβλεπί, αν και για τον 
γράφοντα – τα σχετικά υγρά – μονίμως πηγαίνουν  …αβλεπί. Η ύπαρξη περισσείας 
αποθεμάτων της προηγουμένης περιόδου διασκέδασε – εν τινι μέτρω – τις ανησυχίες 
των σοφών συμποσιαζομένων και έδωσε ένα τόνο συγκρατημένης αισιοδοξίας, ενώ 
κοινή ήταν η διαπίστωση περί της χαμηλής, εν γένει, ποιότητος του εν ταβέρναις 
και εστιατορίοις προσφερομένου «χύμα», ήτις απεδόθη – κατά κύριο λόγο – στην 
καρμιριά και, δευτερευόντως, στην άγνοια ή αδιαφορία των καπήλων. Η δεύτερη 
διαπίστωση επέσυρε την χοή του δευτέρου λίτρου, χωρίς εν τούτοις να λυτρώσει 
την συνέλευση. Εν συνεχεία και αφού προηγήθησαν οι ευγενικές φιλοφρονήσεις του 
Βαρβάρου προς την ευειδή εξ  Ίμβρου ιδιοκτήτρια του περί ου ο λόγος πνευματικού 
κέντρου, ανεπτύχθησαν τα θέματα τής ημερήσιας διάταξης τα οποία, όπως πάντα, 
βρήκαν την σοφή επίλυσή τους:
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 • Επιβεβαιώθηκε ο επαναστατικός χαρακτήρας τής Επιτροπής αφού ιδρυτικά 
μέλη της συμμετείχαν στους πυρήνες των τσιπουρομαρξιστών και στον εξτρεμιστικό 
I.R.A. (Instant Refene Assosiation). Η συνεργασία με όμορες οινοπνευματικά 
οργανώσεις θα μελετηθεί εν καιρώ τω δέοντι.
 • Εγένετο ομοφώνως αποδεκτό το προσχέδιο του «Μπούφου», το οποίο 
παρουσίασε με τη γνωστή του σεμνότητα ο Αθανάσιος τών Μελισσών ( Bee-Bee, 
χάριν συντομίας). Ωσαύτως απεφασίσθη η καθιέρωση τού «Κίτρινου Μπούφου», 
όστις θα επιβάλεται ως ποινή, κατ’ αντιστοιχία προς την «κίτρινη κάρτα», για ηπίας 
μορφής παρεκκλίσεις κάθε είδους, όπως αυτές θα προσδιορισθούν επακριβώς σε 
επόμενες οινοσυνελεύσεις.
 • Με την συμπλήρωση πέντε (5) κιτρίνων μπούφων, ο εν πολλοίς μπούφοις 
περιπεσών σοφός, υποχρεούται εις την παράθεση γεύματος εις τα τακτικά μέλη, 
από τούδε και στο εξής αποκαλούμενον... «μπουφέ». Τιμής ένεκεν, ο Bee Bee 
λαμβάνει τον πρώτο κίτρινο μπούφο, διότι εξέχασε το προσχέδιο του μπούφου 
εις την συμποσιακή τράπεζα τής Κληματαριάς. Οι «τιμητικοί» κίτρινοι μπούφοι 
δεν υπολογίζονται εις τους προβλεπόμενους πέντε για την παράθεση «μπουφέ». 
Σημειολογικά οι συμμετέχοντες σε μπουφέ, προσέρχονται με επίσημη ένδυση το …
μπουφάν.

31 Δεκεμβρίου 2009
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Η 2α ΕΝ ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ ΟΙΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

T
ην 4η Νοεμβρίου του κρασοποτηρίου έτους 2009, μέσα σε ήρεμο κλίμα και 
μόλις με ένα… μπουφόρ αναταράξεις, διεξήχθη η 2η χειμερινή συνέλευση της 
Επιτροπής Σοφών στην «Κληματαριά» με δικαιολογημένη την απουσία του 

Θαλασσόλυκου Σπύρου και του Αντωνίου των Καλαβρύτων. Ο Νικόλαος των 
Αεισπάργων Παρειών προσήλθε στη συνεδρίαση με την κεκτημένη του... καθυστέρηση 
και είχε την τιμή να είναι ο πρώτος που ετιμωρήθη με το πρόστιμο των 5 €, για το 
ατόπημα της μη ανάρτησης της «κρασοποτηρούσης γλαυκός» εις την περιβολή 
του. Εγλύτωσε δε και τη λήψη του πρώτου κίτρινου μπούφου στην ιστορία του 
«ΔΕΣΜΟΥ», μιας και η σχετική κάρτα ευρίσκεται εισέτι στο στάδιο της εκπόνησης.  
Το ατόπημά του, ειδεχθές κατά την άποψη ενίων προέδρων, συνίστατο εις την 
εκχώρηση του σήματος του εις έτερον πρόσωπον. Είναι γεγονός πως το ιλιγγιώδες 
του ποσού συνετάραξε τον πτωχόν, πλην τίμιο, σοφόν που κατέστη, ως εκ τούτου, 
«Δεσμώτης τού Ιλίγγου»! Ο τιμωρηθείς σοφός, μετ’ ου πολύ, συνήλθε και μετά 
την καταβρόχθιση ικανού αριθμού βλωμών, επέρασε στην αντεπίθεση απειλώντας, 
εμμέσως πλην σαφώς, πως θα μετακυλήσει το πρόστιμο εις την τιμή τού ελαιολάδου 
ούτινος τυγχάνει μεγαλοπαραγωγός. Εν τω πλαισίω αυτώ, προειδοποίησε την 
επιτροπή ότι πλην του ελαίου θα χρεώνει τα λευκοσιδηρά δοχεία μεταφοράς, 
την μεταφορά, την έκθλιψη και τις ζημίες εκ των μη παραγωγικών περιόδων της 
παρενιαυτοφορίας. Ο Συμεών των Εξαρχείων, προφανώς όχι για να βάλει λάδι 
στη φωτιά, εδήλωσε πως αρνείται να πληρώσει την συσκευασία, θεωρώντας ότι η 
αξία της, κατά παγκόσμια και προαιώνια πρακτική, ενσωματώνεται στην τιμή του 
προϊόντος, ενώ αξίωσε και εύλογη έκπτωση κατά το ποσοστό των στερεών υλών, 
αναποφεύκτως υψηλών, λόγω του μη φιλτραρίσματος του ελαίου. Ο πρόεδρος 
Συμεών μεγαλοψύχως φερόμενος δεν έκανε νύξη περί του μη αποδιδομένου ΦΠΑ 
και την ενδεχόμενη δυνατότητα καταμερισμού τής ωφέλειας. Προς επίρρωσιν 
των δηλώσεών του ορκίστηκε στην Παναγία την Ελαιούσα, προστάτιδα των 
ελαιοπαραγωγών της Αιτωλοακαρνανίας. Ο μεγαλοπαραγωγός ηύρε συμπαράσταση 
μόνο εις το πρόσωπο του μειλίχιου συμπότη προέδρου Περικλέους όστις εδήλωσε 
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πως «αγοράζει το προϊόν στην τιμή του ανωφλίου», προκειμένου να στηρίξει την 
χειμαζόμενη δημοσιο-υπαλληλική αγροτιά. Τελικά η συζήτηση αναβλήθηκε για την 
επόμενη συνέλευση, υπό την προϋπόθεση της παρουσίας του ειδικού, λόγω θητείας 
στην «Ελαιουργική», Γεωργίου του Βαρβάρου. Ο Ιωάννης ο Ρόδιος εζήτησε από 
τον ελαιοπαραγωγό δειγματισμό του προϊόντος, προκειμένου να αποφανθεί εκ του 
ασφαλούς. Η ποσότητα του δείγματος θα οριστεί από την υποεπιτροπή «λαδώματος» 
(υπό την καλή έννοια) του «ΔΕΣΜΟΥ». Το δείγμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τον …ένα 
τενεκέ ανά Πρόεδρο! Μετά ταύτα εισήλθαμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Εγένοντο οι σχετικές παρατηρήσεις επί του 
εκπονηθέντος προσχεδίου του «μπούφου» και 
συναποφασίστηκε η περαιτέρω …μπουφοποίησή του, 
διότι έδειχνε ελαφρώς …light, σε βαθμό παρεξηγήσιμο. 
Ο Bee-Bee ανέλαβε αγογγύστως να επιληφθεί του 
θέματος και το τελικό σχέδιο του εκπονηθέντος 
«μπούφου» είναι το παραπλεύρως εμφανιζόμενο.

Αποφασίστηκε πως η απονομή του «μπούφου» δεν  
συνεπάγεται την κατάργηση της απονομής «γλαυκών», 
όπως προβλεπόταν στο αρχικό σχέδιο του σχετικού 
άρθρου το οποίο εχαρακτηρίσθη, στο σημείο αυτό, ως 
ιδιαιτέρως επαχθές.

 • Το Σκοτάρειον Άγος, τουτέστιν η εκχώρηση εκ μέλους τινός του προσωπικού 
του σήματος εις έτερα πρόσωπα επισύρει πλην του προστίμου των 5 €, τρεις 
κίτρινους μπούφους ταυτοχρόνως και στέρηση... δεύτερης μερίδας χαλβά για μία 
τουλάχιστον συνεδρίαση. 
 • Ο αριθμός των επιδεικνυομένων 
κιτρίνων μπούφων ανά συνεδρίαση 
θα αποτελεί την λεγόμενη «Κλίμακα 
Μπουφόρ», ήτις θα καταδεικνύει αναλόγως 
το ήρεμον ή το ταραχώδες εκάστης 
συνεδρίασης.
 • Ο «ΔΕΣΜΟΣ» χαρακτηρίζεται από τη 
φύση του ως «Σωματείον Κερδοσκωπτικού 
Χαρακτήρα»  και ως τοιούτον θα 
κσταχωριστεί στο... Τσιπουριδικείο.
 • Σχέδιο κάρτας “Κίτρινου Μπούφου” 
παρουσιάζεται παραπλεύρως:

31 Δεκεμβρίου 2009
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Η ΕΝ ΒΑΡΒΑΚΕΙΩ 3η  ΟΙΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

H τρίτη χειμερινή οινοσυνέλευση του «ΔΕΣΜΟΥ» έγινε την 11η  Νοεμβρίου, 
εν πλήρει απαρτία, εις τα κεντρικά γραφεία της σέχτας των σοφών εν τη 
Βαρβακείω Αγορά. Η συνέλευση αυτή κατεγράφη ως «η σύνοδος των επτά 

σοφών» ένεκα της παρουσίας και των επτά τακτικών συμποτών προέδρων: 
Αθανασίου, Αντωνίου, Ιωάννου, Νικολάου, Περικλέους, Σπυρίδωνος και Συμεώνος 
οι οποίοι εφεξής θα φέρουν συλλήβδην τον διακριτικόν τίτλο «Οι 7 Σοφοί της 
Βαρβακείου» και κατ’ οικονομίαν, οι «Επτά Σοφοί». Εκφράσθηκαν οι φόβοι πως 
ο συμπότης πρόεδρος Γεώργιος ο Βάρβαρος κινδυνεύει να περιπέσει εις την χορεία 
των... σοφιστών, εάν συνεχίσει επί μακρόν την παρελκυστική τακτική του, σε ότι 
αφορά την συνταξιοδότησή του. Οι από καιρού εις καιρόν εμφανιζόμενοι εις τας 
συνελεύσεις σοφοί θα αποκαλούνται «διάττοντες σοφοί». Εξεταστέον εάν θα 
έχουν προσβαση εις τον …χαλβάν.

Εκ τών Επτά Σοφών, ο των Αεισπάργων Παρειών θα αποκαλείται εφεξής και 
…«σοφολαδάς», διότι κατάφερε να εκποιήσει τα αποθέματα ελαιολάδου της... 
μεταεπαναστατικής Αιτωλοακαρνανίας εις τον Bee-Bee, έναντι του ποσού των δύο 
€!!! Ο τελευταίος, εν τη απείρω μεγαθυμία του, εθεώρησε την καθορισθείσα τιμή 
εξόχως …τιμητική, εν σχέσει με την... ιστορική αξία του προϊόντος, ιδιαιτέρως, εάν 
αναλογισθεί κανείς, πως με το ίδιο ελαιόλαδο έκαναν ευχέλαιο στην Αγία Λαύρα 
και μνημόσυνο στον Μάρκο Μπότσαρη! Ο Ιωάννης ο Ρόδιος ανέλαβε το καθήκον να 
διερευνήσει την πιθανότητα ανάμειξης της συγκεκριμένης παρτίδας με το ελαιόλαδο 
που ευρέθη σε αμφορείς του ναυαγίου της Κυρήνειας. Με αυτή την δικαιοπραξία, 
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Η οινοσυνέλευση ασχοληθείσα – μεταξύ ρεβιθίων και ριβανής -με την ανάλυση της 
τρέχουσας πολιτικής κατάστασης και αφού ευχήθηκε «στα τσακίδια» και στους 
τρεις υποψήφιους για την αρχηγία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατέληξε 
στο δυσοίωνο συμπέρασμα πως θα κληθούμε να σφίξουμε και πάλι τις ζώνες, από 
εκείνους που τις διατηρούν μονίμως χαλαρές, ανεξατήτως «ιδεολογικής» προέλευσης. 
Το μασάν εστί κρείττον του νηστεύειν.

31 Δεκεμβρίου 2009

 Οι Επτά Σοφοί και η Πριγκίπισσα 

ο σοφολαδάς Νικόλαος είχε ήδη εξασφαλίσει, τουλάχιστον, έξη «κίτρινους 
μπούφους» …ασάλιωτους, αλλά διεσώθη όταν έρριξε στην τράπεζα των εδεσμάτων 
(και διαπραγματεύσεων, εν τω άμα) την …από μηχανής ριβανή, προσφορά του 
αντεπιστέλλοντος …τηλεπότου σοφού Αντωνίου του Ριβανέως. Όπως μάθαμε εκ 
Παρισίων, το μουσείο κερίνων ομοιωμάτων της μαντάμ Τισσώ, σχεδιάζει το στήσιμο 
ομοιώματος του σοφολαδά, παραπλεύρως εκείνου του …Σκρούτζ Μακ Ντακ. Το κερί 
θα είναι δωρεά του Bee Bee.
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M
ε την τελευταία οινοσυνέλευση που έγινε στα κεντρικά γραφεία του «ΔΕΣΜΟΥ» 
(Παπανδρέου, Βαρβάκειος Αγορά) στις 29/12/2009, έκλεισε μια χρονιά που 
χαρακτηρίστηκε ως μεστή …μούστου (ζυμωθέντος) και …δεσμοϊστορικών 

εξελίξεων όπως ήταν η καθιέρωση του λογοτύπου και του σήματος της Επιτροπής 
Σοφών, η περαιτέρω συμπλήρωση του καταστατικού, η φιλοτέχνηση και έγκριση 
του σήματος του Fan Club, η διεύρυνση του προεδρείου και τέλος, η προώθηση του 
Σκοταρελαίου ως του επισήμου (…επί του παρόντος) ελαιολάδου της σέχτας των 
σοφών.  

 Με την πρώτη διεύρυνση του προεδρείου, που έγινε στην ιστορική 
οινοσυνέλευση της 18ης Νοεμβρίου, στην Κληματαριά, 

η Αλένκα της Σλοβενίας (συντρόφισσα Boronica στον 
I.R.A.) έγινε η πρώτη γυναίκα συμπότις Α πρόεδρος 
της σέχτας, για να ακολουθήσει ένα μήνα αργότερα η 
επίσης παλιά συντρόφισσα του Ι.R.Α. Αικατερίνη των 
Μεταξοσκωλήκων μετά του ντεμπυντάντ συμπότου 
προέδρου Big Ba Ba. Ενδιαμέσως, στην εν Βαρβακείω 

Οινοσυνέλευση της 22ας Δεκεμβρίου, το Fαn Club 
εκοσμήθη με την παρουσία του συμπότου αδερφού 

(σ.α.) Άκη του Ανθοφόρου που συνόδευε την πρόεδρο 
και σύζυγό του Ελένη. Μία συνεδρίαση νωρίτερα, στις 16 

Δεκεμβρίου, ενεφανίσθη ο …αυστριακός πρίγκηψ Παπ, άνευ της δουκίσσης της 
Ακράτας Αναστασίας την οποίαν υποσχέθηκε να παρουσιάσει στο προεδρείο κατά 
το νέο έτος. Εικάζω πως το έργον αυτό θα επωμισθεί μάλλον ο νεοπαππούς Στρονγκ, 
ακόμα και αν χρειαστεί να μετέλθει βαρβάρων μέσων!

Στην τελευταία συνάντηση του 2009, έλαμψε διά της απουσίας 
του ο Νικόλαος των Αεισπάργων Παρειών, καθότι είχε μεταβεί εις 
τα μεσολογγίτικα βιλαέτια του για να επιμεληθεί τη συγκομιδή και 
έκθλιψη του ελαιοκάρπου. Η εφετεινή παραγωγή του είναι ικανή να 
λαδώσει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να περισσέψει έλαιο 
για όλους τους χαλβάδες των μελλοντικών μας συνελεύσεων. Παρά 
ταύτα εξακολουθεί να συνδέει την τιμή του προϊόντος με τον χρυσό. 
Αισθητή, ομοίως, και η δικαιολογημένη απουσία του συνετού σ.π. 
Περικλέους όστις είχε μεταβεί εις το παρά τη Τριπόλει θερινό του 
ανάκτορο, στα πλαίσια μιας τακτικής επιθεώρησης.
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Η παρουσία του συμποσιακού ζεύγους προέδρων Αικατερίνης και Γεωργίου, 
καθώς και των  διακεκριμένων μελών του Fan Club, Λαζάρου της Παλινορθώσεως, 
Ευαγγέλου του Συναδελφόθεου και Αριστείδου του Δευτέρου, έδωσε ένα ξεχωριστό 
τόνο στο πανηγυρικό κλείσιμο της χρονιάς. Δικαιούται ιδιαίτερης μνείας και επαίνων, 
η καλλιτεχνική εργασία του Αριστείδου του Β΄ στη φωτογράφηση των συμποτών 
προέδρων και της οινοσυνέλευσης. Το υλικό αυτό παρατίθεται πιο κάτω:

Οι Σοφοί της Ορθογωνίου Τραπέζης

Ο π. Αντώνιος των Καλαβρύτων Big Ba Ba: Wine Meditation



Η Επιτροπή Σοφών στο κατώφλι του 2010

Παρενοχλώντας την... αλκοόλη Ανοίγματα στον... Τρίτο Κόσμο



Οι ιδρυτικοί πρόεδροι Συμεών και Αθανάσιος (σκηνές από το Μάπετ Σόου)

Αλένκα και Συμεών: Από τη Θηρεσία στον... Τειρεσία



«Το μασάν εστί κρείττον του... πεινάν.»

Η σ.π. Αικατερίνη ολίγον πριν 
τον τετραγωνισμό του κύκλου

Ο θαλασσόλυκος Σπυρίδων 
αναζητών ...φάρο!
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ΜΠΗΚΕ ”ΠΟΙΗΤΙΚΑ” ΤΟ 2010

H πρώτη οινοσυνέλευση των συμποτών προέδρων, για τον καινούργιο χρόνο, 
έγινε στην “Κληματαριά” και μέσα σε κλίμα γενικού ενθουσιασμού παρουσία 
πέντε σοφών και μιας σοφής προεδρίνας στις 5/01/2010, παραμονή των 

Θεοφανίων. Απουσίαζαν, αιτιολογημένα, οι σ.π. πρόεδροι Αντώνιος και Σπυρίδων, 
αν και ο δεύτερος ολίγον απείχε από την είσπραξη συστοιχίας “Κιτρίνων Μπούφων”, 
λόγω της ασαφείας του μηνύματός του ως προς την προσέλευσή του.

 Η σοφή επιλογή του χώρου και της ημέρας είχε σημειολογικό χαρακτήρα. Αφ’ ενός 
γιατί το όνομα της ταβέρνας παραπέμπει στο ιερό φυτό της αμπέλου, αφ’ ετέρου 
δε γιατί η γιορτή των Φώτων …φωτογραφίζει το πεφωτισμένον άπαντος του 
προεδρείου! Επελέγη δε η παραμονή, για την αποφυγή …κυκλοφοριακής συμφόρησης 
πνευμάτων, μιας και η κάθοδος του εξ ουρανού πνεύματος ήταν προγραμματισμένη 

για την Τετάρτη.  Η Τετάρτη, ειρήσθω 
εν παρόδω, εμπεριείχε τον κίνδυνο 
επικάθησης του Αγίου Πνεύματος επί 
της κεφαλής Σκοταρά, με το ενδεχόμενο 
επιφοίτησής του και την εξ αυτής αύξηση 
της τιμής του Σκοταρελαίου. Στην 
συνέλευση παρέστη και ενεγράφη στο “Fan 
Club” η νέα συμπότις Ρένα , σύντροφος 
του Ιωάννου του Ψαύοντος ο οποίος, 
σημειωτέον, είχε και την τιμητική του. 
Επίσης, κατά τη διάρκεια του συμποσίου, ο 
σ.π. Συμεών ενεχείρισε στους συμπότες του 
το άρτι ξεφουρνισθέν πόνημά του “ΟΙΚΕΙΑ 
ΚΑΚΑ”. Και επειδή τα …κακά δεν πάνε 
μόνα τους, προσεφέρθη στον Ιωάννη, ως 
δώρο για την ονομαστική του γιορτή, η 
ωδή “ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ”, ποιηθείσα από 
τον Συμεών και ερμηνευθείσα από τον 
σαιξπηρικό Μπίκο!



ΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ24

Στον Ιωάννη τον Ψαύοντα
Συμεών ο Ιχνηλάτης

5.01.2010 

1 Ρογκάσκα: περιοχή της Σλοβενίας γνωστή για τα εξαιρετικής ποιότητας κρύσταλλα.

Μια δύναμη τον έσπρωχνε
το χέρι του ν’ απλώσει
κι αυτό που ελαχτάραγε
στο πι και φι ν’ αλώσει.
 .
Είχε καιρό να δει ξανθό
και τόσο φρέσκο πράμα,
κι η δροσερή της ευωδιά
του προξενούσε κάμα!
 .
Εθώπευσε, διστακτικά,
τον δροσερό της λώπο
«και πως σας λένε;» ψέλλισε,
με τον αβρό του τρόπο.
 .
Αυτή δεν του απάντησε,
μα όλοι στην Αθήνα,
από παλιά την έλεγαν
στα καπηλειά …ρετσίνα!

Ήταν ξανθιά σαν άνοιξη
και λαμπερή σαν κρίνος,
κρυστάλλινη σταλαγματιά
για να την πιει εκείνος!
 .
Διάφανο το σώμα της
γυαλί απ΄τη Ρογκάσκα1

και πόσο πια να κρατηθεί
του λογικού η μάσκα;
 .
Ετόλμησε και ζύγωσε
δειλά προς το τραπέζι,
αρχίζοντας τ’ αρχέγονο
παιγνίδι του να παίζει.
 .
Που θα μου πάει, σκέφτηκε,
να μη λένε Γιάννη,
αν δεν την πιω γουλιά γουλιά,
αυτή τη θεία πλάνη!»

Μόλις την είδε, έπαθε
και σκίρτησ’ η καρδιά του,
ωσάν τον λύκο που πεινά
και βλέπει τα παιδιά του!
.
Του φάνηκε ελκυστική
κι ηδυπαθής, εξόχως,
και το λαιμό του τύλιξε
τής πεθυμιάς ο βρόχος!
 .
Ο λάρυγγάς του στέγνωσε
κι υγράνθηκαν τα χείλη
και τα μηνίγγια βρόνταγαν
σα νά ’ταν καριοφίλι!
.
Η ευωδιά της γύρω του
τον προκαλούσε σφόδρα
και του φαινόταν φυλακή
των ρούχων του η φόδρα!

Η ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

(Οι Άντρες Προτιμούν Τις Ξανθές)
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ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΜΠΙΚΟΥ

E
άν ο Προμηθέας, πριν γίνει …δεσμώτης, είχε γνωρίσει τον «ΔΕΣΜΟ» – και ήταν 
αρκούντως …προμηθεύς – μάλλον θα είχε αποφύγει να δωρίσει τη φωτιά στους 
ανθρώπους, ενώ θα είχε αποτρέψει και τον Ήφαιστο από το να κατασκευάσει 

και να κληροδοτήσει – μέσω του συναδέλφου του Αριστείδη του 1ου – «τάγηνον» εις 
τον κωμαστήν…Μπίκον όστις, προς χάρι των συμποτών του προέδρων, ετηγάνησε 
τη μισή παραγωγή μπακαλιάρου της Νορβηγίας!

Η εξολόθρευση του μπακαλιάρου έλαβε χώρα στη «Φωλιά του Μπίκου», γνωστή 
και ως ταβέρνα «Το Γρέζι», την 13η μηνός Ιανουαρίου (22α μηνός Γαμηλιώνος του 
αττικού έτους) ή (εφεξής) μηνός …Μπακαλιαριώνος του κρασοποτηρίου έτους 
2010, κατά τη 2η οινοσυνέλευση του έτους αυτού. Συμμετείχε άπασα η συμποσιακή 
σέχτα «ΔΕΣΜΟΣ» και σύσσωμος ο κώμος του «Fan Club» των Σοφών. Εκ των ων ουκ 
άνευ ήταν η παρουσία των δύο νέων μελών του «ΔΕΣΜΟΥ», της ντεπιτάντ Μαρίας, 
αδελφής Μπίκου, και της ηρωικής καπετάνισσας Βάσως, συζύγου του συμπότου 
Θαλασσόλυκου Σπυρίδωνος. Άνευ αυτών οι μπακαλιάροι θα ετηγανίζοντο, 
τουλάχιστον, έως την …Τσικνοπέμπτη ή θα είχαν μετεμψυχωθεί σε …σολόδερμα! Η 
ανεκτίμητη (και συγκινητική άμα) συνεισφορά τους ίσως αποτελέσει αφορμή για τη 
θέσπιση ειδικής τιμητικής διάκρισης ( «Το Μεγάλο Τηγάνι») εις το εγγύς μέλλον. Θα 
πρέπει, ωσαύτως, να εξαρθεί και η συμβολή των λοιπών μελών του θήλεος σκέλους 
της συμποσιακής προεδρίας, όπως :
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 • της πριγκίπισσας (α-πα-πα) Σίσσυ η οποία υπερβαίνουσα την αψβουργική 
της κουλτούρα προετοίμασε δύο παραλλαγές σκορδαλιάς για την παρέα των... 
χαψβούργων και ετοιμάζεται πλέον για τη λήψη του σχετικού μάστερ,
 • της Μεγάλης Αικατερίνης των Μελισσών και των Μεταξοσκωλήκων, ήτις 
προσήνεγκεν εμπνευσμένον πλακούντα εκ χόρτων, εν σοφία ποιηθέντα και ταχέως 
εξαφανισθέντα
 • και τέλος την αφανή Λίτσα (του Περικλέους, βεβαίως βεβαίως) η οποία μας 
έστειλε  από το… Γκουαντάναμο - όπου εκτίει τους τελευταίους μήνες τής εργασιακής 
της καταδίκης - ένα φανταστικόν οκτάποδα.

Σύμφωνα με τα όσα προέβλεπε η ημερήσια διάταξη της 
οινοσυνέλευσης, εκόπη και η πίτα των Σοφών μέσα σε 

κλίμα ενθουσιασμού, το δε φλουρί έπεσε στο Άκη τον 
Ανθοφόρο  συνοδευόμενο από τις ευχές όλων για μια 
χαρούμενη χρονιά, γεμάτη υγεία και ξέχειλη οίνου. 
Φυσικά, η παρουσία του νεοπαππού Βάρβαρου 

προδιέγραφε και το μουσικό ρεπερτόριο. Η γνωστή 
μας «κότα» ξαναπέταξε στους αιθέρες, σαν την … 

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ», αρνούμενη να προσγειωθεί προτού η Δάφνη 
μετουσιωθεί σε …Δαφνί!
 
Ο σοφός σ.π. Αθανάσιος, ος τα πάντα εν σοφία εποίησε, 
είχε μεριμνήσει και για τον ανάλογο στολισμό του χώρου, 

όπως εμφαίνεται στο φωτογραφικό υλικό που παρατίθεται, 
έργο του μαιτρ Αριστείδου του 2ου, ο οποίος κατάφερε να εμφανισθεί κατά τις 
μεταμεσημβρινές ώρες. Αφανής συμποσιακός ήρως ο καπετάν Σπύρος.   Περιττό 
να λεχθεί πως το λάδι που χρησιμοποιήθηκε για το τηγάνισμα των μπακαλιάρων 
ήταν το διεθνώς γνωστό brand name “SKOTARELAIO” της κατηγορίας «Μάρκος 
Μπότσαρης»! Εκ των στρατηγικών αποθεμάτων του Μπίκου, φυσικά!



Ο παραγωγός και ο προαγωγός Ο Περικλής μετά τον... 
επιτάφιο του μπακαλιάρου

Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας 
της Μ.Κ.

Σίσσυ:η ταραμοσαλάτα της 
παλινορθώνει βασίλεια

Ιωάννης: Το όνομα του Ρόδιου Σε περιμένω μην αργείς 
κάτω στην παραλία...



Και οι τρεις ήταν υπέροχες Ταβέρνα από... σπίτι!

Οι πότες της Τεθλασμένης Τραπέζης
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ΑΠΟ ΜΑΡΤΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ (ΚΑΙ... ΚΑΤΑΧΝΙΑ)

M
ετά απο μια πολύμηνη απουσία αναρτήσεων στις «δεσμολογίες», λόγω 
ανειλημμένων υποχρεώσεων του προέδρου – συντηρητού του συγκεκριμένου 
blog, να ’μαστε και πάλι! Ήδη, από την αρχή της χρονιάς έχουν πραγματοποιηθεί 

είκοσι τρεις (23) Οινοσυνελεύσεις της Επιτροπής Σοφών και στις 
23/06/2010, πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά μας 
γραφεία της Βαρβακείου Αγοράς η 24η συνεδρίαση 
του ΔΕΣΜΟΥ για το τρέχον έτος.. Τα μέτρα του ΔΝΤ δεν 
μπόρεσαν να πτοήσουν την Επιτροπή μας που εφεξής 
επωμίζεται και το βάρος της εμψύχωσης μελών τε και φίλων, 
για τον εναπομείναντα …αιώνα. Θα μπορούσαμε να ελπίζουμε ότι έχουμε 
διασφαλίασει, τουλάχιστον, το …λαδάκι μας, αλλά τοιούτον τι φαντάζει 
ουτοπικόν γιατί, κατά πρώτον, οι ταγοί μας δεν άφησαν ούτε σταγόνα αφάγωτη 
και, κατά δεύτερον, ο σοφολαδάς συμπρόεδρός μας, άρχισε να εμφανίζει (δειλά – 
δειλά) μαυραγορίτικες τάσεις, επιδιώκοντας να επωφεληθεί από την κρίση. 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ

Τα γεγονότα που συνέβησαν στο διαρρεύσαν διάστημα ήταν πάμπολλα και 
σημειώνουμε ενδεικτικά μερικά από αυτά. 

Ο συμπότης πρόεδρος Συμεών των Εξαρχείων και η αυτής υψηλότης προεδρίνα 
σύζυγός του Σίσσυ  των Αψβούργων (κατά κόσμον Αλένκα), μετέβησαν στη Σλοβενία, 
αφενός μεν για μία τακτική επιθεώρηση του εκεί πύργου τους, στην αψβουργιική 
κομητεία τους, αφετέρου δε για τη σύσφιξη των σχέσεων του «ΔΕΣΜΟΥ» με 
το εκεί παράρτημά του.  •        Πριν την αναχώρηση του προεδρικού ζεύγους για 
την Σλοβενία, στις 22 Φεβρουαρίου 2010, πραγματοποιήθηκε  η παρουσίαση του 
βιβλίου «ΟΙΚΕΙΑ ΚΑΚΑ» του …σουρ-όνοντος προέδρου Συμεώνος. Σχεδόν άπασα 
η συμποσιακή κοινότης του «ΔΕΣΜΟΥ» ήταν παρούσα, του Λαδά και του Ψαύοντος 
απουσιαζόντων. Μετά την παρουσίαση και ενώ ο «συγγραφεύς» υπέγραφε – κατά 
τα ειωθότα – βιβλία, έλαβε χώρα το δρώμενο «Αθήνη κατά Μιμής» κατά το οποίο 
ο …αθηνιασμένος Μπίκος εράπισεν εικονικά τον συγγραφέα διότι του υπενθύμισε …
οικεία κακά. Η παρουσίαση καθαγιάστηκε με οίνον και τσίπουρον, ως έδει.



Το προεδρικό ζεύγος Σίσσυ & Πασσίση στη Λιουμπιάνα

ΟΙΚΕΙA ΚΑΚA: Ο «αθηνιασμένος» Μπίκος ραπίζων τον «συγγραφέα»



Εικόνες από την παρουσίαση των «ΟΙΚΕΙΩΝ ΚΑΚΩΝ»



ΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ32

Κατά τις συνεδριάσεις που έλαβαν χώρα μετά 
την εγκατάσταση του Δ.Ν.Τ. στη χώρα μας, 
επιβεβαιώθηκε η ακμαιότης του φρονήματος της 
σέχτας και το γεγονός ότι «τα λεφτά υπάρχουν, 
αλλά δεν τα έχουμε (ατυχώς) εμείς»! Η πρόταση 
των σκληροπυρηνικών “Green Guard” περί 

εράνου για την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών (καταβολή ενοικίου) του 
αναξιοπαθούντος σοσιαλιστή Άκη έπεσε εις το κενόν, ενώ η αφαίρεση δύο μισθών 
από τις αποδοχές των προέδρων για την αντιμετώπιση του ελλείμματος σχολιάστηκε 
δεόντως με την χρήση ολοκλήρου του φάσματος των διαθεσίμων μπινελικίων. 

 
Εις την χορεία των Σοφών προστέθηκε και ο …πατριάρχης 

Γεώργιος, παλαιός … «σμήναρχος» της «Μελισσοκομικής» 
και πρώην Γ.Γ. του σεπτού μας Υπουργείου, πνευματικός πατήρ 
του «μελισσάρχου» Μπίκου. Η παρουσία του και το κύρος του 
επέτρεψαν στον οίκο «MUSTUM & MUST» να αναβαθμίσει – 
ενωρίτερα απ’ ότι αναμενόταν – την οινοληπτική ικανότητα του 
«ΔΕΣΜΟΥ», από την κατηγορία «γιοματάρι» στην κατηγορία 
…«πεπαλαιωμένο»! Κατά την ίδια περίοδο ο οίκος αξιολόγησης 

λεσχών “NULS & MULES” υποβάθμιζε την αντίπαλη λέσχη «Bilderberg» από την 
κατηγορία των «γάτων» στην κατηγορία των «πάτων» ως περιλαμβάνουσα πληθώρα 
προσώπων από τις τάξεις εκείνες που μας έρριξαν στα σαγόνια του καρχαρία. 

 Το ιδρυτικό μέλος του fan club «ΔΕΣΜΟΣ» και αναλυτής 
της Ψοφοκλέους Γεώργιος ο Άγριος ή Στρονγκ, μετά από 
δολιχοδρομία ενός έτους, κατέστη πλήρες μέλος της Επιτροπής 
Σοφών με πανηγυρικό τρόπο. Ελέω Ξύδη, δεν ήπιεν χολή και όξος 
για να καθαρίσει με τα άλογα του Γενικού Λογιστηρίου. Τώρα, 
ενεργών ως Κάν-ουλας, έχει διπλαρώσει τον …Καν μήπως και 
στρώσει το δρόμο για την καν-ονική είσπραξη του εφάπαξ και 
πριν αυτό πετάξει με τα φτερά της μαύρης κότας ως ομόλογο!

 Μετά από ευδόκιμη παραθεριστική θητεία στη Φολέγανδρο 
(Διεύθυνση Έρευνας και... Παραθερισμού) «εξεδιώχθη» – λόγω 
«γήρατος» – με πράσινη (ευτυχώς) βούλα, ο άνθρωπος του 
οιονεί Προέδρου Φώλας ο Ελασσόνιος (Folli Minor), συμπότης 
σε βαθμό …ελάσσονα. Ο αναλυτής Στρονγκ Καν παρατήρησε 
ότι ο νέος συμπότης πρόεδρος Φώλας θα αποτελέσει σταθερά 
συμποσιακή αξία για τον «ΔΕΣΜΟ». 
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Παρά την ονειδιστική – για οινοφλυγικό σωματείο -ειδικότητα του 
γαλατά και παρά την παγίως ετεροχρονισμένη προσέλευσή του, 
ο  συμπότης πρόεδρος Ιωάννης ο Γαλακτίων, με την παρουσία 
του στις οινοσυνάξεις, κουβαλά μαζί του τον Ησίοδο και τον 
Ωριγένη δεμένους με …λουκάνικα εκ Καρδίτσης. Η αριστοφανική 
του μανιέρα στη διήγηση ανεκδότων είναι μοναδική, αλλά – 
δυστυχώς – σπανίως επαναλαμβάνει τις σκαμπρόζικες ιστορίες 
του πάνω από …δέκα φορές! Εν τούτοις, οσάκις αντιληφθεί 
ντεμπιτάντ παρουσία εκ του... Λυκείου των Ελληνίδων, θεωρεί 
ιερά υποχρέωσή του να διηγηθεί την καρπενησιακή ιστορία με το 

ελικόπτερο, τη δασκάλα και τη γριά με το ξύλινο ποδάρι.

Ό ‘Ελλην Τρισέ, Γιώργος Ντούσγος και το υποψήφιο μέλος 
Κώστας Λάφης (του κλαμπ Αιγίου) συμμετείχαν στην 
πανηγυρική συνέλευση καθ’ ην εορταζόταν η ονομαστική εορτή 
του Στρονγκ. Δεν ξέρω πότε σκοπεύει να αποσυρθεί από την 
ενεργό δράση, αλλά εάν τον προλάβουν τα νέα μέτρα τον βλέπω 
να φτάνει τον Ζολώτα και ακόμα δάνεια να δίνει! Απαξάπαντες 
οι Σοφοί της Βαρβακείου συνιστούν ολοθέρμως στον υποψήφιο 
πρόεδρο: «Ντους & Go, George!» 

Η είσοδος του ομίλου «SEA BEE» στο εφοπλιστικό λόμπι του 
Lagoon Island τάραξε τα λιμνάζοντα νερά της ναυτιλίας και 
αναμένεται να αποτελέσει το έναυσμα για την έξοδο από την 
κρίση, όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται έγκυροι αναλυτές. Οι 
νέοι καπεταναίοι, παλιοί …μούτσοι του Καπετάν Σπύρου, ακούν 
στα ονόματα Beekos και Barba-rossa. Το περιβόητο πάρτι 
επί του θωρηκτού «ΑΒΕΡΩΦ», κατά τη διάρκεια της έκθεσης 
«ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2010» έγινε προς τιμή τους, αλλά κάποιος 
λιγούρης εφοπλιστάκος παρεισέφρησε με την αρραβωνιαστικιά 

του και στη συνέχεια αυτοκαρφώθηκα για λόγους δημοσιότητας. Αυτή τη στιγμή 
έχει καθελκυστεί μόνο η ναυαρχίδα του στόλου, η θρυλική “Sea Bee”, αγορασμένη 
από τον παλαίμαχο εφοπλιστή Άκη. Καθότι το σκάφος είναι φουσκωτό, ζητούνται 
ναύτες ικανοί στο τρομπάρισμα.



ΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ34

Η οικονομική κρίση και η έλευση του Δ.Ν.Τ. επέδρασαν, φυσικώ 
τω λόγω, αρνητικά και στον ευαίσθητο συμπότη πρόεδρο Ιωάννη 
τον Ρόδιο ή Ψαύοντα ο οποίος, ως ομολόγησε, έγινε «Τούρκος»! 
Μετά από αυτό, η ξαφνική και σχετικά πρόωρη αναχώρησή του 
για τη Ρόδο είχε επαρκή αιτιολογική βάση, μιας κι ήταν λογικό 
να επιθυμεί να βρίσκεται όσο γίνεται πιο κοντά στη νέα του... 
«πατρίδα». Εκεί, πέρα των αγαπημένων του ενασχολήσεων 
(κηπουρική, κολύμβηση και …παρενόχληση) ανακάλυψε και την 

ποίηση, σοφώς δε ποιών απέστειλε τα πρωτόλειά του στο μέντορά του Μπίκον. 
Ο τελευταίος, προκειμένου να ενθαρρύνει τον ντεμπιτάντ ποιητή στις νέες του 
αναζητήσεις, προώθησε το πόνημα για δημοσίευση στις desmologies, όπερ και εγένετο:

Ιωάννου του Ροδίου ή Ψαύοντος
ΜΑΥΡΑ ΜΑΝΤΑΤΑ ΟΜΠΡΟΣ ΜΑΣ

 

(Παρενοχλητού του Επωνύμου)
 

Σημ.:Ο ποιητής φέρει ακεραία την 
ευθύνη των γραφομένων του. Πάντως 
εγώ ψηφίζω μονοκούκι …παρενόχληση! 
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

29 Ιουνίου 2010

Βάλαμε λύκους στο μαντρί
αλπούδες στο κοτέτσι,
και μεις βαθιά ξαπλώσαμε
σε πράσινα λιβάδια.
 
Τρώνε οι λύκοι στο μαντρί
οι αλπούδες στο κοτέτσι,
ξυπνάμ’ λιγάκι και εμείς
κι όλα καλά τα λέμε.
 
Χτυπούν κουδούνια στο μαντρί
κι οι κότες φτερουγάνε,
ξυπνάμε εμείς για τα καλά
μας φάγανε το βιός μας,
μαύρα μαντάτα ομπρός μας.

 Kill me softly with your verses dear John 
and if you love me go on… 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ

E
τος 2011 και ήδη ο “ΔΕΣΜΟΣ” συμπληρώνει τρία 
ολόκληρα χρόνια μεστά σοφίας και οίνου. Μέσα 
από τα αποθέματα  αποστάγματος της σοφίας 

μας, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους μελλοντικούς 
σοφούς πως πέραν της ενδεχόμενης περίσσειας …
λιπιδίων, τριγλυκεριδίων και χοληστερίνης ( σύμφυτα, 
σε κάποιο βαθμό, με τα ηλικιακο …κεκτημένο μας) η 
περίσσεια διάθεσης (με ποικιλία εκφάνσεων) αποτελεί 
το κυρίαρχο στοιχείο της σέχτας μας, σε βαθμό που ο 
χρόνος να αποτελεί αγαθό εν ανεπαρκεία! Ιδού και 
ο λόγος που ο υποφαινόμενος συμπότης πρόεδρος 
Συμεών, ως επιμελητής του blog “δεσμολογίες”, δεν 
βρήκε τον απαιτούμενο χρόνο για μια άλλη “ανάρτηση” 
μετά από εκείνη  της 29/06/2010 που ήταν και η 
τελευταία του 2010, παρά το γεγονός ότι πληθώρα 
σημαντικών γεγονότων έλαβε χώρα εν τω μεταξύ. Ας θυμηθούμε μερικά από αυτά:

Αθρόα εγγραφή νέων μελών στη σέχτα σοφών. Μετά 
από παλινδρομήσεις ορισμένων μηνών ο συμπότης 
πρόεδρος Στρο (νγκ)  Καν (ουλας) [απλή συνωνυμία 
με τον τρισκατάρατο Στρος Καν] εγκατέλειψε την 
χορεία του Fun Club και ενετάχθη σούμπιτος στη σέχτα 
κομίζων μάλιστα και τις περγαμηνές του ντεμπιτάντ 
παππού της ευειδεστάτης Καλυψούς. Με τις ίδιες 
περγαμηνές ενετάχθη …επεισοδιακά και ο Ειρηνό-
πληκτος παππούς Τάκης (ή Πρέσβης, κατά Σάρρον) 
με υποσχέσεις για επιτραπέζια οινικά σεμινάρια. Στην 
κατηγορία των παππούδων ενετάχθη και το μέλος του 
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Fun Club Λάζαρος ο οποίος σκέπτεται να απέλθει από την ενεργό δράση μόνον αφού 
διασφαλίσει την έκδοση του ...ευρωομολόγου. Όταν λέμε ότι "βάζουμε πλάτες",  το 
εννοούμε κιόλας! Όχι σαν κάτι FAUX-σοσιαλιστές (ΠΑΣΟΚους σε... λα μείζονα και 
... Φω ελάσσονα) - που, αντί να ενισχύσουν την εσωτερική αγορά, ξοδεύουν τις 
συντάξεις τους στην αλλοδαπή! Αυτό δεν ισχύει για τον συμπότη πρόεδρο Μπίκο 
όστις μετέβη στην Κωνσταντινούπολη για εθνικοπατριωτικούς λόγους  και κυρίως 
για να προμηθευτεί ...φθηνά φέσια με απώτερο σκοπό την ψυχολογική και αισθητική 
προετοιμασία μας για τα πραγματικά φέσια που θα μας φορούσε το πολιτικό 
σύστημα και τα οποία είναι τω όντι ασήκωτα! Από την... πρόβα φεσιού, που έγινε 
στις 15 Δεκεμβρίου 2010. στο πρώτο πατάρι του εστιατορίου «Παπανδρέου», 
προέρχονται οι παρακάτω φωτογραφίες:

Ασκέρ... Οινιτσάρων σε πρόβα φεσιού

ΣΥΝΩΣτιΤΣΜΟΣ

ΣΤΟ ΠΑΤΑΡΙ

ΤΟΥ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
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Ο Εμίρ του Κατάρτ Μπαλούν σκαρί Κακομίρ Καπιτάν

Συνεχίζοντας την καταγραφή της προσέλευσης νέων 
μελών στη σέχτα των σοφών, αναφέρουμε τον δια της 
βαμβακοσυλλεκτικής του Φώλα περισυλλεγέντα Νικόλαο 
Βουλγαράκη, ουδεμίαν σχέσιν ή συγγένεια έχοντα με τον 
βατοπεδικόν συνονόματόν του. Το περίεργο είναι ότι ο ο ίδιος 
ο Φώλας από του σημείου εκείνου και εκείθεν εξηφανίσθη 
δια σειράν συναπτών συνεδριάσεων, γεγονός που προκάλεσε 
την εύλογη ανησυχία μας. Τινές αναρωτήθηκαν μήπως 
κάποιος εκ των συμποτών προέδρων, αγανακτισμένος από 
την σθεναρά υποστήριξη - εκ μέρους του απολωλότος Φώλα 

- της πολιτικής της ΔΝΤ-οϊκής κυβέρνησης, του πέταξε… φόλα!

Ο συγκινητικός και… συγκολλητικός 
(των επαφών μετά των συμφοιτητών 
απάντων) Γιώργος Ντούσγος ενετάχθη, 
επί τέλους, πλήρως στην χορεία των σοφών, 
υποσχόμενος ενεργό δράση. Οψόμεθα.
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Ομοίως, λίγο πριν την εκπνοή τού 2010, απεχώρησε από 
την… ανενεργό δράση ο συμπότης πρόεδρος Βερσάτσε, αλλά 
έκτοτε, σε ό,τι αφορά την παρουσία του στη σέχτα αγνοείται 
η τύχη του. Ελπίζεται ότι θα επανεμφανιστεί κατά τη κοπή 
της πίτας του “ΔΕΣΜΟΥ”. Άλλωστε, τώρα που η “πίτα” έχει 
καταφαγωθεί πανταχόθεν, όταν βρίσκεις …πίτα (εν γένει) 
δεν είναι σοφόν και πρέπον να την αγνοείς. Στο σημείο αυτό 
θα πρέπει να σημειώσουμε, ως αξιοσημείωτο γεγονός, την 
έκτατη συμμετοχή σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής του 

συναδέλφου (και συμφοιτητού του Βερσάτσε), καθηγητού του Πα-Πα, Πωλ Πωλ. Η 
συνεδρίαση της ημέρας εκείνης περαιώθη περί την 7η μεταμεσημβρινή ώρα, γεγονός 
που καταγράφεται ως το συμποσιακό ρεκόρ της σέχτας. Ο συμπότης πρόεδρος 
Φανούρ …σιχτίρισε τον εαυτό του μέχρι να φτάσει στην εξαρχειακή …γιάφκα του.

Τέλος, ενετάχθη πανηγυρικώς, αλλά ευρίσκεται εισέτι στο στάδιο 
της προσαρμογής (jet lag) η Ζωή (ζωή νάχει) Παπαδοπούλου ή 
Πασιονάρια. Η Ζωή, κατά τις πρώτες παρουσίες της προσήρχετο 
με υστέρηση …τριών ωρών, αλλά βαθμιαίως έχει περιορισθεί 
στις …δύο. Περί τον …Ιούνιο αναμένεται να …προσγειώνεται 
στην ώρα της. Τον καιρό αυτό σπουδάσει κρουστά πορείας 
(ταμπούρλο). Κρίμα που δεν θα μπορέσουμε να συνδυαστούμε 
γιατί εγώ προπονούμαι στο... ακορντεόν!

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

Μέσα στα ενδιαφέροντα γεγονότα του 2010 
ήταν η μετάπτωση του συμπότου προέδρου 
Ιωάννη του Ψαύοντος, από την κατηγορία 
των τακτικών προέδρων στην κατηγορία των 
διαττόντων, ως εκ της μακροχρονίου απουσίας 
του (> 6 μηνών) εκ των συνεδριάσεων 
της επιτροπής, λόγω της εαρινο-θερινο-
φθινοπωρινής μετοικήσεώς του στην Ρόδο. 
Ακόμα περιμένουμε την έγγραφη απολογία 
του, η οποία όμως δεν θα παραληφθεί εάν 
δεν συνοδεύεται από τα απαραίτητα τεκμήρια 
παρενόχλησης (τουλάχιστον τρία …στρινγκ και 
δύο ζαρτιέρες) και τις απαραίτητες ιατροδικαστικές 
εκθέσεις (άρθρο 14 του Καταστατικού). Ηπιότερη είναι 
η περίπτωση του ιδρυτικού μέλους Αντωνίου της 
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Ακράτας ο οποίος παρά την οιονεί μετεγκατάστασή του στην πατρίδα της Νάντιας, 
δεν παραλείπει να εμφανίζεται περιοδικώς, αν και ατάκτως, σε αρκετές συνεδριάσεις. 
Γεγονός είναι ότι η απουσία του είναι ιδιαιτέρως αισθητή.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καταστατικού, όλα τα μέλη 
της Επιτροπής είναι και πρόεδροι, φέροντα τον διακριτικό 
τίτλο του “συμπότου” προέδρου”. Ο τίτλος αυτός 
επεκράτησε εξ αρχής έναντι του τετριμμένου “συντρόφου” 
διότι ο όρος αυτός τα τελευταία τριάντα χρόνια κατέστη 
ταυτόσημος της “μάσας”. Άλλωστε, συνδετικός κρίκος της 
σέχτας είναι η πόσις και όχι η βρώσις καθεαυτή, η οποία εν 
προκειμένω εκλαμβάνεται ως απλούν …έρμα. Τα δεδομένα 
αυτά αδυνατεί να κατανοήσει ο Ελασσόνιος Φώλας ο 
οποίος, ως καταναλίσκων αενάως ανθρακούχο ύδωρ, έχει 
μεταπέσει στην κατηγορία των «αεριούχων προέδρων»! 
Άλλο “σούρα”, κι άλλο “ΣΟΥΡΩΤΗ”!

Η συστηματική καταστρατήγηση της καταστατικής ώρας 
προσέλευσης (12.45 μ.μ.) εκ μέρους μερίδας μελών της 
Επιτροπής και δη εκ των τάξεων των “νέων” προέδρων, 
θα αποτελέσει αντικείμενο καταστατικής αναθεώρησης, 
κατά τις προσεχείς οινοσυνελεύσεις. Συμπότης πρόεδρος 
και ιδρυτικό μέλος δήλωσε χαρακτηριστικά: “Το ένα 
15΄είναι …ακαδημαϊκό, το 30΄ ας το πούμε …απομαχικό, το 
45΄ αντε να το πούμε …μνημονιακό, το 60΄…συγκοινωνιακό, 
το 75΄αλτσχαϊμερικό, το 90΄ ζαμανφουτικό! Ε, από εκεί και 
πέρα οι χαρακτηρισμοί αποκτούν χαρακτήρα που άπτεται 
της …ζωοτεχνίας και δεν συνάδουν με την ιδιότητα του 
συμποσιακού μέλους…”

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ

Από τα κεντρικά γραφεία του “ΣΚΟΤΑΡΕΛΑΙΟΥ”, επισήμου προμηθευτού παρθένου 
ελαιολάδου της Επιτροπής Σοφών, πληροφορηθήκαμε πως η εφετινή παραγωγή 
ανήλθε στα …8 κιλά, εκ των οποίων στη διάθεση του παραγωγού περιήλθον, 
φυσικά, μόνο 4 …ολόκληρα χιλιόγραμμα τα οποία, μάλλον, θα διατεθούν εξ 
ολοκλήρου για θρησκευτικούς σκοπούς (ευχέλαια, χρίσματα κ.λπ.) στην ενορία της 
Αγίας Παρασκευής (Μεσολόγγι). Κατόπιν αυτών των εξελίξεων, όπως καταλαβαίνει 
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κανείς, πήγε στράφι η περυσινή διαφημιστική 
καμπάνια που εκπόνησε ο συμπότης πρόεδρος 
Συμεών, για την προώθηση του “σκοταρελαίου” 
στην εσωτερική και διεθνή αγορά, και μάλιστα 
αλαδώτως και αδαπάνως! Υπάρχει και Θεός που 
βλέπει από ψηλά και μάλλον εχολώθη από την 
αχαριστία του Λαδοτσιφούτ Πασά που ήθελε 
να κρατήσει το υλικό της καμπάνιας μυστικό, 
καταστρατηγώντας βασικές καταστατικές και 
ηθικές διατάξεις περί …κοινοκτημοσύνης. Έτσι, 
είμαστε υποχρεωμένοι, έναντι της ηθικής και 
της ιστορίας, να δημοσιεύσουμε όλες τις αφίσες 
της καμπάνιας, ενώ θέτουμε στη διάθεση του 
κοινού και τον …δεσμό (link) του YOU-TUBE 
όπου κανείς μπορεί να παρακολουθήσει και το 
σχετικό βίντεο (ΤΟ ΣΚΟΤΑΡΕΛΑΙΟ).

[http://Σχόλια 1www.youtube.com/user/makpassisis#p/a/u/0/vgJ-RKh9aHc]
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ΚΟΠΗ ΠΛΑΚΟΥΝΤΟΣ ΕΝ ΒΑΡΒΑΚΕΙΩ

H
ταν στις12 Ιανουαρίου που ο “ΔΕΣΜΟΣ” έκοψε την πίτα του,  προσφορά 
του συμπότη προέδρου Μπίκου, χωρίς κανείς να γίνει …πίτα, μια και η 
κεκτημένη, εν σοφία, “τεχνογνωσία” πόσεως δεν άφηνε περιθώρια τοιούτων 

παρεκτροπών. Ειρήσθω εν παρόδω ότι η πίτα παρέπεμπε μάλλον σε …πασχαλινό 
τσουρέκι και πως το “φλουρί” έπεσε στον …Διόνυσο, επίσημο “Θεό” της σέχτας που, 
εν γένει, δεν έχει τον …θεό της! Σημειωτέον ότι, παράλληλα με την κοπή της πίτας, 
εορτάστκαν και τα ¨τρίχρονα” του “ΔΕΣΜΟΥ”.

Στα αξιοσημείωτα γεγονότα της νέας (…ακόμα) 
χρονιάς συμπεριλαμβάνεται η, ομολογουμένως, έντονη 
δραστηριοποίηση τού  “γεω-τραπεζικού” λόμπι που 
εκπροσωπείται (επάξια) από τους Γιώργο Ντούσγο και 
Αχιλλέα Μόσολα. Ο δεύτερος, παρά το “νεαρόν” της “εν 
σοφία” ηλικίας του, ανελίχθη ταχύτατα εις το αξίωμα 
του “προέδρου επί των απονομών” το οποίο, κατά γενική 
ομολογία, ασκεί υπεύθυνα και επιβλητικά. Ο Σπύρος 

Γεωργιάδης αποτελεί από μόνος του λόμπι, το “κυπριακό”, ενώ το εφοπλιστικό 
λόμπι εκπροσωπεί ο Μπίκος μαζί με τον Βουλγαράκη. Δορυφορικά τους κινείται 
το “ναυτικό” λόμπι που περιλαμβάνει τον καπετάν Σπύρουουου και τον στεριανό 
μούτσο Κασιούρα.

Από την πανηγυρική 
εκδήλωση έστωσαν

 οι κάτωθι φωτογραφίες: 
Και του χρόνου!

Βασιλόπιτα με άρωμα... Πάσχα
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ΒΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΣ

A
δερφοί συμπότες, στους δύσκολους καιρούς μας, όπου βρίθουν οι δοκησίσοφοι, 
δεν είναι αρκετό να είναι σοφός, αλλά πρέπει να είναι σε θέση και να το 
αποδεικνύει! Θυμάστε πόσοι “σοφοί” είχαν κληθεί κατά καιρούς, από τους 

“σοφιστικέ” κυβερνο-σωτήρες μας, για να λύσουν το ασφαλιστικό και άλλα 
παρόμοια χρονίζοντα προβλήματα; Ήρθαν, πήραν 
και απήλθαν. Και που φτάσαμε με τις σοφιστίες 
τους δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλη σοφία για 
να το διαπιστώσει κανείς! Μπουχτίσαμε από τους 
τσαρλατάνους του …London School of Econom-
ics και από τους γελοίους του …Γέϊλ! Ήρθε πια η 
ώρα των πραγματικών …σοφών. Των σοφών της 
Βαρβακείου!  Προκειμένου να ξεχωρίσει η ήρα από το 
στάρι, η Επιτροπή Σοφών (Δ.Ε.Σ.Μ.Ο.Σ.) αποφάσισε 
να χορηγήσει τίτλους σοφίας (κρασόβουλα) ώστε 
να μπουν, επί τέλους, τα πράγματα στη θέση τους.

Σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό ετοιμάστηκαν και απονεμήθηκαν τίτλοι 
σοφίας σε όλα τα μέλη της σέχτας που ήταν παρόντα στην οινοσυνέλευση της 16ης 

Φεβρουαρίου του κρασοποτηρίου έτους 2011. Με την απονομή των 
διπλωμάτων εγκαινιάστηκε η επίσημη σφραγίδα του “ΔΕΣΜΟΥ” 

ενώ οι υπό αστερίσκο (UHU-σοφοί, Κασιούρας, Φώλας) 
εξέφρασαν “χλιαράς” αντιρρήσεις ως προς την ποιότητα 
του 0κολλήματός των. Ειδικότερα ο δεύτερος “κόλλησε” και 
στην ορθογραφία του επιθέτου του, επιμένων στο διπλό “λ” 
(Φώλλας) όπερ αντεκρούσθη υπό του συμπότου προέδρου 

Συμεώνος διττώς: Λαμβάνοντας ως ετυμολογική αφετηρία 
το νεοελληνικό “φόλα” [1. δηλητηριασμένο κομμάτι, συνήθ. 

κρέατος, που χρησιμοποιείται για τη θανάτωση κυρίως αδέσποτων 
σκυλιών ή άλλων ζώων 2. (μτφ., προφ., λαϊκ.) ψέμα, δόλωμα || για θέαμα κακής 
ποιότητας: H ταινία ήταν / βγήκε ~. | < μσν. φόλα, φόλλις `τροφή, μικρό νόμισμα΄ 
< λατ. follis] θα γράφαμε Φόλας ή Φόλλας. Εάν το ετυμολογούσαμε από το αρχ. 
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“φωλεύς” (φωλιά), τότε γράφεται “Φώλας”. Τέλος, δίνοντας και την ευρωπαϊκή 
διάσταση του ανδρός, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ένα γαλλο-αρχαιοελληνικό 
συνδυασμό του τύπου faux (φο=ψεύτικος) + λάας (ή λας=λίθος), οπότε καταλήγουμε 
πάλι στο αρχικό …Φόλας ή, κατά συγκερασμό και των …τεσσάρων εκδοχών, στο 
παμμέγιστον Φωόλλαας! Καλορίζικο!!!
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Μέσα στα σημαντικά δρώμενα της ιστορικής οινοσυνέλευσης περιλαμβάνεται και η 
παρουσίαση, σε παγκόσμια πρώτη απαγγελία, του Ύμνου Των Σοφών, σε στίχους 
Συμεώνος και μουσική Γ. Ζαμπέτα, κατά τό πρότυπον του άσματος “Οι Θαλασσινοί” 
όπερ επροτιμήθη προς τιμήν του εφοπλιστικοκαπετανέϊκου λόμπι του “ΔΕΣΜΟΥ”. 
Απήγγειλεν ο Μπίκος και τραγούδησε ο Στρογγύλης υπό την συνοδεία της χορωδίας 
των σοφών.

 

ακολουθώντας την πεπατημένη 

Ο επανεμφανισθείς, μετά από απουσία 
αρκετών συνελεύσεων, συμπότης 

πρόεδρος και διπλωματούχος σοφός 
Παναγιώτης Ασημακόπουλος με μία 

…ντάνα κειμένων “περί έρωτος”  και 
περιτέχνων αφορισμών. Από την όλη 

εργασία πήραμε μία πρώτη γεύση, αλλά 
επειδή ο χρόνος δεν ήταν αρκετός, η 

Επιτροπή επρότεινε την αφιέρωση 
ειδικής επί τούτου οινοσυνέλευσης. Σε 

ότι αφορά την ποιότητα του οίνου, ο 
πεπειραμένος επί του θέματος πρόεδρος 

Τάκης συμφώνησε με την άποψη της 
Επιτροπής ότι εκτός από το εξαιρετικά 

φροντισμένο αμπέλι, την προσεκτική 
επιλογή των σταφυλιών, και τις άψογες 

συνθήκες οινοποίησης, ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να αποδίδεται στην 

έκθλιψη του καρπού. Το πάτημα των 
σταφυλιών με προσωπικό έμπειρο και 

προσεκτικά επιλεγμένο είναι βέβαιο 
ότι θα αποδώσει καλύτερο γλεύκος  
σε σχέση με τα σύγχρονα μηχανικά 

πατητήρια.          [22 Φεβρουαρίου 2011]



 

Τα σταφ
ύλια της... στοργής 
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ΣΤΗ ΜΠΙΚΟΔΑΦΝΗ

E
ν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων, η τακτική σύνοδος της Επιτροπής 
Σοφών της 2ας Μαρτίου 2011 πραγματοποιήθηκε στα Μπικοχώρια (γνωστά 
και ως Μπικοδάφνη ή απλώς… Δάφνη), στο γνωστό οβελιστήριο «ΤΣΟΥΤΣΟΥ-

ΡΑ» [< τσουτσού (να) + Ρα (αιγυπτιακή θεότητα – ο ήλιος – προς τιμή της οποίας 
στήνονταν  οι οβελίσκοι)]. Εκ των προεδρικών ζευγών, το αιτωλοαψβουργικό 
ζεύγος (Συμεών – Αλένκα) προσήλθε τελευταίο με αποτέλεσμα να εξοβελισθεί εις 
την… Φολέγανδρον. Βεβαίως, ουδείς διαισθάνθη την εσπέραν εκείνην το τιμητικόν 
της γειτνίασης μετά του Φωόλλα. όστις έμελλε μετ’ ολίγας ημέρας να χριστεί… Δαλάϊ 
Λάμα (ή Κλάμα, σύμφωνα με κακεντρεχή εκδοχή), κατά την προγραμματισμένη 
επίσκεψή του στην Ινδία, όπου μετέβη κατόπιν εντολής του προέδρου της 
Σοσιαλιστικής Διεθνούς, προκειμένου να πείσει του παρίες να καταστούν... 
παπαρίες και να υιοθετήσουν τις πρακτικές των φακίρηδων ως προς το ζην, αφού 
το «ευ ζην» των Ελλήνων αποδείχτηκε αναποτελεσματικό και τους οδήγησε τελικά 
στην προκρούστεια κλίνη του Δ.Ν.Τ.! 

Εις τα αξιοσημείωτα της βραδιάς συγκαταλέγεται η παρθενική εμφάνιση του 
ζεύγους Συριόπουλου και της Τασούλας, συζύγου του προέδρου επί των απονομών 
Αχιλλέως. Ομοίως έλαμψε η καπετάνισσα Βάσω, η πρόεδρος Μαρία και το 
προεδρικό ζεύγος των Θεοδωρακοπουλαίων. Η αγορανομική υποεπιτροπή του 
ΔΕΣΜΟΥ θεώρησε την τσουτσουρική «λυπητερή» οιονεί… τσου-τσουχτερή, όπερ 
δεν εδικαιολογείτο και αν ακόμη τα καταναλωθέντα παϊδάκια προήρχοντο εκ 
του… απολωλότος προβάτου. Ίσως, η σχετικά πρόσφατη ένταξη του ιθύνοντος 
στην σοσιαλιστική φάρα, παρέχει τον μίτο της υπόθεσης, αφού θα πρέπει με ταχέα 
βήματα να επιδείξει έργο… φαρα-ωνικό.

Στιγμιότυπα της συνάντησης, για λογαριασμό του ιστορικού αρχείου μας, αποθανάτισε 
ο επίσημος φωτογράφος μας Άρης Μπίκος, γνήσιος υιός του προεδρικού πατρός. 

Έτσι βγαίνουν τα καλά κρασιά κι αφήστε τον 
Μπουτάρη να λέει τις θεωρίες του. Στον αντίποδα, 
σκεφτείτε τι κρασί θα έβγαινε αν πάταγαν τα 
σταφύλια ο Πάγκαλος με τον Βενιζέλο! Αν υπήρχε, 
φυσικά, πατητήρι κυκλωπείων διαστάσεων. Τίγκα 
στην τανίνη! Μετά θα το πλάκωναν στα φάρμακα 
και θα το χρέωναν για νέκταρ! 

Τα καλά προϊόντα έχουν όνομα!



Ο Μυστικός Δείπνος 1

Ο Μυστικός Δείπνος 2



Ο Μυστικός Δείπνος 3

Ο Μυστικός Δείπνος 4



Η ...Φολέγανδρος

Στην... ΑΟΖ της Φολεγάνδρου



Η ...Φολέγανδρος

Η Ιωάννα του Fan Cub με το σεπτό μας λάβαρο.
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Παραπλεύρως απεικονίζεται το σχέδιο κρεβατιού που 
εκπόνησαν για τους Έλληνες ο φιλέλλην πρόεδρος της 
σοσιαλιστικής διεθνούς. Θεωρείται ιδιαίτερα ευεργετικό γιατί 
συνδυάζει τον μαζοχισμό με τον βελονισμό. Ο πρόεδρος «Φ» 
τα είδε αυτοπροσώπως στην Ινδία και βρήκε το εγχείρημα 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Αντεδείκνυται για σεξ!

ΟΙ ΕΥΕΙΔΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ

M
ετά το διάλειμμα της «τσουτσουρικής» βραδιάς, ο «ΔΕΣΜΟΣ» επανήλθε εις την 
εν Βαρβακείω παπανδρεϊκή γιάφκα του, με ειλημμένη την απόφαση για τήρηση 
της σαρακοστιανής νηστείας (του πατσά εξαιρουμένου). Στα σημαντικά 

γεγονότα των συνελεύσεων που ακολούθησαν (9, 16, 23 Μαρτίου) καταγράφονται 
τα παρακάτω:

Η συμμετοχή σε δύο συνεδριάσεις του νέου προέδρου 
Στρατή Σμυρλή εκ Λέσβου μετά του εγγονού του Ορφέως, 
του νεαρότερου μέλους του …fan club και γνωστού… 
αντιστασιακού (ανέτρεψε τον Μουμπάρακ). Ο Ορφέας, μετά 
από μια ολιγοήμερη παραμονή στην Αθήνα, θα μεταβεί στις 
Βρυξέλλες. Μήπως επήλθε ο καιρός να χωρίσουν τα τσανάκια 
τους Φλαμανδοί και Βαλώνοι;Θα πρέπει να εξαρθεί η άψογη 
συμπεριφορά του καθ’όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η απουσία του Φωόλλα, λόγω της αποστολής του στην Ινδία, 
και η εν διαλογισμοίς επιστροφή του ως Δαλάϊ Φόλα (ή Λάμα 
ή Κλάμα). Ο Ινδός που τον κουβαλούσε με το ποδήλατο, τα 
τίναξε την απόμενη μέρα και μετεμψυχωθείς έγινε κύων, 
αποφασισμένος να μην ξαναπάρει… Φόλα. Το «φακίρικo 
κρεβάτι» που έφερε μαζί του ο πρόεδρος Φωόλλας, θα 
λανσαρισθεί από το ΠΑΣΟΚ ως το «κρεβάτι του Έλληνα» 
για τα επόμενα είκοσι χρόνια. Επειδή ο σεμνός Ελασσόνιος 
δεν μας έστειλε φωτογραφικό υλικό από το ταξίδι του, εμείς 
το προμηθευτήκαμε από το Associated Press και σας το 
παρουσιάζουμε.
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«Η συγκοινωνία μπορεί να μην παρέχει τις πολυτέλειες του δυτικού κόσμου, είναι εν τούτοις τακτική 
και σχετικά προσιτή για τον μέσο Ινδό» δήλωσε ο «Φ».  Ο 3ος δρόμος του αειμνήστου GAP...

Εν τέλει, ο καλομαθημένος πρόεδρος υπέκυψε και αφήνοντας την... τεχνολογία στην άκρη, 
αγκαζάρισε ένα παραδοσιακό ταξί, παρά τους όποιους... αταξικούς ενδοιασμούς του.
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Ο πρόεδρος Γκλίτσμαν μετέβη στην 
Αχρίδα, όπου είχε… γαλακτικές ζυμώσεις 
με Αλβανοσκοπιανούς ομολόγους 
του για αδελφοποίηση της ομώνυμης 
λίμνης με τη λίμνη …Πλαστήρα. Η 
ολιγόλεπτες εμφανίσεις του, στις 
τελευταίες συνεδριάσεις της Επιτροπής 
Σοφών, ελέγχονται για το έωλο των 
επιχειρημάτων του. Εκκρεμεί η εκ 
μέρους του υποβολή στην Επιτροπή μας 
εργασίας με θέμα “Η ιδανική σύνθεση 
της γιαούρτης που προορίζεται για 
πολιτικό γιαούρτωμα”. Επίσης θα 
πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα: 
“Ενδέχεται, μετά από επανειλημμένο μετά 

κρούστας γιαούρτωμα,  να αποκτήσουν οι πολιτικοί ίχνη... πέτσας;”

Ολοκληρώνοντας την καταγραφή των συμβάντων του Μαρτίου σημειώνουμε ότι ο 
πρόεδρος Στρόνγκ μετέβη στο ελβετικό σαλέ της εγγονής του Καλυψούς. Σε λίγα 
χρόνια ο Γουλιέλμος Τέλλος, τέλος! Θα έχει υποκατασταθεί από τον Στρογγύλη 
που έκανε τη Ζυρίχη... Δαδί. Στο ταξιδιωτικό δελτίο καταγράφεται και ο πρόεδρος 
Ντούσγος που μετέβη στην Κύπρο για... συμπαράσταση στον εσαεί οικοδομούντα 
και ανοικοδομούντα πρόεδρο Σπύρο Γεωργιάδη.

Επανεμφανίστηκε μετά από αρκετές συνεδριάσεις, 
λόγω απόστασης και απεργιακών κινητοποιήσεων 
στις συγκοινωνίες, ο συμπότης προέδρος Versace, 
κατά κόσμον Καραδήμας. (σκίτσο Μ.Π.)

Ορόσημο αποτέλεσε η παρθενική εμφάνιση του 
Βασίλη Μπουρνάκα στην Επιτροπή Σοφών. Εν 
ευθέτω χρόνω θα του απονεμηθεί εύφημη μνεία για 
την επί έτη προμήθεια των μελών μας με σύκα Κύμης. 
Η ενασχόλησή του με τον συνδικαλισμό δεν επηρέασε 
την σπαργή των παρειών του, αν και αύτη υπολείπεται 
της σκοταρικής τοιαύτης. Η παρουσία του ευχαρίστησε 

ιδιαίτερα τον Σκοταρά που στο πρόσωπο του Βασίλη είδε τον ιδανικό πρακτικογράφο 
ώστε να μπορέσει κι αυτός, επί τέλους, να ξεκουραστεί από τα βαρειά καθήκοντα 
του καταγραφέως ανεκδότων (τουλάχιστον) τα οποία ουδέποτε άσκησε μέσα στην 
πενταετία του θεσμού. Ευχέλαιο με σκοταρέλαιο και μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα 
κάνουν όλοι οι κολλυβιστές!
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Και μιας και μιλήσαμε για Σκοταρά, ομόφωνη ήταν απόφαση της Επιτροπής 
για απονομή στον πρόεδρο Σκοταρά του τίτλου του «Μεγάλου Χορηγού» για 
τις επανειλημμένες προσφορές του σε εγχέλεις, αυγοτάραχα και αλίπαστα της 
λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Μαρτίου 
2011 αποφασίστηκε η μετάθεση της ώρας 
έναρξης των συνεδριάσεων κατά τριάντα 
λεπτά, ήτοι στις 1.15μ.μ. αντί της ιστορικής 
12.45 μ.μ.. Ειδικώς για την πρόεδρο Ζωή ως ώρα 
προσέλευσης καθορίστηκε η 11.15 π.μ. ώστε 
να της δοθεί άπλετος χρόνος για να φθάνει …
εγκαίρως! Πάντως, για να αποδώσουμε τα της 
Ζωής τη Ζωή, κατά την συνεδρίαση της 23ης 
Μαρτίου εξέπληξε τους πάντες προσελθούσα 
…on time! Εάν συνεχίσει με την ίδια συνέπεια, 
το προεδρείο θα αναγκασθεί να την …επιπλήξει 
για “ασυνέπεια” προς τις αρχές της.

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν προέρχονται
από τις συνεδριάσεις του Μαρτίου 2011. 

Ο Πρόεδρος Σκοταρεύς  και το βραβείο του



Ο Αχιλλεύς υπό το βλέμμα του Ορφέως Bee Bee King

Μάκης & Αλένκα (...λαός & Κολωνάκι)Ο ληξίαρχος πρόεδρος Ντούσγος



Doo Bee Doo Bee Doo… Ευστράτιος και Ορφεύς

Στο fan club του ΔΕΣΜΟΥ από τα γεννοφάσκια του



Δυό καπετάνιοι κι
ένας λαδέμπορος στο βάθος

Και οι λιτοδίαιτοι τρώνε!

Το προεδρείο εν σώματι



Αντώνιος  διαλογιζόμενος Ο πολυσημειωσιότατος
Μπιλ Μπουρνάκας

Η Φωτεινή πλευρά της Ζωής μας



Ο καπετάνιος και η πριγκίπισσα Ο καπετάν Σπύρος σε νοερή ρότα για 
Βερίγγειο
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Ο Δαλάι Φόλα, η Φωτεινή, η Ζωή και Σοφολαδάς

Η ΑΤΕ ...σύσσωμη καταδικάζει το μνημόνιο
29.03.2011
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O
μολογώ ότι τα εις «–οβα» λήγοντα κύρια 
ονόματα  τα  συνέδεα πάντοτε είτε με 
καλλονές σλάβικης καταγωγής (ως …

καμπύλης σημαντι -κά), όπως Σκλεναρίκοβα, 
Πέστοβα, Κουρνίκοβα, Σφέρ- οβα, Σερέντοβα 
κ.ά., είτε με βότκες αντίστοιχης καταγωγής 
(οινο-πνεύματος σημαντικά), όπως «ΣΕΡΚΟΒΑ», 
«ΛΟΥΞΟΥΣΟΒΑ», «ΜΟΝΟΠΟΛΟΒΑ» κ.ά..

Όταν ο ευσεβής συμπότης πρόεδρος Μπίκος μας 
μίλησε για το «θαύμα της Βαρνάκοβας», χάριν 
του οποίου …ξαναπερπάτησε, εξομολογούμαι (και 
…αμαρτίαν ουκ έχω) ότι το αμαρτωλό μυαλό μου 
πήγε – μέσω βότκας – στην πρώτη κατηγορία, 
εκείνη των μοντέλων. Φαντάσθηκα πως ο πρόεδρος Μπίκος, παρακολουθώντας 
το δελτίο ειδήσεων του STAR και βλέποντας την άγνωστη σε μένα, αλλά εκπάγλου 
ομορφιάς, Βαρνάκοβα – σε κάποια επίδειξη μόδας (…του Βερσάτσε, ίσως) – πετάχτηκε 
όρθιος από την καρέκλα του, όπου ήταν καθηλωμένος μετά την επιστροφή του από 
τη Σμύρνη, κραυγάζοντας με θαυμασμό “Παναγίτσα μου!”, χωρίς να αισθανθεί τον 
παραμικρό πόνο!

Ψάχνοντας απεγνωσμένα στο διαδίκτυο, για να εντοπίσω την 
μυστηριώδη και θαυματουργή  “Varnakova”,  έφτασα – μέσω 
Βαράσοβας – στη …Βαρέκοβα, ευειδέστατο και πολλά υποσχόμενο 
(στην …ιατρική) μοντέλο, ως το μόνο όνομα που πλησίαζε ηχητικά 
προς το ζητούμενο, υποθέτονττας ότι ο πρόεδρος, λόγω και του 
προκεχωρημένου της ηλικίας του, μάλλον θα είχε παρακούσει 
(ο καημένος!) και μας μετέφερε λανθασμένα το όνομα της 

θαυματουργού καλλονής. Ομολογουμένως κουράστηκα και κολάστηκα με αυτή τη 
διαδικασία, ερχόμενος εμμέσως σε επαφή με τη φτώχεια τόσων κοριτσιών που δεν 
είχαν τα μέσα να σιτιστούν και να βάλουν κάποιο ρούχο επάνω τους.

το θαυμα

τησ

βαρνακοβασ

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ!
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Και όμως, δεν επρόκειτο 
γι’ αυτό που ενόμιζα, εγώ ο 
προπετής και αναίσχυντος 
ταλαήμων βροτός, αλλά 
περί της θαυματουργού 
εικόνος της Παναγίας της 
Βαρνάκοβας που ευρίσκεται 
στο ομώνυμο μοναστήρι 
(Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας 
) της Φωκίδας. Μνήσθητί μου, 
Κύριε!
Το θαύμα της ίασης του 
γονάτου, σύμφωνα με την 
περιγραφή του ιαθέντος 
πιστού, συνετελέσθη κατά τη 
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διάρκεια τηλεφωνικής παραγγελίας βιβλίων των εκδόσεων “BEEKOS BEE BOOKS”, 
εκ μέρους της ηγουμένης της μονής, και κατά τη στιγμή που ο πτωχός (πλην τίμιος)  
συγγραφεύς-εκδότης ηγέρθη εκ του καθίσματός του, προκειμένου να σημειώσει τις 
λεπτομέρειες της παραγγελίας. Ο ιαθείς πρόεδρος, ευθύς ως συνειδητοποίησε το 
γεγονός του θαύματος, εκάλεσεν τον συμπότη πρόεδρο καπετάν Σπύρο και άρχισαν 
από κοινού να ψάλλουν το απολυτίκιο του Αγίου Παντελεήμονος “Αθλοφόρε άγιε και 
ιαματικέ Παντελεήμων πρέσβευε τω ελεήμονι Θεώ …”. Οι ψαλμωδίες και οι λιβανωτοί 
έφθασαν μέχρι τον σεπτό οίκο εστιάσεως και οινοκατάνυξης “ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ”, του 
οποίου ο ιδιοκτήτης προσήλθε αύθις εις τον τόπον του μαρτυρίου ίνα προσκυνήσει 
προσφέρων …κοντοβελίσκον, τζατζίκιον και οίνον. Η περιγραφή των καταστάσεων 
που επακολούθησαν στη …σκήτη του Μπίκου ξεφεύγει από τα όρια του παρόντος 
ιστοτόπου. Δεν μπορούμε όμως να μην αναφερθούμε, έστω ακροθιγώς, σε κάποια εξ 
αυτών:
 • Η Ιερά Σύνοδος ανεγνώρισε την εν Δάφνη σκήτη του Μπίκου ως “τόπον 
λατρείας ένθα απεκαλύφθη η δύναμις της …απιστίας και της ανανήψεως” και 
κοινοποίησε την πρόθεσή της για οσιοποίηση του ιαθέντος (οινο)πνευματικού 
ανδρός.
 • Η μονή της Βαρνάκοβας θεώρησε την “σκήτη Μπίκου” ως μετόχι της, ενώ 
ο Εφραιμ του Βατοπεδίου ανέθεσε σε γνωστή συμβολαιογράφο των Αθηνών την 
αναγνώριση χρυσοβούλου των Κομνηνών βάσει του οποίου ολόκληρη η Δάφνη (της 
Μπικοσκήτης συμπεριλαμβανομένης) ανήκει στη μονή της αδερφής του (ηγουμένης 
σε κυπριακό μοναστήρι).
 • Το μέλος του Fun Club “ΔΕΣΜΟΣ” και του εφοπλιστικού λόμπι “SEE BEE” 
Βαγγέλης προσέτρεξε στην σκήτη προσφέρων …γη και ύδωρ (με ελεγχόμενη …
βάνα) προκειμένου να εξασφαλίσει την μεσιτεία του ντεμπιτάντ οσίου για την 
ίαση της χρόνιας οσφυαλγίας του. Εκτός της μεσιτείας του οσίου, η μονή εζήτησεν 
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εμμέσως και την τεχνική συνδρομή του ασθενούς για την ανακαίνιση των ερμαρίων 
της βιβλιοθήκης της. Συν Μπίκω και χείρα κίνει!
 • Ο πρόεδρος Κασιούρας παραπονέθηκε στον πνευματικό του για την αδικία 
του θεϊκού συστήματος το οποίο ενώ ευεργετεί τους απίστους, υπαινισσόμενος την 
θεραπεία της Μπικογονατίδος, παιδεύει τους εν πίστει διάγοντας, για να λάβει την 
κλασσική απάντηση: “Ο Θεός ους αγαπά παιδεύει”.
 • Ο αεριούχος πρόεδρος Φώολλας εζήτησε την θεία φώτιση του …προσωπικού 
του προέδρου, για να λάβει την απάντηση του οσίου: “Ένθα χάος, ου φάος!”
 • Ο σοφολαδάς πρόεδρος εζήτησε την αύξηση της ελαιοπαραγωγής του και 
την ανάκαμψη των τιμών! Του εζητήθησαν δύο λευκοσιδηρά δοχεία ελαιολάδου 
για …λάδωμα του οσίου και ο ικέτης πρόεδρος την έκανε με ελαφρά πηδήματα! Με 
τέτοιους πιστούς …αφόδευε εντός!
 • Οι πρόεδροι Στρονγκ και Περικλής εζήτησαν την επίσπευση της καταβολής 
του εφάπαξ, για να λάβουν την απάντηση: “Ουκ αν λάβης παρά του μη έχοντος”.
 • Ο πρόεδρος Συμεών εζήτησε την μετάταξή του από τις τάξεις του …
Τειρεσία στις τάξεις του Απόλλωνος, υποσχόμενος μία σειρά βιβλίων των εκδόσεων 
“ΦΑΝΟΣ”, για να λάβει την απάντηση ότι για την ικανοποίηση του αιτήματός του δεν 
θα επαρκούσε ούτε η βιβλιοθήκη της …Αλεξάνδρειας, αρχαία και νέα μαζί! Άντε μετά 
να πιστέψεις στην ανιδιοτέλεια του θείου…

Από τη γραμματεία της σκήτης ο μοναχός Αμβρ-όσιος – Σπυρίδων έδωσε κατάλογο 
με τα μελλοντικά θαύματα του οσίου:

Η φλεγομένη και μη καιομένη κυψέλη.

Ο πολλαπλασιασμός των βασιλισσών εντός της κυψέλης και
την μετατροπή του καθεστώτος από βασιλεία σε ολιγαρχία,

με απώτερο στόχο τη …δημοκρατία.

Η εντατικοποίηση των …κηφήνων και η είσοδός τους στην 
παραγωγή (εξαιρούνται οι …βουλευτές).

Το θαύμα αυτό εικάζεται ότι σχεδιάστηκε από την Τρόϊκα!

Η διόρθωση του βιολογικού ωρολογίου της προέδρου Ζωής 
τουλάχιστον κατά δύο ώρες, σε πρώτη φάση.

Η μετάλλαξη “κολλημένων” πρασινοπροέδρων σε …σκεπτόμενα 
όντα..

Η ανεύρεση του εξαφανισθέντος θυρεού της Επιτροπής Σοφών.
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το θαυμα

τησ

τεχνολογιασ

Μετά την εμφάνιση της Παπαρήγα με ένα εξόχως καπιταλιστικό …γκάτζετ (iPAD της 
MAC) και την πανηγυρική είσοδο του Σκοταρά στην τεχνολογία, με την απόκτηση 
laptop (!), δεν απομένει παρά να πέσει και το τελευταίο προπύργιο της αντίστασης 
στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, ο συμπότης πρόεδρος Μπίκος, ώστε να μπούμε 
επίσημα ως χώρα στη νέα εποχή. Ο «ΔΕΣΜΟΣ» σκοπεύει να προβεί σε έκτακτη 
πανηγυρική συνεδρίαση την ημέρα που ο Μπίκος θα ενδώσει στην χρήση PC ή 
έστω στην απόκτηση του επάρατου …κινητού τηλεφώνου. Μέχρι τότε προβλέπεται 
ότι ο συμπότης πρόεδρος Συμεών θα έχει να τραβήξει τα ελέη της Παναγίας (της 
Βαρνάκοβας, φυσικά) για να «στρώσει» τον Σκοταρά στα τερτίπια του κομπιούτερ.
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το θαυμα

τησ

αεναου πεψεωσ

Καί όμως τα έφαγαν μαζί, αλλά τώρα τα τρώνε και ξεχωριστά! Οι συμπρόεδροι 
Ιωάννης του Γάλακτος και Κωνσταντίνος ο Απαράλλακτος (ίδιος …ο αρχηγός του), 
όσα δεν πρόλαβαν να φάνε παρέα με τον ογκόλιθο της πολιτικής Θόδωρα, έχουν 
βάλει πρόγραμμα να τα φάνε μέχρι λεπτού σε ταξίδια ανά τον κόσμο. Για να μην 
συγκρούονται στις μάσες και στα ταξίδια,ο μεν πρώτος έχει επιλέξει τη Δύση, ενώ 
ο δεύτερος, λόγω της …ελάσσονος καταγωγής του, προτίμησε την ταπεινή Ανατολή 
όπου άλλωστε ευδοκίμησε μεγάλος συρφετός ονομαστών σοσιαληστών, όπως ο 
Μουμπάρακ και άλλοι. Στόχος του πρώτου εκ των δύο εξακολουθεί να παραμένει ο 
Βερίγγειος.



ΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ 81

το θαυμα

τησ

εξαφανισεωσ

Μέσα στα όσα συνέβησαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη 
ανάρτηση των “δεσμολογιών”, συμπεριλαμβάνεται και η μυστηριώδης εξαφάνιση του 
θυρεού της Επιτροπής Σοφών που ήταν ανηρτημένος στην αίθουσα συνεδριάσεων 
των κεντρικών μας γραφείων, δημιούργημα του διασήμου σχεδιαστού Billy Be. 
Ως φαίνεται, τα συστήματα ασφαλείας (C4I) δεν δούλεψαν και πάλι. Μεταξύ των 
σεναρίων που εκυκλοφόρησαν επί του θέματος, ως επικρατέστερο προβάλλει εκείνο 
που φέρνει τον θυρεό μεταξύ των προς δημοπράτηση αντικειμένων του γνωστού 
οίκοι “Sotheby’s”. Εάν αληθεύει η πληροφορία, η Επιτροπή σκέπτεται σοβαρά να το 
“χτυπήσει” χρησιμοποιώντας κεφάλαια από το αποθεματικό της (15 € /01-06-2011).
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το θαυμα

τησ

διευρυνσεωσ

Η Επιτροπή Σοφών συνεχίζει να διευρύνεται και δεν απέχει πολύ από του σημείου 
της ενεργούς συμμετοχής της στα πράγματα της χώρας. Και οι τρείς νέοι πρόεδροι 
προέρχονται, κατά παράδοξο (!) τρόπο, από τον γεωπονικό χώρο. Κατά σειρά 
εμφανίσεως είναι οι εντιμότατοι:
 • Νίκος Κατσιώρχης, ο επωνομαζόμενος και Μαύρος, εκ Μάνης, πρώην 
επιθεωρητής ΑΤΕ και εις εκ των τριών συντακτών της ευχετηρίου δημοσίευσης 
επί τω γάμω Καούρα (γεωπόνου Πόρου, Ύδρας και Σπετσών). Είναι ο μοναδικός 
πρόεδρος που διαθέτει ιδιόκτητο πύργο. Παρά ταύτα παραμένει απλός και προσηνής.
 • Λάζαρος Πιπερόπουλος, άρρηκτα συνδεδεμένος με τα αρωματικά φυτά 
(εξαιρείται ο απήγανος). Η Επιτροπή αναμένει πολλά από τα βοτάνια του σοφού 
…Μέρλιν. Εκ Πιερίας ορμώμενος διακρίνεται για την ολύμπια ηρεμία του. Μας 
χρωστάει φωτογραφίες από το γάμο του.
 • Δημήτρης Αντωνόπουλος, των σπόρων και των λιπασμάτων. Ένα επί πλέον 
ευήκοον ους στην Επιτροπή Σοφών. Με την ένταξή του το λόμπι των Μεσολογγιτών 
συναγωνίζεται τα αντίστοιχα των τραπεζικών και των εφοπλιστών.
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το θαυμα

τησ

αντμεταθεσεωσ

Η Διευρυμένη Επιτροπή Σοφών, λειτουργούσα επιτυχώς 
επί τρισήμισυ έτη, καθιέρωσε, μέσω του επαναστατικού 
καταστατικού της, την αρχή της ισοτιμίας των μελών της, 
αποδίδουσα το αξίωμα του προέδρου εις όλα τα μέλη της 
ανεξαιρέτως. Υπάρχουν όμως ορισμένα μέλη που δεν μπόρεσαν 
να αρθούν στο ύψος του αξιώματος, είτε γιατί γεννήθηκαν …
εισηγητές, είτε γιατί η “έξις” τους σε χαμηλότερες ιεραρχικώς 
θέσεις μετουσιώθηκε σε δεύτερη φύση, με αποτέλεσμα 
να αδυνατούν να ασκήσουν καθήκοντα και δικαιώματα. 
Μόνο μέσα από αυτή τη διαπίστωση μπορεί να εξηγηθεί η 
αιφνίδια (και “θριαμβευτική” άμα) κατάληψη της δυτικής 

πτέρυγας της συμποσιακής τραπέζης, η οποία κατά παράδοση καταλαμβανόταν 
από τα ιδρυτικά μέλη της Επιτροπής των Σοφών και κατά την περίοδο όπου το 
σύνολο των Σοφών δεν ξεπερνούσε τον αριθμό “επτά” (οι γνωστοί “επτά σοφοί της 
Βαρβακείου). Βεβαίως, οι ιστορικοί πρόεδροι εδέχθησαν το γεγονός με ανακούφιση 
δεδομένου ότι μετακινήθηκαν προς κεντρικότερο σημείο, αποκαθιστώντας 
τοιουτοτρόπως την πρότυπη διάταξη του …Μυστικού Δείπνου. Πριν παραπέμψουμε 
τους …”πραξικοπηματίες” (οιονεί μαχαραγιάδες) στην αποκρυπτογράηση του κώδικα 
Ντα Βίντσι, θα τους παρακαλούσαμε να ανατρέξουν στο καταστατικό του “ΔΕΣΜΟΥ”. 
Θα καταλάβουν ότι δικαιούνται τουλάχιστον ένα σμήνος “κίτρινων μπούφων”, ό 
έστι μεθερμηνευόμενον, κατά το πνεύμα του εδαφίου 2 παρ. 8, ότι θα πρέπει να 
επωμισθώσιν την δαπάνη της επομένης συνεδρίας. Δεν είμαστε πολιτικοί ώστε να... 
παίζουμε με τους θεσμούς! 

6.06.2011
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

A
ρκετούς μήνες μετά την τελευταία ενημέρωση των «δεσμολογιών», τα 
συνταρακτικά εσωτερικά και εξωτερικά γεγονότα που μεσολάβησαν επέβαλαν 
την παρούσα ανάρτηση ως απολύτως αναγκαία. Κόντρα στους περιορισμούς 

του Μνημονίου και παρά τις εντολές του Ράιχενμπαχ, ο ΔΕΣΜΟΣ δεν διέκοψε τις 
«εργασίες» του καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και συνεχίζει ακάθεκτος, 
στη γνωστή γιάφκα της Βαρβακείου Αγοράς, την εργώδη προσπάθειά του για 
την ανάκαμψη του ηθικού της χώρας μέσα σε κλίμα ανησυχίας μεν ως προς τα 
τεκταινόμενα, ηρεμίας δε και συναίνεσης ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των 
προκλήσεων.

Παρά το συναινετικό κλίμα των συμποσιακών συνεδριάσεων δεν 
έλειψαν οι διαξιφισμοί πάνω σε θέματα της τρέχουσας πολιτικής 
ατζέντας. Ο συμπότης πρόεδρος Μπίκος εισήγαγε για πρώτη φορά 
τον ζωοπολιτικό όρο του «πρασινοσκώληκος», ως φωτογραφία 
της βεραμάν-UHU συμποσιακής μειοψηφίας, ο οποίος υιοθετήθηκε 
πλήρως από την επιτροπή ονοματολογίας.

Εκ των Επτά Σοφών σημειώνεται η συνεπής παρουσία των σκληροπυρηνικών 
συνιστωσών  Θανάση – Σπύρου – Μάκη  και της ηγερίας Αλένκας. Εκ της νέας 
γενιάς προέδρων η παρουσία του αγωνιστικού διδύμου Βουλγαράκη – Ντούσγου 
(Βου-Ντου) και των τραπεζικών διοσκούρων Αχιλλέως του Χαλκεοφώνου και 
Νικολάου του Μέλανος σταθερή εντός των πλαισίων και των λοιπών υποχρεώσεών 
τους. Ομοίως σταθερή, στη συχνότητα των προσελεύσεων και στην καμπύλη των 
χρονικών υστερήσεων, η φιλάλληλος πρόεδρος Ζωή και σταθερός στην ευσταθή 
ανισσοροπία του ο επισκέπτης – πρόεδρος Κασιούρας. Οι πορείες και οι απεργίες 
αποτέλεσαν το ασθενές άλλοθι των συχνών απουσιών του σοφολαδά Νικολάου 
που μάλλον απεργάζεται αύξηση της τιμής του σκοταρελαίου.

Οι εγγειοβελτιωτικοί πρόεδροι Περικλής ο Εγκρατής και Σπύρος ο Αείμυστρος 
τείνουν να μεταπέσουν στην κατηγορία των εποχιακών προέδρων λόγω της 
εκτεταμένης καλοκαιρινής απουσίας τους, ενώ τις απουσίες του αεικινήτου προέδρου 
Στρονγκ, αποτελούντος αφεαυτού ειδική κατηγορία (πρόεδρος – Βέγγος), εκάλυπτε 
η εγγονή του Καλυψώ. Επιλεκτικές παρουσίες πραγματοποίησαν οι πρόεδροι 
Αντωνόπουλος και Πιπερόπουλος, ενώ ο πρόεδρος Ταμπάκης, μετά τον πρώτο 
ενθουσιασμό του, αναζητείται μέσω του Ερυθρού Κύλικος.
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Τον ιδιωτικό τομέα εκπροσώπησε επανειλημμένα το μέλος του Fun Club αειθαλής 
Άκης (ουδεμία σχέση έχων με το συνωνόματο… γαϊδουράγκαθο του πολιτικού 
βάλτου) και δις ο σύγγαβρος Γρηγοράτος. Επειδή, λόγω των μνημονιακών 
δεσμεύσεων, η συνταξιοδότηση του ιδιωτικού τομέα ενδέχεται να εκχωρηθεί από 
το ΙΚΑ στην… PAMPERS, o ΔΕΣΜΟΣ προτέθεται να θεσμοθετήσει το αξίωμα του 
«προέδρου κατ’ απονομήν» για λόγους ηθικής τάξεως και ισονομίας.

Η δις παρουσία του αντεπιστέλλοντος προέδρου Ευστρατίου του Λεσβίου, μετά 
του εγγονού του Ορφέως, καταγράφεται στα θετικά σημεία του καλοκαιριού. 
Ο Ορφεύς, πέραν του ότι αναλαμβάνει δικαιωματικά το χαρτοφυλάκιο του 
προέδρου της νεολαίας του “Fan Club DESMOS” εξωτερικού, τείνει να εξελιχθεί 
σε σοσιαλιστοφάγο αφού μετά τον Μουμπάρακ που «έφαγε» με το πέρασμά του 
από την Αίγυπτο, επανερχόμενος στην Ελλάδα «έφαγε» και τον ΓΑΠ. Τώρα που η 
οικογένειά του πηγαίνει στις Βρυξέλλες, με ένα κλικ επί το δεξιότερον ενδέχεται να 
φάει και την… Ευρωπαϊκή Ένωση. Αμήν και πότε!

Ο διάττων πρόεδρος 
Ιωάννης ο Ρόδιος, πέραν 
της κατοχυρωμένης 
προσωνυμίας του 
ως «παρενοχλητού», 
απέκτησε και ετέρα, του 
«συνομιλητού», ως 
φωραθείς σε εντευκτήριο 
της οδού Βουκουρεστίου 
συνομιλών με κολεόπτερα 
της οικογένειας Bupresti-
dae (υποοικογ. Bupresti-
nae, είδος Chrysobothris 
chlorocephala, var.hamura-
lis). Ίσως η συγκυβέρνηση 
ΠΑΣΟΚ-ΝΔ να ήταν 
αποτέλεσμα δικών του 
μυστικών πρωτοβουλιών.
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ΤΑ ΚΡΑΣΟΣΤΑΦΥΛΑ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ

Η Επιτροπή Σοφών εκπροσωπήθηκε δυναμικώς 
στις αντιμνημονιακές πορείες (19.10.2012) με 
το δίδυμο… Βου-Ντου ενώ συμμετείχε ζωηρώς 
και στις συνάξεις των αγανακτισμένων με τη 
Ζωή η οποία, σημειωτέον, είχε και έντονη… 
σκηνική παρουσία. Παρασκηνιακώς κινήθηκε 
ο Σκοταράς που αναλώθηκε σε έντονα... 
καθιστικές διαμαρτυρίες στα διαμερίσματά του στην Κυψέλη, ενώ ο Συμεών είχε 
αναλάβει τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εκ των καθεστωτικών εκπομπών 
αερίων με το ραντάρ ακριβείας «ΑΛΕΝΚΑ» μονίμως εγκατεστημένο στο επί της οδού 
Τοσίτσα εξώστη του προσωπικής του γιάφκας.  Εν μέσω καπνού αναθρώσκοντος 
εκ καπνογόνων και μολότοφ, ευγενώς ανταλλασσομένων μεταξύ εντεταλμένης και 
ενδογενούς βλακείας,  εγεννήθη ο Θούριος των Σοφών: 

Ο ΘΟΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ

Δεν μας τρομάζουν τα καπνογόνα
 κι ούτε των μπάζων το καθεστώς,
 μας περιμένει στην άλλη άκρη
ένας Βερίγγειος Πορθμός.

Όλα τα πράσινα σκουλήκια
θα τα αφήσουμε στη γης,
και θα μας βρουν μόνο πετώντας
μορφή σαν πάρουνε ψυχής.
.
Εμείς θα πάμε με τον Σπύρο,
(Σπύρουου συμπότη, μας ακούς;)
πάνω σε χάρτες του Πυθέα
και με του… Μάκη τους φακούς.
.
Τον Φώλα θα τον στείλουμε
στη λίμνη Τιτικάκα
κουπί να κάνει σε κανό
με κάποιον… μαψυλάκα.
.
Μπορούν να πλεύσουν ασφαλώς
και στα νερά του Σούτζες˙
there are no Greeks over there
για να εισπράξουν μούτζες

‘Ισως να πούμε του Κασιούρα,
λόγω των εκ παλαι δεσμών,
να ρθει μαζί αν αποτάξει
τον πράσινόν του εαυτόν.

Στους πάγους η φαιά θα πήξει
σαν παρμεζάνας κεφαλή,
για να μη μοιάζει με μυζήθρα
ή σαν της γραίας το μαλλί.
 .
Τον Γκλίτσμαν τον στηρίζουμε
γιατί θαρρούμε ότι…
στο βάθος κρύβει τον αγνό
και βλάχο Καρδιτσιώτη.
 .
Μ’ αν θέλει θα τον στείλουμε
ως την Βουκουρεστίου
όπου συχνάζουν ευγενείς
του οίκου του Αυγείου.[i]
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ΑΛΛΟΙ ΠΟΡΕΙΕΣ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΣΤΟ ΜΑΤΣΟΥ ΠΙΤΣΟΥ

Οι καθεστωτικοί Φώλας και Γκλίτσμαν όσα δεν έφαγαν μαζί με τον Α’ Αερόσακο 
του κυβερνητικού οχήματος, τα έφαγαν σε ταξίδια αναψυχής στο εξωτερικό. Εάν 
ήταν συνεπείς με τις σοσιαλιστικές διδαχές του αρχηγού τους, θα πήγαιναν για… 
ράφτινγκ στον… Κηφισό ή για μπάνια στο… Πόρτο Ράφτη όπου πηγαίνει και ο 
ολιγαρκής συμπότης πρόεδρος Βου. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι ο αεριούχος πρόεδρος 
Φώλας πήγε στο Μάτσου Πίτσου όχι τόσο για να μελετήσει τον πολιτισμό των 
Inkas, μα όσο για να αποφύγει τον κυνισμό των αγανακτισμένων… Drinkas που 
με επικεφαλής τον Μπίκο και τις αυνιστώσες του δεν τον άφηναν σε χλωρό κλαρί. 
Κατ’ άλλη εκδοχή, ο π.Κ.Φ. πραγματοποίησε το ταξίδι στο Μάτσου Πίτσου κατόπιν 
επιθυμίας της μαμάς του… Κίτσου (νυν Γιωργάκη και πρώην Τζέφρεϊ) προς ανεύρεση 
κατάλληλης και ασφαλούς λίμνης για τον κωπηλάτη κανακάρη της μετά την πρόωρη 
συνταξιοδότησή του από την πρωθυπουργία. Προηγουμένως είχε απορριφθεί η λίμνη 
Πλαστήρα, γιατί θα του θύμιζε την πολιτική, αλλά και γιατί θα είχε κάθε μέρα τον 
Κασιούρα με τον Καφαντάρη στα πόδια του. Επελέγη τελικά η λίμνη Τιτικάκα γιατί 
ως προς το δεύτερο συνθετικό θυμίζει έντονα Ελλάδα! Στο γραφείο ‘‘INKAS EXTREME 
SPORTS” που θα αναλάμβανε τα της παραμονής του παιδιού εδόθη μακροσκελής 
κατάλογος εντολών, όπως π.χ. να μην του δίνουν ποδήλατο χωρίς βοηθητικές 
ρόδες, να μην τον αφήνουν να ξανοίγεται στη λίμνη (όπως είχε κάνει παλιότερα 
στον Ευβοϊκό και κόντεψε να χαθεί), να του θυμίζουν, όταν κάνει αναρριχήσεις, 
ότι το αγκίστρι το πετάνε προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω, κ.λπ.. Ταυτόχρονα ο 
π. Κ.Φ. προέβη και σε επιλογή θαλαμηπόλων με κριτήριο την ελαχιστοποίηση των 
περιθωρίων παρενόχλησης, συνήθεια ενδημική τόσο στην ευρύτερη σοσιαλιστική 
οικογένεια, όσο και στη στενότερη οικογένεια της πρωθυπουργής δυναστείας. Η 
εγκράτεια και ηθική του αεριούχου προέδρου με κάνουν να πιστεύω ότι δεν μπήκε 
στον πειρασμό να πειράξει καμιά από τις καμαριέρες του αρχηγού.

Το Μάτσου Πίτσου προ της άφιξης του «φ» Καμαριέρα ασφαλούς παρενόχλησης
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ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ

Τα τελευταία δραματικά πολιτικά γεγονότα είχαν άμεσες επιπτώσεις στη 
συμπεριφορά των… λεπιδοπτέρων. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, κατά 
τη συνεδρίαση της 2ας Νοεμβρίου και ενώ η επιτροπή ευρίσκετο στο ζενίθ της 
συνεδρίασης, ο βεραμαν-UHU πρόεδρος Γκλιτσμαν εφωράθη να εισέρχεται 
κρυφίως στο ισόγειο της γιάφκας και να σιτίζεται κατά μόνας. Η αποκάλυψη αυτή 
έπεσεν ως κεραυνός εν αιθρία και οι νεότεροι εκ των σοφών την ερμήνευσαν σαν 
διασπαστική τάση. Οι παλαιότεροι, όντας και κατά τις… σοφότεροι, ερμήνευσαν το 
γεγονός ως το «σύνδρομο της προνύμφης πριν τη μεταμόρφωσή της σε χρυσαλλίδα» 
όπερ περιγράφεται από τους εντομοψυχολόγους ως ενστικτώδης φοβία λόγω του 
επικειμένου εγκλεισμού της στην απομόνωση του βομβυκίου. Το παράλληλο στην 
πολιτική είναι ο φόβος πριν την απώλεια της εξουσίας και στο σεξ, κατά Φρόιντ, ο 
«φόβος του επερχόμενου μαύρου»! Δυστυχώς δεν άκουσε τη συμβουλή μας να 
κάνει ένα τάμα στη προστάτιδα του Μπίκου, την Παναγία τη Βαρνάκοβα, μπας και 
φώτιζε τον αρχηγό του, πριν εξαγγείλει το δημοψήφισμα. Τώρα, η μόνη αγία που θα 
μπορούσε να απαλύνει τον πόνο του είναι η …Νέμκοβα, αλλά αυτή, δυστυχώς, δεν 
βολεύεται με κεριά και λιβάνια. Θέλει το «εφάπαξ» και μάλιστα εφ’ άπαξ! Ίσως αυτή 
(Πετρα Νέμκοβα) να είχε στο μυαλό του ο ΓΑΠ όταν έλεγε «Αν αποτύχουμε θα μας 
πάρουν με τις… Πέτρες!» και έκανε ότι μπορούσε για να αποτύχει! Από την εποχή 
που ο παππούς του δοκίμασε… Σεράνο*, το μουρντάρισμα κατέστη δευτέρα φύση 
της πρωθυπουργικής δυναστείας.

*Σεράνο: Ροζίτα Σεράνο (1914-1997) ευειδής Χιλιανή αοιδός (σοπράνο) που έκανε καριέρα 
στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη ναζιστική Γερμανία, ενώ είχε έντονη καλλιτεχνική παρουσία στην 
Ελλάδα από το 1946 και μετά (Σογιούλ, Σπάρτακος) ενώ το 1951 είχε και μια έντονη «κοινωνική» 
σχέση με τον «γέρο» της δημοκρατίας που προκάλεσε τον χωρισμό του με την Κυβέλη.

Π
έτρα Ν

έμκοβα
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ΑΠΟ ΤΗΝ iPADOΦΛA ΣΤΟ iPAD

Οι «δεσμολογίες» χαιρετίζουν με απροκάλυπτο ενθουσιασμό την είσοδο του Μπίκου 
στην ηλεκτρονική εποχή (e-Beekos ) με την απόκτηση iPad της τελευταίας σοδειάς! 
Ταχειά και… iPhone. Δυστυχώς, ο Στηβ Τζομπς για λίγες μέρες δεν πρόλαβε να ζήσει 
αυτή τη χαρά. Όπως είπαν άτομα του στενού του περιβάλλοντος ο Στηβ 
είχε προβεί στην εξής προφητική δήλωση: ”When Thanassis joins 
the “Αpple”, I’ll be rather completely… xapple”. Πληροφορηθείς 
ο Μπιλ Γκέιτς τα καθέκαστα έδωσε εντολή ν’ ανοίξουν 
πόρτες και Windows για τον φερέλπιδα «γκατζετάκια» και να 
ανασκουμπωθούν για τη δημιουργία μιας νέας συσκευής, 
ανταγωνιστικής του iPad, προσαρμοσμένης στις ανάγκες 
του συμπότη προέδρου, το iHesse. Εννοείται ότι οι μετοχές 
της APPLE απογειώθηκαν και ο δείκτης NASDAQ θα 
κατέγραφε ιστορικά ρεκόρ εάν δεν διέρρεε η πληροφορία ότι 
ο Σκοταράς εκχώρησε τη χρήση του φορητού υπολογιστή του 
στην Γεωργιανή οικονόμο του.

Το σήμα της APPLE
στη μετά Μπίκον Εποχή
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ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ

Οι πληροφορίες ότι η τρέχουσα οινική 
παραγωγή κινείται μέσα στα όρια των 
προβλέψεων της “ΕΠ.ΟΙΝ.Α.” (Επιτροπή 
Οινικών Αποθεμάτων), επιβεβαιώθηκαν 
από τα στατιστικά στοιχεία (Beek Sta-
tistics) που καταφθάνουν καθημερινά 
από τα περιφερειακά μας γραφεία 
[Πελοπονννήσου (Λάφης), Δωδεκαννήσου 
(Β.Βασιλείου), Λέσβου (Σμυρλής), Δυτικής 
Στερεάς (Μπουρνάκας) και Αττικής 
(Βερσάτσε)], γεγονός που σημαίνει 
ότι οι οινικές ροές, σε αντίθεση με τις 
χρηματοδοτικές εισροές από το ΔΝΤ, θα 
είναι απρόσκοπτες και διασφαλισμένες 
για ολόκληρο το 2012 και ως εκ τούτου 
δεν διακυβεύεται επ’ ουδενί η διονυσιακή 
μας ανεξαρτησία.

Σε αυτά τα καλά νέα ήρθε να προστεθεί και η πληροφορία του του εκ Πάργας…  
Κώου αντεπιστέλλοντος συμπότη προέδρου Βάσου Βασιλείου (Βας-Βας) περί 
της παλαιάς οινοποιήσιμης ποικιλίας «μαυροθήλυκο» που διεσώθη στην Κω και 
αφού μπήκε στον επίσημο κατάλογο των ελληνικών ποικιλιών αμπέλου, άρχισε 
να… ξεπορτίζει, δηλ. να διαδίδεται και να καλλιεργείται. Το όνομα της ποικιλίας 
δημιούργησε, αναπόφευκτα, πολλούς συνειρμούς, με δεδομένο το γεγονός ότι θα 
είναι ένα μαυροθήλυκο να το… πιεις στο ποτήρι. Ο Βας-Βας που είχε την εμπειρία 
της παρθενικής δοκιμής μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τις χάρες της, το μελαμψό 
χρώμα της, τη βελούδινη γεύση της και το άρωμά της. Μας υποσχέθηκε ότι μια μέρα 
θα μας την φέρει στην Αθήνα. Ο Μπίκος ρώτησε αν είναι καλή για… κρεβατίνα, 
στοχεύων να την σπιτώσει στο Lagoon Island.

 
Άντε, γειά μας! 

9.11.2011
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(ακόμα καλύτεροι το 2012)

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

O
ι τελευταίες οινοσυνελεύσεις του συμποσιακού έτους 2011 θα παραμείνουν 
στην ιστορία του ΔΕΣΜΟΥ για την ιδιαίτερη ”μαζικότητά” τους, για να 
χρησιμοποιήσω ένα προσφιλή όρο της κλαδικής των ιστρουχτόρων. Παρά τη 

«μαζικοποίησή» του ο ΔΕΣΜΟΣ όχι μόνον εξακολουθεί να παραμένει οινοφλυγική 
σέχτα με ISO και να διατηρεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πρώιμης (και… 
«ηρωικής» καλούμενης) περιόδου, αλλά και ανήλθε.. στεγαστικά κατά ένα 
επίπεδο! Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής, από τις αρχές 
Δεκεμβρίου και μετά, λαμβάνουν χώρα στο υπερώον 
του Παπανδρέου (2ο πατάρι) αντί του πρώτου 
όπου γίνονταν επί μία τετραετία. Για ιστορικούς 
λόγους ο παλαιός θυρεός παρέμεινε στην αρχική 
του θέση, ενώ στη νέα αναρτήθηκε, κατόπιν 
σεμνής τελετής που έγινε κατά την συνέλευση 
της 21ης Δεκεμβρίου, ο νέος θυρεός, δημιούργημα 
(και αυτός) του σεμνού καλλιτέχνη Billy Be. Κατά την 
ίδια συνέλευση οι παρευρισκόμενοι σοφοί έλαβαν από ένα αναμνηστικό μπρελόκ 
του ΔΕΣΜΟΥ για το 2012. Σημειωτέον ότι το μενού του συμποσίου, ενάντια στη 
μνημονιακή λιτότητα, συμπεριελάμβανε αυγοτάραχο και εγχέλεις Μεσολογγίου, 
δώρα τα οποία προσήνεγκεν τοις σοφοίς - δίκην μάγου - ο σοφολαδάς πρόεδρος 
Σκοταρεύς ο Ευπάρειος. Σε ότι αφορά την διεύρυνση – για να προσεγγίσουμε και 
την αντίθετη άποψη η οποία όμως δεν έχει εκφραστεί επισήμως – ενδεχομένως να 
θεωρήθηκε σαν φθοροποιός εξέλιξη αποκλίνουσα από τις προθέσεις του αρχικού 
πυρήνα. Όμως, εκφράζοντας την καρδιά του… σκληρού πυρήνα, επισημαίνουμε ότι 
ο επιθετικός προσδιορισμός «διευρυμένη» στον λογότυπο της Επιτροπής εμπεριείχε 
εξ αρχής το πνεύμα της επέκτασης και όχι τη μίζερη ιδέα της δημιουργίας μιας 
περιχαρακωμένης… στοάς αποστεωμένων στωικών. Υπό το πνεύμα των ρήσεων 
«όστις βούλεται ελθείν» και «ο ζητών ευρίσκει…», αλλά και του αδήριτου νόμου 
της… οινο-πνευματικής επιλογής, οι προσθαφαιρέσεις καταλήγουν τελικώς στην 
προσέλευση (τακτική ή περιοδική) των παρασκευασμένων για την «δεσμολογική 
μέθεξη» σοφών. Αυτό αποδείχτηκε στην πράξη ιδιαίτερα κατά τη φετεινή χρονιά – 
τέταρτη κατά σειρά από της ιδρύσεως του ΔΕΣΜΟΥ – όπου πραγματοποιήθηκαν 50 
περίπου συναντήσεις. Τα πάντα εν σοφία εποιήθησαν!
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ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΣ

Διαψεύδοντας τις Κασσάνδρες της 
πρασινοσκουληκείου φράξιας (FOG) που διέβλεπαν 
την μετατροπή του ΔΕΣΜΟΥ σε συνιστώσα πολιτικού 
κινήματος, η Επιτροπή των Σοφών επιβεβαιώνει για 
μια εισέτι φορά την ανεξαρτησία της, τον πλουραλισμό 
της και την παγκοσμιότητά της (Βαρβάκειος, 
Βερίγγειος, Τιτικάκα) ενώ δηλώνει την προθυμία της 
να συμμετάσχει μόνο σε… εκτελεστικό (απόσπασμα} 
εφόσον κάποτε ήθελαν δημιουργηθεί οι κατάλληλες 
συνθήκες. Ο πρόεδρος Γκλίτσμαν, ακολουθώντας 
ίσως την μοναχική πορεία που χάραξε το πολιτικό 
του ίνδαλμα (GAP), εξακολουθεί να προμηθεύεται 
κρύφα το συσίτιό του από τον Παπανδρέου (προφανώς τον συνδέει… φετιχιστική 
σχέση με το όνομα) και να το καταναλώνει οίκοι, εναντιωνόμενος (κατόπιν εορτής) 
στο «μαζί τα φάγαμε»! Η φυσιολογική εξέλιξη αυτής της συμπεριφοράς, ιδίως 
μετά την αναμενόμενη εισδοχή του σοσιαλεξαμβλώματος στο… χρονοντούλαπο της 
ιστορίας, εικάζω πως θα είναι η μεταπήδησή του στα… συσίτια της Αρχιεπισκοπής 
προκειμένου να περνάει εντελώς απαρατήρητος. Το απευχόμεθα…

ΟΡΟΣΗΜΑ

Η συνεδρίαση της 14ης Δεκεμβρίου ήταν ίσως η πλέον αθρόα του… προκουρευτηρίου 
έτους 2011, αφού εικοσιένας (21) τουλάχιστον σοφοί συμμετείχαν στις εργασίες 
της Επιτροπής. Έτερο σημαντικό γεγονός της συνεδρίασης αυτής ήταν και η 
παρθενική παρουσία του φερέλπιδος προέδρου Γιάννη Φαρμάκη ο οποίος έχει 
ήδη εισέλθει στην τελική ευθεία για την ένταξή του στη χορεία των σοφών. Εδώ 
θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι εκ του ιδιωτικού τομέως προερχόμενοι σοφοί 
κρατάνε λίγο στα… μπούτια, σε ότι αφορά την αποδέσμευσή τους από τη δουλεία 
των εργασιακών σχέσεων, εξαρτημένων ή μη. Στην ίδια συνεδρίαση παρέστησαν 
ο γνωστός ελαιοπαραγωγός της Ηλείας (ονομασία κατά παράδοση) Σούλης και ο 
παλαιογάβρος φέρελπις πρόεδρος Γρηγοράτος (ή Γαβριάτος). Ακόμα αναμένουμε 
τον σύγγαβρο Λουκίδη.



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Στο οργανωτικό επίπεδο ο πρόεδρος Ντούσγος 
– εργαζόμενος με… γιαχωβάδικη ζέση και 
μασονική μεθοδικότητα – έχει να επιδείξει 
τεράστιο έργο, ιδιαιτέρως στον τομέα του… 
προσηλυτισμού «νέων δεσμωτών» όπου οι 
πολλαπλές επιτυχίες του τον κατατάσσουν 
στην πρώτη σειρά των… «Μαρτύρων της 
Γλαυκός». Η πληροφορία ότι εθεάθη έξω από 
την είσοδο του… ΤΕΑΔΥ μοιράζων φυλλάδια 
«δεσμολογικού» περιεχομένου, θεωρήθηκε ως κατασκεύασμα του γνωστού χαλκείου 
της Βουκουρεστίου και διαψεύσθηκε από το γραφείο τύπου της Επιτροπής. Πάντως, 
αν μας φέρει και τον Πάτσιο… πατσίσαμε! Ειρήσθω εν παρόδω ότι το τραπεζικό 
λόμπι μεγαλώνει επικίνδυνα, ιδιαιτέρως εάν σταθεροποιηθεί η τελευταία προσθήκη 
(Κ. Σχορτσιανίτης). Από πλευράς γεωγραφικής προηγείται το αιτωλοακαρνανικό 
λόμπι και από παραγωγικής το ελαιοκομικό τοιούτο. Η λεβεντογέννα Κρήτη, 
εξαιρουμένων των σωγάμπρων, εκπροσωπείται επάξια από τον Νίκο Βουλγαράκη, 
ενώ ο «συνομιλητής της Βουκουρεστίου» Ιωάννης ο Παρενοχλητής υπολογίζεται στο 
Δωδεκαννησιακό λόμπι. Αναζητούνται μέσω του… Silver Alert οι κομήτες πρόεδροι 
Τάκης ο Πρέσβυς, Ιωάννης ο Βουκαμβίλειος και Τάκης …Πατάκης.

ΤΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ
Στη συνέλευση της 7ης Δεκεμβρίου ο Μανιακός συμπότης πρόεδρος Νικόλαος ο 
Μέλας έκανε την εμφάνισή του ως ντεπιτάντ ελαιοπαραγωγός κομίζων μάλιστα και 
δείγμα του προϊόντος του, εφεξής καλουμένου «μαυρελαίου», το οποίο σε επίπεδο 
παρθενίας αναμένεται να αποτελέσει το αντίπαλον δέος του «σκοταρέλαιου»! Η 
προσκόμιση δείγματος εκ μέρους του προέδρου παραγωγού, αυτή 
καθεαυτή, πέραν της σημειολογίας της ως γενναιόδωρης κίνησης, 
εθεωρήθη από την Επιτοπή και ως πράξη εμπορικώς δεοντολογική, 
γιαυτό και αποφασίστηκε, πάραυτα, ότι εφεξής ο τίτλος του 
«Επίσημου Προμηθευτού Ελαιολάδου» του ΔΕΣΜΟΥ, θα απονέμεται 
κατόπιν γευσιγνωσίας του προϊόντος, θα ισχύει μόνο για μία διετία 
(της παρενιαυτοφορίας συμπεριλαμβανομένης) και όχι ισοβίως, 
όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν, προς αποφυγήν δημιουργίας 
μονοπωλιακών καταστάσεων. Παράλληλα, οι σοφολαδάδες πρόεδροι 
θα πρέπει να παρέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να 
διευκολύνεται η Επιτροπή στο έργο της, ήτοι:
 • Επαρκή δείγματα ελαιολάδου σε κατάλληλες φιάλες.
 • Πληροφορίες περί του τρόπου καλλιεργείας και συλλογής.
 • Ποσότητα παραχθέντος ελαιολάδου.
 • Ποσότητα αποθεμάτων προηγούμενης περιόδου.
 • Ποσοστό αυτοκατανάλωσης.
 • Μέση τιμή διάθεσης ελαιολάδου στην περιοχή παραγωγής.
 • Προτεινόμενη τιμή διάθεσης
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Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΤΗΣ ΓΛΑΥΚΟΣ
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Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην προσωπική συμμετοχή του 
παραγωγού στην συλλογή του ελαιοκάρπου, ακόμα και αν αυτή 
περιορίζεται στην απλή φυσική παρουσία. Η συγκομιδή με SMS και 
με e-mail δεν είναι… επιλέξιμη. Η ποιοτική κατάταξη του ελαιολάδου 
θα γίνεται με βάση τον βαθμό παρθενίας του σύμφωνα με την 
κλίμακα:
 1. Παρθενία Κρίνου (Extra Virgin)
 2. Παρθενία Παραστρατημένης Μοναχής (Front Virgin – B.D.Free.)
 3. Παρθενία Μαγδαληνής (Conventional Virgin)
 4. Παρθενία Τζούλιας (Ear Virgin)
Η απόφαση αυτή θα ενσωματωθεί ως άρθρο στο καταστατικό του ΔΕΣΜΟΥ 
κατά την επόμενη καταστατική συνέλευση. Με βάση την ανωτέρω κλίμακα και 
κατόπιν γευσιγνωσίας το μαυρέλαιο κατετάγη στην κλίμακα του κρίνου, θέση 
που κατείχε ανέκαθεν και το σκοταρέλαιο. Για το τελευταίο, φήμες που φτάνουν 
από το διεθνές χρηματιστήριο ελαιολάδου, ακούγονται περίεργα πράγματι και εάν 
δεν ξεκαθαριστεί το ζήτημα με δοκιμή εγκύρου δείγματος, το άλλοτε καμάρι της 
ηρωϊκής μεσολογγίτικης παραγωγής θα κινδυνεύσει να περιπέσει στην κατηγορία… 
«Τζούλια»!
Οι προοπτικές του μαυρελαίου θεωρούνται λίαν ευοίωνες ,ιδίως μετά την 
εκφρασθείσα διάθεση της να αναλάβει δωρεάν τη διαφήμηση του προϊόντος στο 
εξωτερικό. Τούτο συνέβη τη στιγμή που είδε τη φωτογραφία του ελαιοπαραγωγού 
στο διαδίκτυο λέγοντας ότι της θυμίζει έντονα τον Αφρο-Τζαμαϊκανό παππού της. Η 
διαφημιστική καμπάνια ευρίσκεται στο στάδιο της μελέτης.

Μαύρος... ακόμη!

Sexy… Naomi!

Ακολουθούν 
στιγμιότυπα της
συνεδρίασης της 

21.12.2011



Μερική άποψη της Επιτροπής Σοφών στο υπερώον του Παπανδρέου

Ο πρόεδρος Βουλγαράκης παρουσιάζων το μπρελόκ των σοφών



Μάκης, Θανάσης, Νίκος: Οι Τρεις ΔΕΣΜΟ-φύλακες





Η θύραθεν σοφία και ο θυρεός των σοφών (πάνω δεξιά στον τοίχο)





ανάρτηση 31
η Δ

εκ. 2011
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DRINK STATISTICS

E
άν οι κυβερνήσεις δούλευαν με τους ρυθμούς, τη συνέπεια και τη διαφάνεια 
της Επιτροπής Σοφών, θα είχαμε αποφύγει πολλά από τα δεινά του 
σήμερα. Τουλάχιστον κατά το μέρος που οφείλεται στη ραθυμία και 

αναποφασιστικότητα της εκτελεστικής εξουσίας. Κατά τη διάρκεια των εορτών, ο 
σκληρός πυρήνας των προέδρων του ΔΕΣΜΟΥ (εκτός από τον Νικόλαο τον Κρήτα 
που μετέβη… υπηρεσιακώς στη Θεσσαλονίκη) παρέμεινε στην Αθήνα 
και συνεδρίαζε ανελλιπώς προκειμένου να μην αφήσει τη… χώρα 
έρμαιo στα χέρια του Παπαδήμου και των… τρωικανών (ουχί 
τροϊκανών) της κυβέρνησής του. Στο διάστημα που μεσολάβησε 
μεταξύ της τελευταίας συνεδρίασης του 2011 (28/12/11) 
και της πρώτης του 2012 (4/01/12), η στατιστική υπηρεσία της 
σέχτας επεξεργάστηκε (με… ελεγχόμενη νηφαλιότητα) τα στοιχεία 
πεπραγμένων του 2011 (Drink Statistics) και τα απέστειλε στον οίκο 
αξιολόγησης προέδρων “STANDARD MAGOUR’S”. Ο τελευταίος με 
βάση τη συχνότητα συμμετοχής στις οινοσυνελεύσεις και την εν γένει 
δραστηριότητα των μελών του ΔΕΣΜΟΥ βαθμολόγησε και κατέταξε τους προέδρους 
σε τέσσερες (4) κατηγορίες με μονάδα αξιολόγησης το... κατρούτσο (Κ): 

 • 3Κ: Σκληροπυρηνικοί Πρόεδροι (Hardcore), ήτοι δεσμώτες με
 συστηματική  παρουσία (σχεδόν αδιάλειπτη) στις οινοσυνελεύσεις. 
 • 2Κ: Μακάριοι Πρόεδροι (Softcore), ήγουν δεσμώτες
 με συχνές απουσίες (…αιτιολογημένες ή μη).
 • 1Κ: Διάττοντες Πρόεδροι (Celvol), όπερ υποδηλώνει δεσμώτες
 με αραιές παρουσίες (…ίσως φταίνε τα φεγγάρια).
 • 3A:Αγνοούμενοι Πρόεδροι (Silver Alert), τουτέστιν
 … σοφία παρα-θύραθεν  (Α= αναψυκτικό)

Σύμφωνα με την παραπάνω κατάταξη στην κατηγορία 3Κ (Hardcore) 
περιλαμβάνονται οι πρόεδροι: Αθανάσιος Βαρνακοβίτης, Συμεών ο Φιλόθεος, 
Σπυρίδων ο Μπικομάρτυς, Γεώργιος ο Γλαυκομάρτυς, Νικόλαος ο Κρης, Αχιλλεύς 
ο Χαλκεόφωνος και Αλένκα των Αψβούργων. Με 2Κ (Softcore) βαθμολογούνται οι 
πρόεδροι: Σκοταρεύς ο Εϋπάρειος (ή Καιροσκόπος), Περικλής ο Μειλίχιος, Στρονγκ ο 
Σοφοκλέους, Ιωάννης ο Φιλα-ΓΑΠ-ιος, Φώλας ο Παυσανίας, Σπυρίδων ο Μυστριώτης 
και Ζωή η Ετερόχρονος. Για λόγους προσωπικών δεδομένων οι κατατασσόμενοι 
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στις υπόλοιπες κατηγορίες θα πληροφορηθούν τη βαθμολογία τους γραπτώς. Παρά 
ταύτα είμαστε υποχρεωμένοι, και ως πρόεδροι και ως άνθρωποι, να αναζητήσουμε 
μέσω της υπηρεσίας Silver Alert τον αγνοούμενο πρόεδρο Νίκο Ταμπάκη τον 
Βουκαμβιλιώτη ο οποίος μετά από μια ενθουσιώδη – αλλά σύντομη – συμμετοχή, 
εξηφανίσθη. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, εθεάθη για τελευταία φορά στην 
Ακράτα ρεμβάζων κάτω από τη γνωστή βουκαμβίλια του πενθερικού του οίκου. 
Εκφράζονται οι φόβοι μήπως ο πρόεδρος Ταμπάκης απολιθώθηκε στο σημείο εκείνο 
(…Ταμπακαριά).

Εκτός βαθμολόγησης, για ευνόητους 
λόγους, αφέθησαν οι Αντεπιστέλοντες 
Πρόεδροι Σμυρλής ο Λέσβιος (παππούς του 
Ορφέως), Βασιλείου ο Κώος, Μπουρνάκας 
ο Περιχαρής και Λάφης ο Αιγιεύς. 
Διευκρινίζεται ότι ο συμπότης (και …
ολιγοπότης) πρόεδρος Σκοταράς έλαβε τη 
προσωνυμία «καιροσκόπος» (αναλογικά 
προς το οιωνοσκόπος) διότι δεν ροβολά 
από τα… υψίπεδα της Κυψέλης στην 
πεδιάδα του κέντρου εάν το μετεωρολογικό 
δελτίο δεν του παρέχει τα εχέγγυα της op-
timum θερμοκρασίας του βιολογικού του 
θερμοστάτη, δηλαδή θερμοκρασία μεγαλύτερη των 15o C και μικρότερη των 30,9ο 
C, ανεξαρτήτως εποχής. Δυστυχώς, δεν διαθέτουμε επαρκή δεδομένα για τα opti-
mum της ατμοσφαιρικής πίεσης και της σχετικής υγρασίας, γνωρίζουμε όμως ότι ο 
σοφολαδάς πρόεδρος – λόγω του ειδικού του βάρους – δεν φοβάται τα…  μποφόρ.

Ωσαύτως, ειδική κατηγορία αποτελεί από μόνος του και ο πρόεδρος 
Σπυρίδων ο Μυστριώτης, όστις ανεξαρτήτως ώρας προσέλευσης είναι 
σταθερά συνεπής στον χρόνο αποχώρησης μη υπερβαίνοντάς τον ούτε 
κατά δευτερόλεπτο! Μπορεί να έρχεται αργά, αλλά… φεύγει νωρίς. 
Εάν ο Μορφέας δεν ήταν ο θεός του ύπνου, θα μπορούσε κάλλιστα να 
είναι ο θεός του Σπύρου παρότι αυτός είναι ταμένος στον... Ήφαιστο.. 
Κάτι τέτοια έβλεπε η Αφροδίτη στην Κύπρο και… αφρίαζε!

Η αναζήτηση του Νικολάι Ταμπάκοφ
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Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

H      πρώτη συνεδρίαση του νέου έτους έγινε στις 4 
Ιανουαρίου μέσα σε μια εορταστική ατμόσφαιρα. Πάντα 
είμαστε μια… ωραία ατμόσφαιρα, αλλά κάποιες φορές οι 

οινοσυνελεύσεις έχουν μια ξεχωριστή ποιότητα. Τον ιδιαίτερο 
τόνο έδωσαν με την παρουσία τους οι τρεις κεχαριτωμένες 
προεδρίνες Αλένκα του Συμεώνος, Ρένα του Ροδίου (ή 
και Ψαύοντος) και Τασούλα του Χαλκεοφώνου. Δύο 
αξιοσημείωτα γεγονότα εορτάστηκαν ταυτόχρονα στο εν 
λόγω συμπόσιο και συνέβαλαν στον πανηγυρικό χαρακτήρα 
του: το γενέσιον των εγγονών του προεδρικού ζεύγους 
Αχιλλέως και Τασούλας και την επιστροφή του… «ασώτου 
σοσιαλιστού» προέδρου Ιωάννου του Μυρμιδόνος.. Το 
ευτυχές γεγονός εορτάσθη με τυρόν και ρακή εκ της λεβεντογέννας 
Κρήτης, ενώ η παλινόστηση του περιπλανώμενου σοσιαλιστή 
επανηγυρίσθη με… “γουρνίσες θ’λειές Καρδίτσας” (προϊόν Π.ΟΥ.Π.). Θρυλείται πως 
όταν ο πρόεδρος Γκλίτσμαν μετέβη στην αγορά της γενέτειράς του – και γενέτειρας, 
επίσης, του Ευριπίδη (…τραγικού σοσιαλιστή πολιτικού) – ζητώντας «θηλειές», μια 
πλειάδα συμπολιτών του, πανταχόθεν και προθύμως προσερχομένη, προσήνεγκεν 
αυτώ… θελιές, ήτοι βρόχους εκ τριχιάς και ουχί ορμαθόν λουκάνικων ως έδει, 
πιστεύουσα (και ελπίζουσα) ότι ο ανήρ αναζητούσε μέσον για τη λύτρωση του εν 
Αθήναις πολιτικού ινδάλματος και αρχηγού του, Γεωργίου του Απροσάρμοστου. 
Τελικώς οι κασι-ούριες θηλιές αντί να καταστούν σοσιαληστικού… λαιμού δέτης 
έγιναν… τερψιλαρύγγιος δαις «δεσμωτών» αδεσμεύτων. Η επιστροφή του ασώτου 
προέδρου συνεκίνησε βαθύτατα τον πρόεδρο Μπίκο που τον τελευταίο καιρό είχε 
αρχίσει να αυτο-μαστιγώνεται, δίκην σιίτη μουσουλμάνου, διότι επίστευε ότι στο 
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εξ αυτού εκπορευόμενο δαιμόνισμα 
ενδεχομένως να οφειλόταν η αποχή 
του Γκλίτσμαν από τις συνεδριάσεις. Η 
αλήθεια είναι ότι ο πρόεδρος Ιωάννης 
είχε αποσυρθεί στα «ιδιαίτερά» του 
διαλογιζόμενος για το μέλλον της χώρας 
και του αρχηγού του, στοιχεία τα οποία 
θα συμπεριλάβει στον τρίτο τόμο της 
αυτοβιογραφίας του.

Ομοφώνως αποφασίστηκε όπως 
η κοπή της πίτας λάβει χώρα κατά 
την τελευταία Τετάρτη του μηνός 
Ιανουαρίου (25/01/12), ημερομηνία 
που ορίσθηκε επίσης και ως ημέρα 
εορτασμού των γενεθλίων του 
ΔΕΣΜΟΥ. Η προεδρίνα Αλένκα ευγενώς 
προσεφέρθη να παρασκευάσει την 
βασιλόπιτα, ενώ ο πρόεδρος Μπίκος 
ανέλαβε τα τελετουργικά δρώμενα.

ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Στα αξιοσημείωτα της δεύτερης συνεδρίασης της Επιτροπής κατά το νέο έτος 
(11/01/12) ήταν η παρά πάσα συνήθεια και προσδοκία έγκαιρη παρουσία της 
Ζωής της Ετερόχρονης, που όλως αναπάντεχα έγινε… ταυτόχρονη, συνοδευομένη 
από το… Λύκειο των Ελληνίδων. Ως νεόφερτος… προσήχθη υπό του αποστόλου 
της κρασοποτηροκρατούσης γλαυκός Ντούσγου ο ντεμπιτάντ πρόεδρος Σήφης 
Κόπακας, του τραπεζικού λόμπι, όστις έλαβε την εντολή να ιδρύσει το εν Κρήτη 
παράρτημα του ΔΕΣΜΟΥ στον Χάνδακα, υπό τον διακριτικό τίτλο… COPAKA BANA 
(bana = μπάνα <μπάνισμα), ήγουν το μάτι της γλαυκός στην Τελχινία. Στην ίδια 
συνεδρίαση επανεμφανίσθηκε ο Μέλας ο οποίος από την προηγούμενη χρονιά είχε 
ανοίξει… βεντέτα με ένα… τραπεζίτη (της κάτω γνάθου), γεγονός που τον ανάγκασε 
σε πρόωρη αποχώρηση. Λόγω ψύχους απουσίαζε και ο Σκοταρεύς με αποτέλεσμα 
να αναβληθεί η συζήτηση σχετικά με την ποιότητα του ελαιολάδου και τα σχετικά 
προβλήματα. Ομοίως, η απουσία του Κασιούρα δεν επέτρεψε την προς αυτόν 
εγχείριση του Μπίκειου δώρου ως συμβόλου ψυχοπνευματικής επαναπροσέγγισης 
των δύο ανδρών.



βαρνακοβα η μπικοκρατουσα
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ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ

Ο πιο γνωστός Αθανάσιος, μετά τον Διάκο, 
είναι προφανώς ο… Μπίκος και ελπίζουμε να 
αποδειχθεί κατά πολύ μακροβιότερος αυτού, 
αρκεί να μην κάνει πολύ παρέα με τον… 
Τσούτσουρα! Έτσι λοιπόν η εορτή του Αγίου 
Αθανασίου στις 18 Ιανουαρίου σήμαινε κάτι 
πολύ περισσότερο από μια απλή γιορτή για 
την ευρύτερη περιοχή της Βαρβακείου.
Η 3η οινοσυνέλευση του 2012 ξεκίνησε με μια 
ανακοίνωση θρησκευτικού χαρακτήρα από 
τον πρόεδρο Συμεών ο οποίος μετά το θαύμα 
της Βαρνάκοβας (ίαση γόνατος Μπίκου) είχε 
αναρτήσει αντίγραφον της θαυματουργής 
εικόνας άνωθεν του υπολογιστού του, 
υπολογίζοντας στο θαύμα της. Κατά τα 
λεγόμενα του αμαρτωλού προέδρου και 
ενώ η Βαρνάκοβα δεν ανταποκρινόταν στις 
παρακλήσεις του (και πως να ανταποκριθεί 
όταν όλες οι «-ova» του διαδικτύου – από τη Νέμκοβα ως τη Σκλεναρίκοβα – 
έκαναν καθημερινώς πασαρέλα στην οθόνη του) η εικόνα άρχισε μέρα με τη μέρα να 
αλλοιώνεται και τελικά – ω! τουθαύματος – τη θέση του Θείου Βρέφους κατέλαβε 
το… Παρα-θείον Βρέφος, ο Μπίκος! Βεβαίως, για του λόγου το αληθές, ο αμαρτωλός 
έφερε μαζί του την εικόνα της Βαρνάκοβας της Μπικοκρατούσας την οποία και 
εδώρισε στον εορτάζοντα σεπτό πρόεδρο, μεγάλη του η χάρις. Όπως ήταν φυσικό, το 
γεγονός προκάλεσε μεγάλη αίσθηση στην Επιτροπή Σοφών που σταυροκοπήθηκε εν 
σώματι. Οι εξελίξεις στο θέμα αναμένονται ραγδαίες και οι desmologies θα κρατούν 
το κοινό τους ενήμερο. Προκαταβολικά αναφέρουμε ότι η αδελφή του παραθείου 
Μπίκου, Μαρία η Αδελφόθεος, πήρε εντολή από τον πρωθιερέα Σπυρίδωνα τον 
Φιλόθεο, να μην απορρίπτει εφεξής τα εφθαρμένα υποπόδια του αδελφού αλλά να 
τα φυλάττει ως πρώτη ύλη για… φυλακτά!

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η εξ αναβολής τελετή επίδοσης του δώρου του 
Μπίκου προς τον Κασιούρα, με τον τελετάρχη πρόεδρο Αχιλλέα να εγχειρίζει στον 
Καρδιτσιώτη συμπότη πρόεδρο ένα… βαρύ(τιμο;) κολλούριον και να απαγγέλει το 
κάτωθι μπικοτετράστιχο:

Γιάννη μου, αχ Γιαννάκη μου,
πασοκική μου μούρη
δέξου εκ μέρους του ΔΕΣΜΟΥ
ετούτο το  κουλούρι!

Αντίγραφο της Μπικοκρατούσας
στο Βατικανό
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Η εκ παραδρομής χρησιμοποίηση της λέξης “μούτρο” αντί “μούρη”, κατά την 
απαγγελία,  δημιούργησε μια κάποια σύγχυση, αλλά με την ηθική συμπαράσταση 
του προεδρείου η τελετή διεκπεραιώθη αξιοπρεπώς. Σημειώνεται ο συμβολικός 
χαρακτήρας του δώρου καθότι το κουλούρι ως αντικείμενο μας παραπέμπει (μέσω 
Κίμωνος) στην ηρωϊκή εποχή του σοσιαλισμού καθώς και στις επιδόσεις της μεγάλης 
αυτής δημοκρατικής παράταξης σε όλα τα επίπεδα της μακροχρόνιας παρουσίας 
της στη διακυβέρνηση της χώρας. Το κουλούρι ήταν ελαφρώς κεχρωσμένο με … 
eye liner της Clinic, επισήμου χορηγού της… μάσκαρα-πολιτικής που κατάντησε τη 
χώρα Clinic-ώς… νεκρή!

Στα περιθώρια της ιστορικής αυτής μέρας ετέθη και πάλι το θέμα της ποιότητας 
του ελαιολάδου και τονίστηκε ότι η Επιτροπή απορρίπτει αναφανδόν την… 
παρθενορραφή ως μέθοδο… προαγωγής του ελαίου. Ο παραγωγός του σκοταρελαίου 
απέφυγε επιμελώς να προσκομίσει δείγμα του προϊόντος του και ισχυρίστηκε ότι η 
παρουσιασθείσα πικρότης στην γεύση της εφετινής παραγωγής του θα αποβληθεί 
σταδιακώς, χρησιμοποιώντας μάλιστα τον επιστημονικό όρο «…θα κατακάτσ’!».  
Κι άμα δε κατσ’, κύριε πρόεδρε; Ποιός έχ’ει τα guts να παίξει… κατς με τη μούργα;  
That’s all!

Το προσφερθέν από τη διεύθυνση του εστιατορίου Παπανδρέου γαλακτομοπούρεκο, 
προς τιμήν του εορτάζοντος προέδρου Αθανασίου, δεν εντάσσεται στα θαύματα 
της Μπικοκρατούσας Βαρνάκοβας, αλλά στην θαυμάσια συμπεριφορά του Αντώνη 
Παπανδρέου που σε αντίθεση με την συνωνόματη πολιτική δυναστεία (<δυνάστης) 
γνωρίζει την έννοια της προσφοράς. Χρόνια Πολλά Μπικοδύναμε, και του χρόνου!
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ΚΟΠΗ (ή ΜΙΚΡΟΤΟΜΗΣΗ;) ΠΙΤΤΑΣ 2012

T
όση σοφία συγκεντρωμένη γύρω από μια πίττα, την πίττα του ΔΕΣΜΟΥ, θα 
την ζήλευε ακόμη και ο εκ των Επτά Σοφών  της αρχαιότητας… Πιττακός ο 
Μυτιληναίος! Φυσικά, η πυτία της επιτυχίας της οινοσυνέλευσης των 4ων 

γενεθλίων του ΔΕΣΜΟΥ δεν είναι άγνωστη. Ακούει στο όνομα του πρωτομάστορα 
των ζυμώσεων και Μάρτυρος της Γλαυκός Γιώργου Ντούσγου ο οποίος εφεξής 
θα αποκαλείται και… Κίμων ο Β’, λόγω των επιδόσεών του στις «συγκεντρώσεις». 
Εκείνο που χρειάζεται επειγόντως είναι να βρει ένα καλό… eye liner, ώστε να μην 
υπολείπεται  του τ. υπουργού, καθώς και να πάψει να σέβεται το… κόκκινο! Πάντως, 
ο σεμνός πρόεδρος σε δήλωσή του στα ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Εστίασης) είπε: «Κατ’ 
αρχήν σήκωσα ένα ύψωμα στην αγία Βαρνάκοβα τη Μπικοκρατούσα και θαυματουργή, 
για να με βοηθήσει η χάρη της, και μετά, απλώς, έκανα ένα... ντου!». Θαύματα υπάρχουν! 

Στην οινοσυνέλευση της 25ης Ιανουαρίου, ημέρα που είχε οριστεί για την κοπή 
της πίττας του 2012 καθώς και για τη γιορτή της 4ης επετείου των γενεθλίων του 
ΔΕΣΜΟΥ, προσήλθαν 29 σοφοί (ακολουθεί πίνακας ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ 
ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΔΕΣΜΟΥ – 2012 ), γεγονός που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ ξεπερνώντας 
την ορφική συνέλευση της 14ης Δεκεμβρίου 2011 (σοφοί 21). Επίσης την ίδια μέρα 
γιορτάστηκε η συμπλήρωση διακοσίων (200) συνεδριάσεων της Επιτροπής από 
της ιδρύσεως του ΔΕΣΜΟΥ.



Αθανασόπουλος Εκτωρ
Αθανασόπουλος Νίκος

Αλεξίου Φωτεινή
Αντωνόπουλος Δημήτρης

Βασιλείου Βασίλης
Γεωργιάδης Σπύρος

Γκούργκουλας Δημήτρης
Γρηγοράτος Γιάννης

Θεοδωρακόπουλος Άκης
Κασαπάκης Κώστας
Κασιούρας Γιάννης

Κοκότ – Πασσίση Αλένκα
Κοντάκης Περικλής

Μαργαρίτης Αντώνης
Μητσώνης Γιώργος
Μόσολας Αχιλλέας
Μπαζώτη Γεωργία
Μπίκος Θανάσης

Μπίκου – Αθανασοπούλου Μαρία
Ντούσγος Γιώργος

Παπαθεοδώρου Σάκης
Πασσίσης Μάκης

Πιπερόπουλος Λάζαρος
Ράμμου Καίτη

Στρογγύλης Γιώργος
Σχορτσανίτης Κώστας

Ταρλαντάς Γιώργος
Φαρμάκης Γιάννης
Φερεντίνος Σπύρος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΦΩΝ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

25η Ιανουαρίου 2012
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Συνολικά συγκεντρώθηκαν είκοσι οκτώ 
(28) σοφοί, ενώ απουσίασαν οι καθ’ 
έξιν… διάττοντες πρόεδροι Ιωάννης ο 
Ψαύων, ο Ακράτας και Καλαβρύτων 
Αντώνιος και η ετερόχρονος Ζωή. 
Ωσαύτως, απουσίασαν οι μακάριοι (soft-
core) πρόεδροι, ο Τιτικακανός Φώλας 
και ο καιροσκοπικός Σκοταρεύς. Ο 
πρώτος ισχυρίστηκε ότι ευρίσκετο σε 
προάστιο των Αθηνών (ή μήπως στην 
Κόστα Ρίκα;) και ο δεύτερος ότι έπρεπε 
να παραστεί στον τοκετό συγγενούς 
της εκ Κολχίδος οικονόμου του, ενώ 
και οι καιρικές συνθήκες (θερμ. < 15ο 
C) δεν ήσαν οι δέουσες προκειμένου 
να… σκαρίσει προς τα πεδινά. Μετά 
έχει άδικο που… κοχλάζει ο πρόεδρος 
Συμεών με τα σκοταροκαμώματα; 
Ο πρόεδρος Βου με τα πολλά εκτός 
έδρας, καίτοι επαρκώς αιτιολογημένα 
τείνει να υπερκεράσει και αυτόν τον 
πρόεδρον της διεθνούς σοσιαλιστικής 
(όνομα και μη χωριό). Παρά ταύτα και 
για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, 
διευκρινίζουμε ότι ο πρόεδρος 
ευρισκόταν σε αποστολή αφού μετέβη 
στο Ηράκλειο προκειμένου να δώσει 
οργανωτικές κατευθύνσεις στην τοπική... 
συνιστώσα της Κρασοποτηροκρατούσης 
Γλαυκός, γνωστή και ως  (Copaca Bana). 

Ιδιαιτέρως θα πρέπει να σημειωθεί η 
παρουσία για πρώτη φορά πέντε (5)… 
ντεμπιτάντ σοφών, όπως των Βασιλείου 
Βασίλη, Γκούργκουλα Δημήτρη των 
Λεμονάδικων, Κασαπάκη Κώστα 
των Πεζών και του ζεύγους Μητσώνη 
Γιώργου και Μπαζώτη Γεωργίας. Μετά 
από μακρά απουσία επανεμφανίσθη η 
βασίλισσα των μελίτων Καίτη (χωρίς 
τον… Μπαμπά της) και ο άρχων των 
φρυγάνων Πιπερόπουλος. Με την 
απαραίτητη σεμνότητα ενεφανίσθη η 
σεπτή Μαρία η Μπικάδελφος μετά του 
φανκλαμπίτη συζύγου της Νικολάου. 
Ιδιαιτέρα εντύπωση προκάλεσε η 
παρουσία του Κωνσταντίνου των Πεζών 
(αλλά και των εμμέτρων) του οποίου 
η όλη εμφάνιση, ειδικώς δε η μαύρη 
ρεπούμπλικα, ενέπνευσε στον Μπίκο 
την απόδοση σ’ αυτόν του παρωνυμίου 
«Ρασούλης». Ο πρόεδρος Συμεών, 
συμφωνώντας απόλυτα με τον παρα-
θείο πρόεδρο Μπίκο και λαμβάνοντας 
υπόψη την καθοριστική σημασία του 
γράμματος “Κ” στην υπόσταση του 
σύντεκνου προέδρου (Κρητικός + 
Κώστας + Κασαπάκης + Κόκκινος + 
Κρασί), προτάσσει το “Κ” και προτείνει  
το …  Κ-ρασούλης! 

Διά χειρός Μπίκου: Πάντα ψηλότερα και μακρύτερα
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Την πίττα παρασκεύασε με τα… γαλαζοαίματα 
χέρια της, ευγενώς προσφερθείσα, η Αλένκα 
των Αψβούργων (Πα-Σίσυ), χρησιμοποιώντας 
την παμπάλαια συνταγή για «αψβουργόπιττα» 
της… Μαρίας Θηρεσίας. Η ευγενική προεδρίνα 
είχε υπολογίσει για ένα αριθμό 15 περίπου 
ατόμων και όταν αντελήφθη την συρροή 
γαλαξία σοφών άρχισε να χάνει το χρώμα της 
(από γαλάζιο έγινε… κόκκινο) φοβούμενη ότι 
θα εξετίθετο ανεπανόρθωτα στα… προεδρικά στρώματα. Την κατάσταση έσωσε η 
παράλληλη προσφορά εκ μέρους της πεφωτισμένης Φωτεινής των Μαργαριταριών 
(κατά κόσμον Αλεξίου) μιας ευμεγέθους τούρτας, αλλά και η ικανότητα της Καίτης 
στην κοπή, που με ακρίβεια… μικροτόμου δεν άφησε περιθώρια για κανένα παράπονο. 
Τελικά το νόμισμα (επάργυρο αντίγραφο αρχαίου αθηναϊκού τετραδράχμου) έπεσε 
στον Σπύρο Μυστριώτη (κατά κόσμον Γεωργιάδη) ο οποίος κατά παρέκκλιση των 
συνηθειών του, την ημέρα εκείνη, μετέθεσε τον απογευματινό ύπνο του κατά μία 
ολόκληρη ώρα!

Τα σύμβολα, τα λάβαρα, τα βουντού και η πίτα

Το "φλουρί" της αψβουργόπιττας



Ο άνθρωπος που γελά (εγκαρδίως!)

Η θριαμβευτική είσοδος του Κασαπάκη

ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ
«Ο ΜΠΙΚΟΣ»

Τα... ιερά και τα όσια!



Εις το όνομα της γλαυκός, του κρασιού και του εσθλού πνεύματος, αμήν!



Μπίκος, Πασσίσης, Κασαπάκης, Ντούσγος, Αντωνόπουλος: Προεδρική... παν-δεσία

Μπίκος, Αντωνόπουλος, Ντούσγος, Περικλής, Βασιλείου, Αχιλλέας...



Γενική άποψη... σοφίας (εκ δεξιών του Μπίκου)

Γενική άποψη... σοφίας (και εξ ευωνύμων του Μπίκου)



Συμεών (κατά κόσμον Μάκης) και Μαρία η Μπικάδελφος

Κασαπάκης και εφεξής Κρασούλης Φωτεινή Αλεξίου-Μαργαρίτη



Οι αδελφές... Τατά, Αλένκα και Μαρία

Μαρία, Άκης, Μάκης, Θανασάκης, Γιωργάκης, Τάκης



Καίτη, Φωτεινή, Αχιλλέας,, Βασιλείου

Σε πρωτο πλάνο: Κοντάκης, Στρογγύλης, Αντωνόπουλος. Στο βάθος... Μπίκος



Γκούργκουλας, Ντούσγος, Κασαπάκης, Μητσώνης, Σχορτσανίτης, Μαργαρίτης

Κ-ρασουλικός Γκούργκουλας Αντώνης Μαργαρίτης



Φωτεινή και Καίτη χειρουργικώς νύσσουσαι πίττα και τούρτα

Γεωργία Μπαζώτη Καίτη Ράμμου



Ιωάννης Κασιούρας αγορεύων

Καίτη Ράμμου μικροτομούσα



Οι γαβριότατοι φίλοι μου: Γρηγοράτος, Παπαθεοδώρου, Φαρμάκης

Οι καλοί πρόεδροι απ’ το χαμόγελο φαίνονται!



Πασσίσης, Μπίκος, Στρογγύλης: Εμείς με τραμ πηγαίναμε...

Λάζαρος Πιπερόπουλος και Σπύρος Γεωργιάδης



Η πριγκίπισσα Σίσσυ και ο Σπύρος... φλουρινιώτης (ως το φλουρίον λαχών)

Η πριγκίπισσα και ο... γάβρος



Μαργαρίτης, Ντούσγος, Βασιλείου

Εξ αριστερών: Μητσώνης - Κασαπάκης - Αντωνόπουλος



Ο
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ΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ 127

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ

Άμα τη επιστροφή του στην λεβεντογέννα Κρήτη ο συμπότης 
συνάδελφος Κωστής Κασαπάκης υπέβαλε την παρακάτω 
έμμετρη αίτηση για την εγγραφή του στον ΔΕΣΜΟ:

Αγαπητοί συμφοιτητές σφόδρα μ΄ευχαριστήσατε
εις την Βαρβάκειο αγορά ως με καλωσορίσατε.
Πανάξια τα έργα σας, ευλογημένοι νάστε
και έγχρωμα τα όνειρα τα βράδυα που κοιμάστε.
Γονυπετής παρακαλώ εγγράψετέ με μέλος
ΔΕΣΜΟτηΣ σας να βαφτιστώ ως της ζωής το τέλος.

Κι αν το Αιγαίον πέλαγος τους τόπους μας χωρίζει
ορκίζομαι , όσο ο θεός υγεία μού χαρίζει
τετράκις κατ΄ ενιαυτόν να μη με εμποδίζει,
να κάνω το καθήκον μου ως ο ΔΕΣΜΟΣ ορίζει.

΄Ηγουν, να παραβρίσκομαι εις τας κρασοσυνάξεις
να καταβάλω συνδρομή, (αν παίρνουμε συντάξεις),
συμπρόεδρος να λέγομαι και να συμπροεδρεύω
να πίνω έως κορ..(Δ)ΕΣΜΟΥ, ποτέ να μη νηστεύω.

Κασαπάκης Κώστας
ΥΓ1
Οι στίχοι ετούτοι έστωσαν απόδειξη ουσίας
ότι καλύπτω του ΔΕΣΜΟΥ το Σ της σοφίας!
ΥΓ2
Το σπίτι μου είναι στα  Πεζά μέσα σ΄ ελιές και κλήματα.
Και οι δεκαπεντασύλλαβοι: Από τα Πεζά…. Ποιήματα.

Η εκτελεστική προεδρία μετά από άμεση τηλεδιάσκεψη (ας είναι καλά το iPad του 
Μπίκου) ενέκρινε την αίτηση ομομικροφώνως και απέστελε την απάντηση διά του 
Συμεώνος:

Ως ευ παρέστης, Πρόεδρε, και έσο ευλογημένος,
με το σπαθί σου στο ΔΕΣΜΟ εισήλθες ορισμένως!
Και ως προς το παράβολο που δει να καταθέσεις,
ορίζεται σε τσικουδιά και… όποτε μπορέσεις!

Ανάρτηση στις desmologies 04/02/2012
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Η ΒΡΑΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Μερικές Σκηνές από την Παρουσίαση

του βιβλίου του Κώστα Θεοδωρακόπουλου
«1000+1 ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ»

T
ο βράδυ της 6ης Φεβρουαρίου, οι 
χείμαρροι της νεροποντής, που είχε 
ξεκινήσει από νωρίς εκείνη τη Δευτέρα, 

δεν στάθηκαν ικανοί να παρεμποδίσουν 
την πραγματοποίηση της παρουσίασης του 
βιβλίου του Άκη Θεοδωρακόπουλου «1000+1 
Στροφές Στα Παιδικά Παιχνίδια» στον χώρο 
του βιβλιοπωλείου «Ν. & Σ. ΜΠΑΤΣΙΟΥΛΑΣ» 
επί της οδού Πανόρμου. Απλώς, ενώθηκαν 
με το ποτάμι των φίλων του Άκη που ήταν 
αποφασισμένοι να χαρούν τη βραδιά και να 
τιμήσουν τον φίλο τους, αγνοώντας θεούς 
και δαίμονες. Βέβαια, οι περισσότεροι δεν 
απέφυγαν το τσαλαβούτημα και μάλλον 
θα θυμήθηκαν με νοσταλγία τις γαλότσες 
των παιδικών τους χρόνων, ίσως  σαν 
πρελούντιο στο ταξίδι των αναμνήσεων 
που επρόκειτο να ακολουθήσει. Ο ΔΕΣΜΟΣ 
παρέστη σύσσωμος, με εξαίρεση τους 
καθ’ έξιν ευαίσθητους στα μετεωρολογικά 
φαινόμενα τα αποκλίνοντα των μέσων τιμών του μικροκλίματος ένθα ενδιαιτώνται.

[Ανάρτηση 16.03.2012 / ΦΩΤΟ: Άρης Μπίκος]
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Το... κοινόν και χάριν έχει

Η παρουσίαση ξεκίνησε 
με τον Θανάση Μπίκο 
που είχε φιλοτεχνήσει την 
εικονογράφηση του βιβλίου. Ο 
μελισταγής πρόεδρος Μπίκος, 
προβάλλοντας μερικά σκίτσα – 
που είχε εκπονήσει ειδικά για την 
εκδήλωση – και διανθίζοντάς τα 
«αντί προλόγου» με το αστείρευτο 
χιούμορ του, δημιούργησε το 
κατάλληλο κλίμα για τη συνέχεια 
της βραδιάς.

Εν αρχή ην ο συγγραφεύς
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Ο λόγος του... βασιλιά (των μελισσών).
Πολλά Bee ...χωρίς μπιπ!

“Με  τιμή και χαρά άδραξα την ευκαιρία της σκιτσογράφησης του μοναδικού έργου του 
φίλτατου Άκη (κατά κόσμον Κώστας Θεοδωρακόπουλος), όταν παρά την πίεση που εδέχθη 
από μεγάλους – επώνυμους του είδους, να το φιλοτεχνήσουν, μου πρότεινε να δουλέψουμε 
παρέα. Το κάναμε και το κάναμε υπέροχα, γιατί το ζήσαμε ζεστά. Το αποτέλεσμα τίθεται 
προς κρίσιν…Επειδή υπήρξα η «σιωπηλή πλευρά» αυτής της προσπάθειας, θεωρώ ότι 
είναι φυσικό να είμαι ο πλέον ακατάλληλος να ΜΙΛΗΣΩ γι’ αυτήν. Έτσι θα καταφύγω 
στην προσφιλή μου μέθοδο, την διά του «σκίτσου ομιλούσα»! Πάμε…”

• Η συνεργασία μας  (στίχος – σκίτσο) 
σε πλήρη αρμονία και απόλυτη 
συμπληρωματικότητα.

Βίοι Παράλληλοι
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• Προσπάθεια ποσοτικής 
αποτύπωσης: Για να αντιληφθεί 
κανείς το μέγεθος του έργου, αρκεί να 
προσμετρήσει 10 μόνον «στροφές» 
και να τις πολλα-πλασιάσει επί 100! 
Μιλάμε για μακρύ και μεθυστικό 
ταξίδι…

Στροφές κι επιστροφές

• Το ποθητό αποτέλεσμα επιτεύχθηκε 
χάρη στην συνεύρεση και ταύτιση 
συναισθημάτων καρδιάς!

Άμα πετύχει η συνεύρεση...

• Την περίοδο αυτή ζήσαμε το όνειρό μας!

I have a dream!
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• Ο δημιουργός καταφέρνει με 
απόλυτα χειρουργική επέμβαση 
να σμιλεύσει τον σκληρό δίσκο 
της μνήμης μας και να πετύχει την 
ανάκληση όλων όσων οι περισσότεροι 
έχουμε βιώσει.

(Θυμηθείτε πριν... μαλακώσει ο σκληρός δίσκος)

Πέραν του ποσοτικού οι 1000+1 στροφές 
του Άκη αποτελούν και ποιοτικά ένα 
πραγματικό κέντημα (σταυροβελονιά)

Το πρόβλημα είναι το πέρασμα της κλωστής...

• Το διάβασμα του βιβλίου οδηγεί 
σε φαντασιακές καταστάσεις ενός 
όμορφου «εξωτικού» παρελθόντος.

Η Νήσος των Θησαυρών



ΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ 133

 • Χωρίς λόγια…

• Οι 1000+1 στροφές αποτελούν μια 
καταγραφική κιβωτό μιας εποχής, αυτήν 
της αλάνας, που δυστυχώς πέρασε 
ανεπιστρεπτί. Άκης ο Νώε!

• 1000+1 στροφές: Το παυσίλυπον της 
εποχής.
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Μετά ήρθε η σειρά του δημιουργού Άκη Θεοδωρακόπουλου ο οποίος με γλαφυρό 
και ευαίσθητο λόγο περιέγραψε την εποχή των παιδικών μας χρόνων και την ανάγκη 
που τον ώθησε στη σύνθεση ενός ποιητικού πονήματος με πολλαπλούς αποδέκτες.

Την σκυτάλη πήρε ο Στέλιος Μπακάλης, παιδικός φίλος του Άκη, με την απαγγελία 
του κομματιού «ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΣΠΑΘΙΑ»
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Την παρουσίαση έκλεισε ο πρόεδρος Μάκης Πασσίσης επικεντρώνοντας την ομιλία 
του στην ταυτοποίηση της… μητρότητας του βιβλίου και στη διαχρονική σημασία 
του παιχνιδιού για το παιδί.

Η κεχαριτωμένη Μαρία Μπίκου απήγγειλε την «ΤΣΙΓΚΟΛΕΛΕΤΑ» με την ίδια 
ζωντάνια και διάθεση που έπαιζε το ομώνυμο παιγνίδι όταν ήταν λίγο μικρότερη.
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Φυσικά, δεν θα μπορούσε 
να κλείσει η βραδιά χωρίς 
το κλασσικό… Μιμητικό 
δρώμενο «Αθήνη εν Αθήναις 
κολαφίζουσα συγγραφέα» 
που πρωτοπαρουσιάστηκε 
το 2009 (παρουσίαση 
«ΟΙΚΕΙΩΝ ΚΑΚΩΝ») με τον 
Μπίκο στο ρόλο της Αθήνη, 
ειδικότητα κτηθείσα εν 
βιβλιοπωλείοις, και τον 
Μάκη σαν… Μιμή (τότε). Ενώ 
ο Άκης υπέγραφε βιβλία (στο 

ρόλο της… Μιμής, πλέον) οι οινόφλυγες φίλοι του, ΔΕΣΜΙΟΙ, σιδηροδέσμιοι και… 
αμολημένοι, επεδίδοντο αγογγύστως στην ανάλωσιν αλκοολούχων τε και οψίων. Οι 
οικοδεσπότες, τα αδέρφια Νίκος και Στέργιος Μπατσιούλας, που είχαν οργανώσει 
την εκδήλωση, και όλοι οι φίλοι του Άκη που είχαν κατακλύσει την αίθουσα, 
ήμασταν μια… πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Γύρω στις δέκα αρχίσαμε να αποχωρούμε 
πριν μπούμε στον πειρασμό να παίξουμε το… κολλαβίζειν.
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ΤΟ ΟΛΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Y
στερα από μία αναγκαστική απουσία 
ένδεκα (11) συναπτών οινοσυλεύσεων, 
δυόμισι ακριβώς μήνες μετά την αποφράδα 

νύχτα της 7ης Φεβρουαρίου, στις 22 Απριλίου. 
ακριβώς, επανέκαμψε πανηγυρικά στις εργασίες 
της Επιτροπής Σοφών ο συμπότης -πρόεδρος 
Ντούσγος με τον… «κηδεμόνα» του. Το ολίσθημα 
του προέδρου – κατά τη νύχτα των κατηραμένων 
ομβρελών – πάνω στη ράμπα της επί της οδού 
Ντουρμ κατοικίας του και η επακολουθήσασα 
κοπή του τένοντα του αριστερού του ποδιού 
υπήρξε σημαντικό γεγονός, τόσο για τον Ντούσγο 
καθεαυτόν, όσο και για ολόκληρη την κοινότητα του 
ΔΕΣΜΟΥ. Ο χρονικογράφος του ΔΕΣΜΟΥ γράφει:

[...Η 6η και η 7η Φεβρουαρίου ήταν οι δύο μέρες 
που συγκλόνισαν τον κόσμο (του ΔΕΣΜΟΥ). Στις 
6 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα, έγινε η 
παρουσίαση του βιβλίου «1000+1 Στροφές στα 
Παιδικά Παιχνίδια» του Άκη Θεοδωρακόπουλου 
- παρουσία απάντων των σκληρο-πυρηνικών 
προέδρων του ΔΕΣΜΟΥ - και ήταν μια ευτυχισμένη 
μέρα, ενώ την επομένη (7/02/2012) ο πρόεδρος 
Ντούσγος επιστρέφοντας το βράδυ σπίτι του, 
υπό βροχή, είχε τη “φαεινή” ιδέα να αφήσει την ομπρέλα του στην αποθήκη και 
κατευθυνόμενος προς τα εκεί γλίστρησε στη ράμπα του γκαράζ. Κατά την πτώση του 
εκόπη ο τένοντας του αριστερού ποδιού του, λίγο πιο πάνω από το γόνατο (εφεξής 
καλούμενος «Ντούσγειος Τένων»). Η ημέρα αυτή έχει καταχωριστεί στο επίσημο βιβλίο 
συμβάντων του ΔΕΣΜΟΥ ως «αποφράς». Η συμπαράσταση του ΔΕΣΜΟΥ υπήρξε άμεση 
και συνεχής, ενώ το γεγονός καθεαυτό, παρά το άλγος που εμπεριείχε, αποτέλεσε 
πηγή έμπνευσης για καλλιτεχνική δημιουργία αναλγητικής φύσεως ... παν-ΔΕΣΜΙΩΣ. 
Πρώτος ξεκίνησε το ποιείν ο Άκης Θεοδωρακόπουλος με τα έμμετρα «Ατύχημα» 
και «Γενέθλια 2012»  (στις  9/02/2012 & 19/02/2012, αντίστοιχα), συνέχισε δε ο 
Μάκης Πασσίσης με την «Ντουσγιάδα» (25/02/2012). Σε... επική “κόντρα” (τα εν...
Άστει Διονύσια) ο Άκης γράφει το «Ντουρμ – Ντουσγάδα» (6/03/2012) και ο Μάκης 
κλείνει με το «Προς Θεό...κριτον»  Εν μέσω τοσούτων... στιχοπλοκιών ο Θανάσης 
Μπίκος παρεμβάλλει τα σχόλιά του εικαστικώς. ]



Ο πρό... κηδεμονίας Ντούσγος
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

H οδός Ντουρμ (ή Γεωργίου… Παρεοπαγίτου), όπου ευρίσκεται η προεδρική 
κατοικία, κατέστη το κέντρο τού (Νέου) Κόσμου, η δε παρατηρηθείσα 
κοσμοσυρροή θύμιζε τις “Ημέρες Ωνασείου” της ανδρεϊκής εποχής, χωρίς την… 

τέντα! Οι επισκέψεις συμπαράστασης, όχι σπάνια, κατέληγαν σε εκ των ενόντων 
– και των… τενόντων – “γλαυκοσυνελεύσεις” υψηλού επιπέδου. Στο απόγειο της 
διονυσιακώ τρόπω συμπαράστασης στον υπό ανάρρωσιν (και υπό «κηδεμονία», 
άμα) πρόεδρο, το ευχολόγιο περιελάμβανε ευχές όπως: «άντε και του χρόνου», 
«άντε και στο… δεξί!», «πάντα τέτοια!» κ.ά.. Έτυχε να παρευρεθώ σε δύο τέτοια… 
τενοντόβραδα, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Στο πρώτο από αυτά – που κατά γενική 
ομολογία ήταν και το κορυφαίο – ο κιθαρωδός Άκης (πάντα υπάρχει ένας… Άκης 
δίπλα σε κάθε πρόεδρο) και η χορωδία του ΔΕΣΜΟΥ – υπό τη χαλαρή διεύθυνση 
του Μπίκου – απάλυναν μελωδικά τα ντουσγοκούρεια άλγη. Γκεστ σταρ ο συμπότης 
πρόεδρος Κρασούλης– επί τούτου ελθών εκ Κρήτης – και η Ντουρμ-γειτόνισσα του 
κούρου, γνωστή ηθοποιός, Κάρμεν.

Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου: Ο τρωθείς πρόεδρος και η γειτόνισσά του Κάρμεν Ρουγγέρη



Ο καπετάν Σπύρος σε απάνεμα νερά…

Η συμφωνία του Νέου Κόσμου



Δημόπουλος και Κρασούλης

Νίκος ο “κηδεμών” και Μπάρμπαρα



Κρασούλης ο Θείος και Ντούσγος ο Πί-ος Χορδές και τένοντες

Μάκης, Αλένκα, Ζωή και Λένα



Ο δεσμόκουρος, το κατηραμένο αλεξιβρόχιο και ο κηδεμών!
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ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Η ομάδα αρωγής και βοήθειας στο σπίτι 
αναξιοπαθούντων προέδρων, γνωστή ως 
«ερυθρά κανάτα» (μέλος του Ερυθρού Σταυρού» 
από το 2008), ανέλαβε δράση αμέσως μετά την 
αποφράδα ημέρα του προεδρικού ολισθήματος. 
Το ιστορικό προεδρείο του ΔΕΣΜΟΥ σε έκτακτη 
συνέλευσή του αποφάσισε την απονομή του 
«Χρυσού Κηδεμόνα» στον Νίκο Βουλγαράκη 
για την αδιάλειπτη συμπαράστασή του στον τραυματισμένο δεσμόκουρο. Το εξ ίσου 
σημαντικό βραβείο, δηλ. τον «Χρυσούν Τένοντα», μοιράστηκαν  οι Άκης, Σπύρος Α’ 
και Αχιλλεύς. Οι Μπίκος και Συμεών κέρδισαν με το… ποτήρι τους την «Σουρωμένη 
Συλφίδα» σε ανάμνηση της απελθούσης βοηθού Λιούμπας που είχε εκτρέψει τις 
αλκοολούχες εκροές της προεδρικής κάβας (και δη της ζιβανίας) προς τον εαυτό 
της. Ειρήσθω εν παρόδω ότι ο όρος «συλφίς», που χρησιμοποίησε – ποιητική αδεία 
– ο Συμεών στην «Ντουσγιάδα» του, δημιούργησε μεγάλες «προσδοκίες»  στην 
προεδρική κοινότητα ως προς τα «προσόντα» της βοηθού Λιούμπας, αφού εξελήφθη 
ως ανήκουσα στο Τάγμα της Μαγδαληνής και δη στον αξιόμαχο λόχο της αδελφής 
Σκλεναρίκοβα. Αντ’ αυτού, η ειρημένη βοηθός ανήκε στο Τάγμα της Βαρνάκοβας 
(λόχος Βαράσοβας, διμοιρία Σούροβας) ενώ, εν τέλει, δεν ήτο πράγματι «συλφίς», 
αλλά μία απλή… σουλφαμίς. Ταύτα για την προσγείωση των όποιων φαντασιώσεων.

 

 Αν ήταν έτσι η “συλφίς”
 θα υπήρχε μια ελπίς…

Ο
 π

ρόεδρος «κηδεμώ
ν»
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΟΥ

Μετά το φιάσκο “Λιούμπα” του προεδρικού οίκου 
NTOU DOURM,  o ΔΕΣΜΟΣ ανέθεσε την αρμοδιότητα 
επιλογής οκιακών βοηθών για μονήρεις προέδρους σε 
πενταμελή επιτροπή. Το Α.Σ.Ε.Κ. προέβη σε ευρωπαϊκό 
διαγωνισμό με κριτήριο το τρίπτυχο 
«ΠΝΕΥΜΑ – ΗΘΙΚΗ – ΟΛΙΓΟΝ ΑΛΚΟΟΛ». Απαραίτητη 
προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό ήταν η 
προσκόμιση συστατικής επιστολής από την ηγουμένη 
του Τάγματος της Μαγδαληνής.
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Τελικά η Επιτροπή κήρυξε 
τον διαγωνισμό άγονο διότι 

λόγω των περικοπών της 
Τρόικας δεν δικαιολογούνταν 

δαπάνες για οικιακή βοηθό 
μεγαλύτερες του μέσου 

μισθού... Βουλγαρίας.

Έτσι οι πρόεδροι είναι 
αναγκασμένοι να βολευτούν 

εκ των ενόντων, διαλέγοντας 
βοηθό απ’ ότι φτηνότερο 
κυκλοφορεί στην αγορά.
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ΕΑΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012 ΜΝΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

A
πό τον Φεβρουάριο και εντεύθεν, το ολίσθημα του προέδρου και νεομάρτυρος 
της γλαυκός Ντούσγου επισκίασε όλα τα υπόλοιπα συμβάντα. Εν τούτοις ο 
ΔΕΣΜΟΣ συνέχισε να κινείται στους ρυθμούς που επιβάλλουν οι περιστάσεις 

και να συνεδριάζει ανελλιπώς έχοντας παγιώσει ένα μέσο αριθμό ±12 προέδρων ανά 
συνεδρίαση. Στις νέες προσελεύσεις του διαστήματος που διέρρευσε περιλαμβάνεται 
ο Χρήστος Βάρφης (του Μεσολογγίτικου και Τραπεζικού λόμπι, εξάδερφος 
του παλαιού Επιτρόπου με το μεγάλο «καμπινέ») 
και ο Κώστας Σάββας, προεδρικό υβρίδιο με 
γονότυπο γεωπόνου και φαινότυπο φαρμακοποιού. 
Επανεμφανίσθηκε, με τον σποραδικό τρόπο που μας 
έχει συνηθίσει, ο Σάκης του λαδεμπορικού λόμπι 
και πρωτοεμφανίστηκαν οι γεράσμιοι Μήτσος 
Παπαβασιλείου ο Άρτης και Νικόλαος Πολύζος που 
εδώ και πολλά έτη έχει αποσυρθεί εις τα εν τω Αχαϊκώ 
Ρίω κτήματά του συγγράφων τα απομνημονεύματά 
του. Βεβαίως, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να 
αναφέρουμε και τις έκτακτες εμφανίσεις ενίων εκ 
των φιλενάδων της Ζωής, εντεταγμένων – σύμφωνα 
με το δεσμολογικό σύστημα ταξινόμησης – στο λόμπι 
του Λυκείου των Ελληνίδων.
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Γεγονότα χρήζοντα ιδιαίτερης αναφοράς έστωσαν τα κάτωθι:

 • Η μετάβαση του προέδρου Μπίκου εις την 
Κύπρον (27/03/12 – 04/04/12) προκειμένου να 
παραστεί στα εγκαίνια του εκεί παραρτήματος 
του ΔΕΣΜΟΥ το οποίο θα τελεί υπό την 
διεύθυνση των κουμπαροπροέδρων Γεωργιάδη 
του Φλουρινιώτη και Παπαγεωργίου Ανδρέα. 
Ο Μπίκος συνοδευόταν από τον υιόν του 
Αριστείδη τον Ξένιο που αντικατέστησε τον 
αναρρωνύοντα Ντουσγόκουρον. Στην επίσημη 
ατζέντα του προέδρου Μπίκου περιλαμβανόταν ο 
μονομερής καθορισμός της Α.Ο.Ζ. (Αποκλειστική 
Οινοφλυγική Ζώνη) και η αδελφοποίηση της 

Βαρνάκοβας με μονές (και εμμονές) επιλογής του ζηλωτή προέδρου Γκλίτσμαν. Ο 
πρόεδρος Συμεών σχολιάζων την αποστολή στην Κύπρο την χαρακτήρισε «αρμένικη 
βίζιτα», δήλωση που εθεωρήθη κακεντρεχής και απεδόθη στο «μπικοστερητικό 
σύνδρομο» που του προκάλεσε η απουσία του συμπότη προέδρου.

• Το ταξίδι του αεριUHU προέδρου Φώλα στο 
Βελιγράδι με αποκλειστικό σκοπό την αίτηση 
συγγνώμης από τον σερβικό λαό για τους 
βομβαρδισμούς (1998) που έγιναν και με την 
συνυπογραφή του τότε υπουργού εξωτερικών 
ΓΑΠ. Οι μεγαλόψυχοι Σέρβοι του απάντησαν  
«…περασμένα, ξεχασμένα» και ότι «τα συντροφικά 
μαχαιρώματα είναι ίδιον της σοσιαλιστικής 
διεθνούς και του σημερινού ηγέτη της», τόνισαν 
δε ότι «…μόλις πέρυσι τα ίδια έκανε και στον 
“αδερφό” και χρηματοδότη του Καντάφι»!
<[Με τέτοιους πρωθυπουργούς, τί τους θέλεις τους εχθρούς;]

• Ο ηρωισμός του χαλκεοφώνου Αχιλλέως που δεν… γονάτισε από 
τα προβλήματα των γονάτων του αλλά, τουναντίον, ιστάμενος εις το 
ύψος των περιστάσεων, κατάφερε να παρέχει αφειδώς τη στήριξή 
του στον πεπτωκότα δεσμόκουρο και να παρευρίσκεται 
τακτικώς στις συνελεύσεις της Επιτροπής. Αυτά ας τα δουν 
κάτι “Κυψελιώτες” που εξετάζουν τους οιωνούς και 
αποστηθίζουν τα μετεωρολογικά δελτία πριν 
ροβολήσουν προς το ιστορικό κέντρο του 
“Κλεινού”!
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• Η συνάντηση που είχε ο Αλέξης με «συνιστώσες» 
του ΔΕΣΜΟΥ, στο πλαίσιο του νέου cyber παιγνιδιού 
«διερευνητική εντολή» (μετεξέλιξη της τσιγκολελέτας 
για μεγαλύτερες ηλικίες και λιγότερο μυαλό) που 
παίζεται με τρείς κομματικούς προέδρους και έναν 
Πρόεδρο (…σαν πολλοί δε γίναμε;) Δημοκρατίας. 
Από την πλευρά του ΔΕΣΜΟΥ ετέθησαν καμιά… 
τριανταριά (τί άλλο;) κόκκινες γραμμές! Ο 
συμπότης πρόεδρος Συμεών, σχολιάζων το 
γεγονός, παρατήρησε: «Με τις τόσες γραμμές 
που τίθενται ένθεν κακείθεν, αν κάποτε 
αποκτήσουμε κυβέρνηση αυτή θα μοιάζει με… 
πιτζάμα ριγωτή!». 

Μερικές από τις «κόκκινες γραμμές» του ΔΕΣΜΟΥ είναι: 

 o Η εγκατάσταση οιναγωγού που να συνδέει τις οινικές 
περιοχές της χώρας με τον χώρο της Βαρβακείου Αγοράς.
 o Η χορήγηση οινικού και συμποσιακού επιδόματος 
σε όλους τους συμπότες προέδρους μετά από ευδόκιμη διετή 
συμποσιακή θητεία.
 o Η παραχώρηση στον ΔΕΣΜΟ ειδικού κλιματιζόμενου 
αραμπά για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του προέδρου 
Σκοταρά κατά τις ημέρες των ακραίων καιρικών συνθηκών.
 o Η εθνικοποίηση του «Σκοταρέλαιου» προκειμένου νε 
ελεγχθούν οι διαθέσεις του παραγωγού του για περαιτέρω άνοδο 
των τιμών.
 o Ο εξαναγκασμός του Μπίκου για την απόκτηση κινητού 
τηλεφώνου υπό την απειλή… εθνικοποίησης του iPAD του.
 oΗ ψυχολογική υποστήριξη των συμποτών 
πρασινοπροέδρων Χασιούρα και Φώλα μετά την πτώση του 
κόμματός και των ονείρων τους στον εκλογικό … Καιάδα (όχι τον… 
golden)!
 o Η ανέλκυση του υπό του ΓΑΠ βυθισθέντος«Τιτανικού» και 
η εν συνεχεία ναύλωσή του στη γραμμή Πειραιάς – Βερίγγειος, με καπετάνιο τον 
Σπύρο Α΄και λοστρόμο τον Νικόλαο Κηδεμόνα.
 o Η καθιέρωση της… ρόμπας ως του επισήμου ενδύματος των ταγών μας 
προκειμένου η εμφάνισή τους να αντανακλά την εικόνα της χώρας και να βρίσκεται 
σε πλήρη αντιστοιχία με την διαμορφωμένη άποψη που υπάρχει για δαύτους σε 
κάθε νουνεχή πολίτη.

[Ανάρτηση 1305.2012]

Διερευνητική Εντολή 2012
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ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

Προεκλογική περίοδος και οι «δεσμολογίες» δεν θα μπορούσαν να 
αποστασιοποιηθούν από την επικαιρότητα. Τα σημαντικότερα γεγονότα που 
συνέβησαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη ανάρτηση (13 
Μαΐου) μέχρι σήμερα (4/06/12) ήταν, κατ’ αρχάς, η πλήρης επαναδραστηριοποίηση 
του (…ακηδεμόνευτου, πλέον) συμπότη προέδρου Ντούσγου στα «δεσμικά» του 
καθήκοντα και, κατά δεύτερον, η μετάβαση του προέδρου Αλέξη στην Ευρώπη με 
όλα τα συμπαρομαρτούντα.

Ως προς το πρώτο γεγονός, η οινοσυνέλευση της 30ης Μαΐου αποτελεί απτή 
απόδειξη της Ντουσγείου επιρροής στα δρώμενα της Επιτροπής Σοφών, αφού η 
προσέλευση είκοσι τεσσάρων (24) προέδρων (παλαιών τε και ντεμπιτάντ) πλησίασε 
το ιστορικό ρεκόρ των 29 προέδρων (>των 28 …κατασκευαστών πλυντηρίων) που 
σημειώθηκε κατά την κοπή της εφετινής δεσμόπιτας. Δέον να ληφθεί υπόψη ότι 
απουσίαζαν και αρκετά ιστορικά στελέχη, όπως οι Στρονγκ, Αχιλλεύς, Σπύρος Α’ (και 
Β’), Περικλής, Σκοταρεύς, Κασιούρας κ.α.. Ενώ οι περισσότερες από τις απουσίες 
ήταν επαρκώς αιτιολογημένες, η απουσία του παραγωγού του σκοταρέλαιου δεν 
απεδόθη όπως συνήθως στις καιρικές συνθήκες, που άλλωστε ήταν ιδανικές, αλλά 
μάλλον σε… βαριεμετρικό υψηλό, όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε ο ανακάμψας 
πρόεδρος Ντούσγος.
Στα αξιοσημείωτα της παραπάνω συνέλευσης (21ης για το τρέχον έτος) 
συγκαταλέγονται τα εξής:
 • Η ισχυρή παρουσία του ωραίου φύλου με τη συμμετοχή επτά (7) 
προεδρίνων. Επειδή και οι επτά ήταν υπέροχες θα τις αναφέρουμε ονομαστικώς και 
αλφαβητικώς: Αλένκα (των Αψβούργων), Φωτεινή (των Μαργαριταριών), Αρούς 
(Αϊδινιάν), Νατάσα (Μέρτικα), Ντίνα (Παπαδάμ), Ρόη (Κλουτσινιώτου) και Ζωή (να 
έχουν όλες…). Ίσως κάτι να διαισθάνθηκε ο πρόεδρος Γκλίτσμαν και απείχε γιατί με 
τόσες γυναίκες δεν θα απεύφευγε τον (ανεκδοτολογικό) οίστρο και ενδεχομένως να 
ανέβαιναν κάποιοι δείκτες… ηδείας υφής.
 • Η παρθενική εμφάνιση του συναδέλφου και φίλου μου από τα χρόνια της 
στρατιωτικής μας θητείας  Μάθου Βαρούχ και τον οποίο είχα να δω από τότε 
(1972). Υπήρξαμε από τις πλέον αξιόμαχες μονάδες του στρατεύματος με συνολική 
ικανότητα… Ι-23! Συνδετικός κρίκος για το αντάμωμα των… βετεράνων υπήρξε ο 
Νίκος Βου. Στο νέο πρόεδρο θα ανατεθεί η οργάνωση του παραρτήματος Τρικάλων
 • Η επιβλητική παρουσία του παραρτήματος Κρήτης με τον πρόεδρο 
Κρασούλη και της Ηπείρου με τον οινοπαραγωγό πρόεδρο Βας Βας. Οι πληροφορίες 
ότι το ταξίδι του Κρασούλη στο Παρίσι συνδέεται με την επακολουθήσασα επίσκεψη 
αρχηγού αριστερού κόμματος δεν επιβεβαιώθηκαν από το παράρτημά μας.
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 • Η παρθενική παρουσία του Γιώργου Παπαγιάννη και το… πέρασμα του 
Νικόλαου Βουκαμβιλιώτη. Στις αραιές, αλλά σταθερές, παρουσίες συγκαταλέγεται 
και ο πρόεδρος Γιώργος Ταρλαντάς, ενώ ο πρόεδρος Κώστας Σχορτσανίτης έχει 
εισέλθει από καιρό στη χορεία των μονίμων.

Ως προς το δεύτερο γεγονός, δηλ. το ταξίδι του… Τσε(πρα) 
στο Παρίσι (εξ ου και… ΠΑΡΙΖΑ), έχουμε να παρατηρήσουμε 
ότι πίσω από τις λέξεις δεν έρχεται ο Αλέξης αλλά ο… Φώλας! 
Αναφέρομαι στην πολυσυζητημένη «ατάκα» του Αλέξη που 
φέρεται ως αποκαλέσας τον Γάλλο πρόεδρο Ολάν «Ολανδρέου». 
Από δεσμολογικούς κύκλους (τσιπουρομαρξιστές) 
προσκείμενους στον αποκαλούμενο Τσε της Ελλάδας 
διέρρευσε η πληροφορία ότι η χρησιμοποιηθείσα λέξη ήταν 
«Φωλανδρέου» που λόγω της οχλαγωγίας εξελήφθη ως 
«Ολανδρέου». Μάλιστα, η «έγκυρη» Μοντ, σε μια πρωτοφανή 
εκδήλωση προπέτειας και αλαζονείας, έσπευσε να γράψει ότι 
ο νεαρός πρόεδρος αποτελεί από μόνος του μία συνιστώσα, 
την… «ΕΒΡΙΖΑ»! Στην ουσία, εάν αναλογισθεί κανείς την 
παγκοσμιότητα των μεγεθών που συνθέτουν τον πολιτικό 
νεολογισμό «Φωλανδρέου», επρόκειτο περί… γαλατικής 
φιλοφρονήσεως προς τον Γάλλο πρόεδρο. 

Βεβαίως, υπενθυμίζουμε σε όσους δεν έχουν ισχυρή μνήμη, ότι ο αεριούχος πρόεδρος 
Φώλας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες συνιστώσες του ΔΕΣΜΟΥ, την… 
ΣΑΡΙΖΑ, μαζί δε με τον Γκλίτσμαν (συνιστώσα “ΒΛΑΧΙΖΑ”  και ενίοτε… “ΕΠΡΗΖΑ”) 
και μερικούς αμφιταλαντευόμενους (συνιστώσα.. ΖΥΓΙΖΑ) αποτελούν τον βεραμάν 
θύλακο της Επιτροπής Σοφών, τον γνωστό… «ΧΑΛΑΛΙΖΑ» (τα νιάτα μου!). Εν γένει, 
θα λέγαμε ότι η πολυφωνία του ΔΕΣΜΟΥ επιτρέπει στον κάθε σοφό να διαμορφώνει 
τη δική του συνιστώσα. Για παράδειγμα, ο Σκοταράς ανήκει στην… “ΞΕΠΙΚΡΙΖΑ”, ο 

Μαύρος στην… “ΑΣΠΡΙΖΑ”, ο καπετάν Σπύρος στην… 
“ΑΡΜΕΝΙΖΑ”, ο Φλουρινιώτης στην… “ΕΚΤΙΖΑ”, 
ο Στρονγκ στη… “ΝΑΝΟΥΡΙΖΑ”, ο Αχιλλεύς στη… 
“ΓΟΝΑΤΙΖΑ”, ο Ντούσγος στην… “ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΖΑ” (και 
μετά την αποθεραπεία… “ΞΕΠΟΡΤΙΖΑ”), ο Βου στην 
“ΣΤΗΡΙΖΑ”, ο Βόλαξ στην… “ΨΗΛΑΦΙΖΑ”, κ.λπ.. Οι 
ιδρυτικοί πρόεδροι Συμεών και Αθανάσιος εντάσσονται  
πνευματικώς μεν στη συνιστώσα… «ΣΑΤΙΡΙΖΑ» και 
οινοπνευματικώς στην… «ΤΡΙΚΛΙΖΑ»! Χρόνια μας 
Πολλά – του Αγίου ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ γαρ σήμερα (4/06/12) 
– και… καλό βόλι στις επικείμενες εκλογές!

04.06.2012Ο... Φωλανδρέου
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Επί τη ευκαιρία, μιας και μιλήσαμε για το 
Πεδίον του Άρεως, εφεξής καλουμένου 
«Πεδίον του Παπ-Άρεως», ο συγκεκριμένος 
χώρος – αφού κρατήθηκε κλειστός για τρία 
περίπου χρόνια και αφού φαγώθηκαν 
κάποια εκατομμύρια ευρώ, παραδόθηκε 
μισοτελειωμένος, αποψιλωμένος και 
άνυδρος, στη μουσουλμανική παροικία 
για προσευχές και ραχάτι, καθώς και 
στους παντοειδείς ψυχανώμαλους για την 
απρόσκοπτη άσκηση των δραστηριοτήτων 
τους. Κάποια στοιχειώδης φύλαξη και 
καθαριότητα που υπήρχε στο παρελθόν, 
παρέμεινε στο… παρελθόν, εικόνα και 
ομοίωση της πρωτεύουσας και της χώρας 
ολόκληρης. Της Φώφης το κάγκελο…

Τα τιμημένα… όψιμα νιάτα

T
ελικά ο ΔΕΣΜΟΣ είναι το μόνο 
σύστημα που βάζει «κόκκινες 
γραμμές» και τις κρατάει. Αντίθετα, 

το πολιτικό σύστημα τις βάζει μόνο και 
μόνο για να τις… παραβιάζει καθότι από 
συστάσεώς του ρέπει προς τον… βιασμό. 
Γι’ αυτό και ο συμπότης πρόεδρος Μπίκος, 
συμμετέχοντας  στη διαδήλωση της 26ης 
Σεπτεμβρίου, εθεάθη στο Πεδίον του Άρεως 
μετά του δραστηρίου μέλους του FUN CLUB 
κόρης του Ιωάννας, κραδαίνων πλακάτ 
αναγράφον «ΜΗΝ ΠΑΤΑΤΕ ΤΙΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ».

Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει…
γύρη πολλή

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ & ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΛΟΓΑ
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O ΔΕΣΜΟΣ κράτησε τις γραμμές του, και ιδίως τη γραμμή επικοινωνίας, 
άθικτες για ολόκληρο το καλοκαίρι. Πλην της Τετάρτης του 15-Αύγουστου 
και εκείνης που επακολούθησε, οι οινοσυνελεύσεις δεν διακόπηκαν ούτε για 

τις… διακοπές των προέδρων που, ειρήσθω εν παρόδω, ήταν στην πλειονότητά 
τους ολιγοήμερες – ιδίως για την κατηγορία των «σκληροπυρηνικών» προέδρων. 
Δεν υπήρξε συνεδρίαση με παρουσία προέδρων μικρότερη των οκτώ, ενώ ο Μ.Ο. 
κυμάνθηκε στο επίπεδο των 10-12 ακόμα και όταν τα θερμόμετρα ξεπερνούσαν 
τις… κόκκινες γραμμές τους, χτυπώντας νούμερα μεγαλύτερα των 36Ο C, υπό σκιάν 
(…κλήματος). Εννοείται ότι οι πρόεδροι από τα υψίπεδα της Κυψέλης παρέμειναν 
εγκλωβισμένοι στα κλιματιστικά τους, σε αντίθεση με τους αυθεντικούς high-
landers, που είχαν συχνή παρουσία και μάλιστα 
εμπλουτισμένη με προσφορές σαμιώτικου οίνου. 
Kilt and dry wine, που λένε! Επιλεκτική παρουσία 
είχε η πριγκίπισσα των Αψβούργων Αλένκα η 
οποία ως… ηλιότροπος διατελούσε «αιχμάλωτος»  
του Φαέθοντος, στην επικράτεια του Ποσειδώνος και 
στην διάσημη ακτή… BATI  CABANA. Ό πρόεδρος-
παραμάνα  Στρονγκ όταν δεν ήταν στην Ελβετία 
μετά της Καλυψούς, τιμούσε τις οινοσυνελεύσεις 
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με τη θαλερή παρουσία του. Λέγεται ότι αυτός ήταν που παρέδωσε στη Λαγκάρντ 
το γνωστό CD το οποίο εν συνεχεία έπεσε στο κενό (GAP) των μεγαλοκουφάλων 
της πολιτικής σκηνής. Ονόματα δεν λέμε. Ο χαλκεόφωνος Αχιλλεύς απεδείχθη, 
ευτυχώς, Αίας μπροστά σε μια πληθώρα δυσκολιών που βρέθηκαν στο διάβα του και 
δραπέτευσε για κάμποσες ημέρες στα κρυστάλλινα νερά της πατρώας θάλασσας, 
στον Μύτικα. Σταθερή η παρουσία των Tar Lada Γεωργίου και Black λαδά Νικολάου. 
Εντόνως ασταθής η παρουσία του… katakats λαδά Σκοταρέως. Στους σταθερούς 
συγκαταλέγονται και οι δύο Σπυρίδωνες, ο Καπετάνιος και ο Μυστριώτης. Ο μεν 
πρώτος έκανε ένα δεκαπενθήμερο διακοπών μακριά απο τη θάλασσα, στη… Σύρο, 
ο δε δεύτερος αναχώρησε πρόσφατα για την Κύπρο προκειμένου να συνεχίσει 
το εκεί εποικοδομητικό έργο του. Αυτό τον καιρό προετοιμάζει την προεδρική 
σουίτα αναμένοντας το προεδρικό ντούο… Βου-Ντου! Βεβαίως, θα προηγηθεί ως 
προπομπός το αειλανθές ζεύγος Κωνσταντίνου και Ελένης.

ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ… ΓΕΝΟΣΗΜΑ

Στα αξιοσημείωτα των καλοκαιρινών συνελεύσεων θα πρέπει να εντάξουμε την 
εντυπωσιακή παρουσία των Ακριτών – Προέδρων και συγκεκριμένα
• του προέδρου Κρασούλη (κατά κόσμον Κ.Κασαπάκη) και της συζύγου του, 
νεοσύλλεκτης προεδρίνας Μαρίας,
• του Πασά των Ιωαννίνων (Β. Βασιλείου) και της ευφροσύνου συζύγου του 
προεδρίνας Αρούς,
• του εκ Μυτιλήνης προέδρου Ευστρατίου Σμυρλή μετά του ηρωικού εγγονού 
του και μέλους του FAN CLUB Ορφέως,
• της προεδρίνας Σούλης, μέλους του παραρτήματος της Επιτροπής Σοφών 
Γουαδελούπης και του Αρχιπελάγους των Αντιλλών, προσηλυτισθείσης υπό 
της πολυσυλλεκτικωτάτης προεδρίνας Ζωής, ακολουθούσης πιστώς το «δόγμα 
Ντούσγου». Πρόεδρος, ο οποίος επιθυμεί να διατηρηθεί η ανωνυμία του, σε 
ανύποπτο χρόνο δήλωσε: «Εάν δεν απορροφήσουμε το Λύκειο των Ελληνίδων 
πριν μας απορροφήσει αυτό, θα μετουσιωθούμε σε… Παρνασσό».



Από το Συμπόσιο των Αντιλλών-I (Photo Zoe)

Σούλη: Η σοφή της Γουαδελούπης Η Γουαδελούπη είναι δική μας



Η... Χιονάτη και οι Επτά… Σοφοί (Photo Zoe)

Η Ζωή μεθ’ ημών Η Μαντόνα της Γουαδελούπης
(Η Βαρνάκοβα δεν φοβαται!)



Ο παλαίμαχος Κρασούλης και η ντεμπιτάντ Μαρία

Dos alumnas hermosas y felices de espanol…
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K
ατά την ύστερη καλοκαιρινή περίοδο (γνωστή και ως γαϊδουροκαλόκαιρο) 
και κατόπιν επανειλημμένων ειδοποιήσεων της υπηρεσίας Silver Alert 
επανεμφανίσθη ο αγνοούμενος πρόεδρος Νικόλαος Βουκαμβιλιώτης, σε 

καλή κατάσταση ομολογουμένως. Στην κατηγορία των αγνοουμένων υπάγεται και 
ο «προεδρικός» πρόεδρος Γκλίτσμαν, καθώς και ένιοι του μεσολογγίτικου λόμπι. 
Ωσαύτως, ο πρόεδρος Περικλής – μάλλον παρασυρθείς εκ της παρατεταμένης 
καλοκαιρίας – δεν λέει να ξεκολλήσει από τα υψίπεδα της Αρκαδίας, ενώ ο πρόεδρος 
Λάζαρος των φρυγάνων, ίσως εγκλωβισμένος κάπου μεταξύ Κατερίνης και… 
Περσεφόνης, μάλλον αναμένει να αφουγκραστεί το «δεύρο έξω»! Για τον πρόεδρο 
Γκλίτσμαν λέγεται ότι χάθηκε από την πιάτσα διότι έχει επιφορτιστεί από τον τέως 
πρόεδρο του κόμματός του να εκπονήσει τα σχέδια των διαλέξεων που θα παραδίδει 
επί πληρωμή (θα… πληρώνει, δηλαδή) σε ιδρύματα (…ανιάτων) και ινστιτούτα (…
αεροβικής) ανά τον κόσμο!

Στα αξιοπερίεργα εντάσσεται η εξαφάνιση του προέδρου Σάββα ο οποίος μετά από 
μία έντονη παρουσία εξηφανίσθη. Η υπηρεσία Silver Alert τον αναζητά ακόμα και 
στη Βουλγαρία. Δεν ξέρουμε εάν η εξαφάνισή του σχετίζεται με τις φαρμακευτικές 
φόρμουλες που κατείχε.
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ΠΑΡΑΣΥΜΠΟΣΙΑΚΑ

H μακαριότης των καθ’ έξιν «αγνοουμένων» ή των επιλεκτικώς 
προσερχομένων, αναλόγως των πάσης φύσεως βαρομετρικών 
– καιρικών τε και ετέρων – πιστοποιεί αφ’ ενός μεν την εδραία 

πεποίθηση ότι το «δεσμικό σύστημα» έχει σχεδόν αυτοματοποιηθεί 
και λειτουργεί καλώς – ακόμα και όταν… χαλαρώνουν οι δεσμοί 
– και αφ’ ετέρoυ την αντίληψη ότι θα κινείται αενάως ακόμα και 
αν οι… Λεωνίδες καταστούν… παϊδάκια. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, 
έρχεται πάντα στο νου μου ο εβραίος του ανεκδότου που 
προσερχόμενος, μετά από πολλά χρόνια, στο ίδιο καπελάδικο για 
να αγοράσει ένα καινούργιο (επί τέλους) καπέλο, μπαίνοντας στο 
μαγαζί και βλέποντας τον γερασμένο πλέον πωλητή του λέει χαμογελώντας:   
«Να ’μαι πάλι!». Ας είναι καλά οι… Θεσπιείς που δεν άφησαν ποτέ τους Σπαρτιάτες 
μόνους τους. Οι τελευταίοι, αναμιμνησκόμενοι τον… προπατορικό  «μέλανα», 
αρκούνται στα ομοτράπεζα απέριττα κοινά οψία, ταυτόχρονα όμως αποθαυμάζουν 
και την “υπέρβαση” – εν μέσω κρίσης – ενίων εκ των αιθεροπιπτόντων που 
επιδαψιλευόμενοι στους περιούσιους εαυτούς τους εδέσματα που αποκλίνουν του… 
λαϊκού μέσου όρου, σπεύδουν να τα “κατοχυρώσουν” πριν καν χαιρετήσουν τους 
συμποσιαζόμενους.

ΟΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

E
υτυχώς που υπάρχει η … παγκόσμια σταθερά  Φ=Ω•L²•A  που κρατά το σύμπαν 
και το σοσιαλισμό στη θέση τους, γιατί αλλιώς θα είχαμε καταρρεύσει! Στην 
παρατήρηση του διάττοντος προέδρου και ελαιοπαραγωγού Σάκη του Ηλείου, 

κατά τη συνεδρίαση της 3ης Οκτ. 2012, ότι ο Ελασσόνιος πρόεδρος Κώστας έπαψε να 
διατηρεί την «περιφέρειά» του σε… Φω Λα Μείζονα, ο τειρεσιακός πρόεδρος Συμεών 
διευκρίνισε ότι εις τούτο συνετέλεσε το αγχωτικό λούκι που διήλθεν ο εν λόγω ανήρ, κατά 
τη διάρκεια των εκλογών της σοσιαλιστικής 
διεθνούς στη Νότια Αφρική, όπου το πολιτικό 
του ίνδαλμα – καίτοι μοναδικός υποψήφιος 
για το χρίσμα του προέδρου – κινδύνευσε να 
βγει… δεύτερος! Παράλληλα, τον διακατέχει 
και η αγωνία για το νέο πακέτο μέτρων που 
θα επιβληθεί μέσα στο 2013. Σύμφωνα με 
τα όσα διέρρευσαν από το επιτελείο του 
Μπένι, μεταξύ των μέτρων  που αναμένονται 
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και που στοχεύουν, όπως πάντα, στη φορολόγηση των… υψηλών εισοδημάτων, 
περιλαμβάνεται και το «ταξιδιωτικό τεκμήριο» (χιλιόμετρα αεροπορικών ταξιδιών 
ανά έτος) γεγονός που θα χτυπήσει καίρια τον… Οδυσσέα Δεσμώτη.

Παρεμπιπτόντως, θα θέλαμε να γνωστο-
ποιήσουμε  την εμπιστευτική πληροφορία ότι 
το «σοσιαλιστικό» μέτρο της φορολογικής 
επιβάρυνσης λόγω ανατροφής … τέκνων (υπό 
τον κωδικό «Μήδεια»), θα συμπληρωθεί και 
με την αύξηση του ΦΠΑ στα προφυλακτικά, 
δεδομένου ότι η συστηματική χρήση τους από 
τα συζευγμένα ζευγάρια αναμένεται να  αυξηθεί, 
ενώ από τινος σημείου και εκείθεν θα θεωρείται 
αποχρώσα ένδειξη… φοροαποφυγής. Ανάλογο 
φαεινό μέτρο σχεδιάζεται και για όσους έχουν 
την αναισθησία να συντηρούν και διατηρούν 
εν ζωή… γονείς. Η φορολογική επιβάρυνση 
λόγω…  γονέων (κωδικός «Οιδίπους»), πέρα της άμεσης αύξησης της φορολογητέας 
ύλης, μακροχρονίως αναμένεται να λειτουργήσει και υπέρ της ελάφρυνσης των 
ασφαλιστικών ταμείων αφού η «διατήρηση γονέων» θα θεωρείται… άκρως επαχθής 
και ασύμφορη για τον μέσο φορολογούμενο. Το ίδιο τεκμήριο θα επεκταθεί και στη 
«διατήρηση» αναξιοπαθούντων προσώπων πάσης κατηγορίας και παντός βαθμού 
συγγενείας (κωδικός «Καιάδας»). Όμως το μέτρο που θα σπάσει ταμεία και… μύτες 
θα είναι το «τεκμήριο σκάτους»! Μέσω τεχνολογικώς προηγμένων σκωρομετρητών, 
που θα τοποθετούνται στις λεκάνες των τουαλετών, θα συλλαμβάνεται η αφοδευτέα 
ύλη η οποία θα αποτελεί τεκμήριο ευμάρειας, βάσει κριτηρίων ποιοτικής και 
ποσοτικής σύνθεσης. Με δεδομένο το γεγονός ότι οι κατώτερες εισοδηματικά τάξεις 
κάνουν, κατά το κοινώς λεγόμενον, «το σκατό τους παξιμάδι» – και συνεπώς η 
αφοδευθείσα ύλη δεν θα συνυπολογίζεται στη φορολογητέα τοιαύτη, το μέτρο 
– κατά την άποψη Στουρνάρα και των στούρνων επιτελών του – θα ανακουφίσει 
τα λαϊκά στρώματα και όσους εκ των αγροτών εξακολουθούν να προτιμούν την 
υπαίθρια «βολή» τους! Αντίθετες απόψεις για το μέτρο εξέφρασε η Μπιρμπίλω 

από το εξωτερικό, καθώς και οι Εναλλακτικοί Πρασινοκίτρινοι, 
με το σκεπτικό ότι θα δημιουργήσει νέους «κόπρους Αυγείου». 
Αναμένεται ότι συνεπεία του μέτρου θα φρακάρουν οι τουαλέτες 
της Βουλής αφού κανένας βουλευτής δεν θα «τα κάνει» πλέον στο 
σπίτι του. Οι γνήσιοι σκατοφυγάδες θα τρέχουν στα… σκατοσαλέ 

της Ελβετίας για αφορολόγητη… αφόδευση. Και, βεβαίως, όταν θα 
προσκαλείς κάποιον στο σπίτι σου θα τον παρακαλείς να έρχεται… 
ξαλαφρωμένος. Φυσικά, το Μπίκειον «χέσε μέσα» θα πρέπει να 
διαφοροποιηθεί, αναλόγως, προς το… «χέσε έξω»!
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ΟΙΩΝΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΣΚΟΠΩΝ

A
ν κρίνουμε από τους φθινοπωρινούς 
οιωνούς, ο χειμώνας αναμένεται 
κομμάτι δύσκολος. Γιατί τί άλλο 

μπορεί να προμηνύει το πέρασμα του 
κόνδωρος… Πάτσιου από την τελευταία 
οινοσυνέλευση; Ο μεταλλαγμένος 
συνάδελφος διατηρεί εισέτι το πρωτόγονο 
σφρίγος του, ενώ το έντονο σπινθηροβόλο 
βλέμμα του τονιζόταν έτι περαιτέρω από 
το επίσης έντονο μαύρισμα του σολάριουμ. 
Γεγονός είναι πως η ομορφιά, το χρήμα και 
το πνεύμα δεν κρύβονται. Αγαπητέ Θανάση, 
κάποια στιγμή θα πρέπει να επανέλθει ο 
«κίτρινος μπούφος» της πρώιμης περιόδου 
του ΔΕΣΜΟΥ!

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ: Το αλιευτικό σκάφος «SEA 
BEE» με Boss (Tromo)  τον Μπίκο και πλήρωμα 
τον Lost (Tromo) Βαγγέλη  κατέστη ο φόβος και 
ο τρόμος του πληθυσμού των οχταπόδων του 
αρχιπελάγους του Lagoon Island. Ευτυχώς που 
ο καπετάν Βου αλίευε στα χωρικά ύδατα του 
Πόρτο Ράφτη, ο Captain Black στη Λακωνία και ο 
Αχιλλεύς στον Μύτικα και έτσι δεν διαταράχτηκε η 
ισορροπία του θαλασσίου πλούτου της χώρας μας. 
Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που οι κυβερνήσεις 
διστάζουν στον ορισμό της…ΑΟΖ.
Σημ.: Η SEA BEE με δελτίο τύπου που εξέδωσε, διευκρίνησε ότι ο 
πρόεδρος Μπίκος είναι ένας απλός, πλην τίμιος, μούτσος και πως 
καπετάνιος είναι ο θαλασσόλυκος Βαγγέλης. Προς παρηγορίαν 
του μούτσου, οι desmologies έσπευσαν και του βρήκαν βοηθό.
Η βοηθός του μούτσου

(*) Σκίτσο του αγανοπώγονος Ιωάννου διά χειρός 
Συμεώνος (τέλη 10ετίας του ’70)

Γεωπονάνθρωπος (National Geographic*)
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Σημ.: Ο καπετάν Ανδρέας Ζέπος 
κάλαρε και έβγαζε καλαμάρια. 

Ο καπετάν Θανάσης Μπίκος, 
χταπόδια. Ο καπετάν Κασιούρας 

θα έβγαζε… τουλουμουτύρια! 
Κάποιοι τυχερότεροι βγάζουν… 
γοργόνες. Η ζωή δεν ήταν ποτέ 

για όλους ίδια! 

Προς εορτασμό της λήξης της 
περιόδου αλιείας οκταπόδων, το 
πλήρωμα του βεζουντοθηρικού 
SEA BEE καθιέρωσε τη Γιορτή 

της Βεντούζας που φέτος 
πρωτογιορτάστηκε σε στενό 
εφοπλιστικό περιβάλλον στο 

κέντρο ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ (Δάφνη).



Το σπίτι της βεντούζας Οι σεφ της Λουζιτάνιας

Κουίζ: Ποιός είναι ο καπετάνιος και ποιός ο μούτσος;
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ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

O πρόεδρος Βουλγαράκης ανέλαβε οικειοθελώς δύο αποστολές κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού. Η πρώτη αφορούσε στη μετάβασή του στην Πολωνία για 
τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των αποθεμάτων βότκας καθώς και την 

επίσκεψη τού στρατοπέδου Άουσβιτς, μιας και κυκλοφόρησε η φήμη πως εάν δεν 
συμμορφωθούμε προς τας υποδείξεις της Τρόικας, το ευαγές αυτό ίδρυμα ενδέχεται 
να ξανανοίξει τις φιλόξενες πύλες του. Λέγεται ότι γνωστή εταιρεία ηλεκτρικών 
συσκευών, εξοπλισμού και μιζών έχει αναλάβει τον εκσυγχρονισμό των φούρνων 
δεδομένου ότι η αύξηση της ανεργίας ,και η κατασπατάληση πόρων για την 
παροχή επιδομάτων, καθιστά τον βίο… ασύμφορο για την ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας. 

Η δεύτερη αποστολή αφορούσε στην επίσκεψη της μονής της Βαρνάκοβας στη 
Ναυπακτία με σκοπό την “καθαγίαση” της θαυματουργής εικόνας της ομολόγου της 
(Βαρνακόβης της Μπικοκρατούσης) προκειμένου το εν Δάφνη υποκατάστημα της 
μονής να είναι σε θέση να περιφέρει την εικόνα ως προσκύνημα, για την ενίσχυση 
των σκοπών του Τ.Α.ΔΕ. (Ταμείο Αρωγής Δεσμού). Υπενθυμίζουμε ότι η θαυματουργή 
εικόνα ειδικεύεται στα ορθοπεδικά καί ότι – σε αντίθεση με τας ομολόγους της 
– δακρύζει μόνο το (παρα-θείον) βρέφος, τα δε δάκρυά του αναδίδουν εμφανή 
ευωδίαν… ρετσίνας.

Ο
 σεπ

τός π
ρόεδρος “Β

” στη Β
αρνάκοβα
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Α. Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ “ΤΕΝΟΝΤΑ”
Οι υψηλές θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού, σε 
συνδυασμό με την πτητική ιδιότητα του οινοπνεύματος,  
συνείργησαν στην αποκάλυψη του… πνεύματος και της 
δημιουργικής του πλευράς. Έτσι , έστω και με τρίμηνη 
υστέρηση (για τεχνικούς λόγους) κυκλοφόρησε το 
εικαστικολογοτεχνικό έργο των Τριών Τενοντοφυλάκων 
«Ο ΤΕΝΟΝΤΑΣ» με θέμα το Ντούσγειον Άγος και  με εκδότη 
τον ΔΕΣΜΟ, δαπάναις του… Τ.Α.ΔΕ. (Ταμείου Αρωγής 
ΔΕΣΜΟΥ) που σημειωτέον δεν είχε υπαχθεί στο P.S.I. (κούρεμα) 
διότι γενικώς δεν φημίζεται για το πολύ «μαλλί» του. 

Στην εισαγωγή του «τένοντα» διαβάζουμε: «...Πρώτος 
ξεκίνησε το ποιείν ο Άκης Θεοδωρακόπουλος με τα 
έμμετρα «Ατύχημα» (9/02/2012) και «Γενέθλια 2012» 
(19/02/2012), συνέχισε δε ο Μάκης Πασσίσης με την 

«Ντουσγιάδα» (25/02/2012). Σε... επική “κόντρα” (τα εν...Άστει Διονύσια) ο Άκης 
γράφει το «Ντουρμ – Ντουσγάδα» (6/03/2012) και ο Μάκης κλείνει με το «Προς Θεό...
κριτον». Εν μέσω τοσούτων... στιχοπλοκιών ο Θανάσης Μπίκος παρεμβάλλει εικαστικώς 
τα σχόλιά του με δέκα επτά σκίτσα του. Έμμετρο σχόλιο επί της «Ντουσγιάδας» έκανε ο 
Κώστας Κασαπάκης (Κρασούλης) ο Κρης. Το έντυπο αυτό αποτελεί την πρώτη... εκδοτική 
προσπάθεια του «ΔΕΣΜΟΥ» και φτιάχτηκε για να χαριστεί ως δώρο στον συμπότη πρόεδρο 
Ντούσγο και να λειτουργήσει σαν «εγκόλπιο» κατά της... βασκανίας για όλη την Επιτροπή 
Σοφών, μέχρις ότου οργανωθεί ο κλήρος της Μπικοκρατούσας. Για μεταγενέστερο χρόνο 
σχεδιάζεται η έκδοση των «Απάντων Ιωάννη Κασιούρα», άμποτε ο γλυκύτατος πρόεδρος 
ολοκληρώσει το κεφάλαιο «Μαζί τα Φάγαμε».  Η δημιουργική ομάδα του περιεχομένου 
του εντύπου φέρει τον διακριτικό τίτλο «Οι Τρεις Τενοντοφύλακες» και την απαρτίζουν 
οι: Επικονιάν (Θανάσης), Άνθος (Άκης) και Χάραμις (Μάκης). Φυσικά υπάρχει και ο... 
Πορθάκης (Κασαπάκης). Τη σελιδοποίηση και την καλλιτεχνική επιμέλεια της έκδοσης είχε 
ο Άρης Μπίκος. Επιμέλεια εξωφύλλου: Θανάσης Μπίκος.

Β. ΤΟ DVD TOY ΔΕΣΜΟΥ
Στις 22 Αυγούστου και επί τη ευκαιρία της επετείου των τεσσάρων ετών από της ιδρύσεως του 
ΔΕΣΜΟΥ, κυκλοφόρησε η τριλογία του προέδρου Συμεώνος «ΔΕΣΜΩΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» 
σε DVD.  Η τριλογία αποτελείται από τρία βίντεο που έχουν  αναρτηθεί στο YouTUBE απ’ 
όπου κανείς μπορεί να τα παρακολουθήσει. Το Α’ μέρος, η ΔΕΣΜΟΓΟΝΙΑ, αναφέρεται στην 
ίδρυση του ΔΕΣΜΟΥ και στα πρόσωπα που τον απαρτίζουν. Στο Β’ μέρος (Μασο-οινικά 
Μυστήρια) παρουσιάζονται διαχρονικά στιγμιότυπα από .. οινοσυνελεύσεις στο “άντρο” 
της οινοφλυγικής σέχτας (Εστιατόριο Παπανδρέου, Βαρβάκειος Αγορά) και αλλαχού. Το 
Γ’ μέρος είναι ελαφρώς… χύμα και για την παρακολούθησή του είναι απαραίτητη κάποιου 
είδους… συναίνεση (από γονική έως… συζυγική!). Ίσως, για τους μη “ΔΕΣΜΩΤΕΣ”, να έχει και 
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Από το μέρος αυτό παραθέτουμε τις αφίσες της καμπάνιας για 
το «Μαυρέλαιο» (Blackoil):









< Ο λιοκαμμένος ελαιοπαραγωγός
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Γ. Ο... ΣΤΙΧ-ΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΕΝΚΑ

Δεν ξέρω ποια μούσα Ελικωνιάς  τον γέννησε, αλλά – κατά τα φαινόμενα – η κύηση 
θα πρέπει να κράτησε πέραν του δέοντος, αν και ο Ησίοδος δεν κάνει σχετική 
αναφορά στη… “Θεογονία” του. Μιλάμε για τον Άκη που από τη στιγμή που πήρε … 
αμπάριζα και βγήκε στον έμμετρο λόγο, παίρνει 
αναδρομική εκδίκηση για την περίοδο που 
μετρούσε τα όριά του. Αφορμή για το πόνημά 
του “Αλένκας Φυγή” -  αν και προσωπικά θα 
έδινα τον τίτλο “Αλεκτοριάς” -  υπήρξε το ταξίδι 
της πριγκίπισσας Αλένκας για επαγγελματικούς 
λόγους στην Πάργα – Κέρκυρα (δύσκολοι καιροί 
και για πριγκίπισσες) και οι βλαβερές – κατά τον 
ποιητήν – συνέπειες του γεγονότος στην επιβίωση 
του προέδρου Συμεώνος, παρότι η περίφροντις 
προεδρίνα είχε προνοήσει να αναθέσει την… 
κηδεμονία του στην Προεδρική Ομάδα Μπίκου – 
Ντούσγου (κωδικός: Π.Ο.ΜΠΙ.ΝΤΟΥ.). 

Αλένκτωρ (σκίτσο: Μπίκος)

Αύγουστε, μήνα άρπαγα,
Αλενκαπαγωγέα,
στην Πάργα  & στην Κέρκυρα
μας πήρες την ωραία.

Φωτίστηκαν οι Φαίακες,
χαρήκαν οι Ηπειρώτες, 
όταν ήρθε στα μέρη  τους
γυνή από τις πρώτες.

Κι ενώ η λάμψη κι η χαρά,
στα Δυτικά εξηπλώθη,
αλλού, στα Νοτιοανατολικά,
καποια καρδιά ετρώθη.

Σκότος βαθύ και Έρεβος,
τα  Εξάρχεια έχει  κλείσει.
Η συνοικία δεν γελά,
δεν θέλει να μιλήσει.

Τα μάτια δεν σταυρώνουνε,
η θλίψη τα 'μποδίζει,
ειν' της Αλένκας το κενό,
που ο πόνος το γιομίζει.

Απ την Τοσίτσα, όλοι περνούν, 
συνέχεια γυροφέρνουν, 
νέα για την επιστροφή 
της κόρης περιμένουν.

ΑΛΕΝΚΑΣ ΦΥΓΗ
(Πασσίση Οιμωγή)
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Τον Μάκη τον επλάκωσε
βαριά μελαγχολία.
Τον πόνο του καθημερνά
ξεχνάει στη ‘’ΡΟΖΑΛΙΑ’’.

Ένα απομεσήμερο,
που τα ‘χε κοπανήσει
κι από οινοσυμπόσιο
σπίτι είχε γυρίσει,

Μορφή απαρηγόρητη,
ο  Μάκης, την γυρεύει,
τώρα που εκείνη αλλαχού
τα  πλήθη σαγηνεύει.

Η απουσία αβάσταχτη,
πολύ δεν  θα  αντέξει,
να μάθει  θέλει ο δίσμοιρος,
πότε θα επιστρέψει.

Και στο Μαντείο των Δελφών,
σκέφτηκε να ρωτήσει,
όμως κι εκείνο έκλεισε,
εσχάτως, με την κρίση.

Μα η Πυθία, του είπανε.
σ΄ ένα μαντρί έχει πάει,
και από κει δίνει χρησμούς
σε όποιον την ρωτάει.

Ο Μάκης μόλις τ’ άκουσε,
για του  Δελφούς πηγαίνει,
το δράμα του εξιστορεί,
απάντηση προσμένει.

‘’ ‘Υπαγε οπίσω, ποιητά,
ο πόνος σου θα σβήσει!
Αλέκτωρ πριν λαλήσει τρις,
η Αλένκα θα γυρίσει’’.

Βρίσκει ο Πασσίσης κόκορα,
στο Άστυ επιστρέφει
και άρχισε τον πετεινό
να τονε καλοθρέφει.

Τα κακαρίσματα ύστερα
στήθηκε και μετρούσε,
μα το κοκόρι, άκαρδο,
στα δύο σταματούσε.

Με πλούσιες πτηνοτροφές
συνέχεια τον φουσκώνει,
ώσπου ο Αλέκτωρ έγινε
χοντρός σαν ο μπαλόνι.

Έτσι οι φωνητικές χορδές,
γεμίσανε με λίπος
και πιά απ’ το λαρύγγι του,
κανείς δεν βγαίνει ήχος.

Στον κόκορα  απέναντι
πήγε κι επήρε θέση
και τρεις φορές κακάρισε,
μήπως τον προκαλέσει.

Ευθύς η πόρτα άνοιξε
και η Αλένκα μπαίνει.
Η  κάμαρα όλη άστραψε,
στο φως είναι λουσμένη.

Ήταν η ώρα που ο χρησμός
επραγματοποιήθη,
το νόημά του ουδέποτε,
ο Μάκης αντελήφθη.

Γιατί η Πυθία, ως γνωστόν,
όταν γνωμοδοτούσε,
άλλα η φωνή της έλεγε,
και άλλα εννοούσε.

Κι ο Αλέκτωρ,που είπε,τρεις φορές,
έπρεπε να λαλήσει,
σ’ αυτόν, αναφερότανε,
στον Μάκη τον Πασσίση,

που οι επιδόσεις του, στο σεξ, 
είναι γνωστές τοις πάσι,
ως στο κοτέτσι ο πετεινός,
έχει πλουσία δράση.

Άκης Θεοδωρακόπουλος
         22.08.2012
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Δ. Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ… ΠΕΖΩΝ

Κανείς δεν εκπλήσσεται πλέον με την στιχουργική 
ικανότητα του συμπότη προέδρου Κασαπάκη (Κρασούλη, 
κατά ΔΕΣΜΟΝ). Από τη στιγμή που γίναμε κοινωνοί της 
δεινότητάς του στο μέτρο, κάθε φορά που κάποιο πόνημά 
του πέφτει στα χέρια μας το ρουφάμε σαν τις πρώτες 
γουλιές μιας εξαίσιας ρακής  που σου προσφέρεται για 
καλωσόρισμα. Το δύο μικρά αλλά εύρωστα και χυμώδη 
έμμετρα του σάντολου Κρασούλη αναφέρονται στη 
θεατρική ομάδα “ΘΟΚΝΗ” και στο μέλος της Θόδωρο 
Κόττα. [Σημ. "δεσμολογιών": Η μετάβαση από την Αλένκα 
(Κοκότ= κόκορας) στον Θόδωρο Κόττα είναι εντελώς 
συμπτωματική και δεν παραπέμπει σε ... έπεα πτερόεντα!]

Στης ΘΟΚΝΗ* όλα τα παιδιά χρωστών ευχαριστίας
που μ΄ έκαμαν και γέλασα βαθειά από καρδίας
Με αφορμή μια πρόσκληση διά του Μπόστ τη Μήδεια
είπα να γράψω και εγώ κάτι από τα ίδια.
Φίλος ο Θόδωρος καλός , και φίλτατος ο Μέντης,
γενήκανε με μια φλασιά, του νου μου ο αφέντης.
Πέντε και μόνον δίστιχα προέκυψαν ταχέως,
για να γελάσετε και σεις τα διαδίδω ευρέως.
Κι αν κλαίτε με τα χάλια μας, (του κόσμου ο περίγελως),
κλάμα και γέλιο αγκαλιά, ας γίνουνε …κλαυσίγελως
Θόδωρον Κόττα συνιστώ
Αν οργανώσετε εορτάς με έργα Ευρυπίδεια,
Θόδωρον Κόττα συνιστώ, τροφόν δια την Μήδεια.
Καθηγητής, ψηλός, γλυκός, με αισθήματα μεγάλα,
κι ας υστερείται τα βυζιά, που βγάζουνε το γάλα.
Ανατροφή ανέκαθεν δια όλους τους ανθρώπους,
νοείται η εκπαίδευσις εις τους ωραίους τρόπους.
Γάλα εβρίσκεις άφθονο από μαστούς κατσίκων,
μα τα παιδιά χρειάζονται, δάσκαλον εις τον οίκον.
Ζώα για να μη γίνουνε, μη μεγαλώσεις φίδια,
και τα παιδιά τους σφάξουνε, όπως η μάνα Μήδεια.

*Θεατρική Ομάδα Καθηγητών Νομού  Ηρακλείου

Κοστ
Και δια την αντιγραφήν
Κασαπάκης Κώστας
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Ενθάδε κείται...

Χωρίς λόγια Συγκυβέρνηση:
Έχουμε τις λύσεις

Γιατί ρε Όμηρε;
(ή Πράσιν’ άλογα)

Η πατέντα έληξε:
ΠΑΣΟΚ γενόσημο!

Κουίζ: Ρε, ποιος να΄ναι,
ρε ποιος να’ναι...

Ε. ΕΡΓΑ... BICASSO

Ο αστείρευτος πρόεδρος Θανάσης Μπίκος σχολιάζει 
την πολιτική επικαιρότητα με σκίτσα-
"ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ" - και
υπογράφει ως… Bicasso! 
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Στικάκι – λίστες:
άμεση αξιοποίηση

Μην πατάτε τις κόκκινες 
γραμμές (σας), ρεεε!

Οι πολιτικοί μας: Διαόλου 
Κάλτσες (Με την κακή έννοια)

Μέτρα! Μήπως...
ΚΥΝΟΒΟΥΛΙΟ;

Έτσι θα ξεκινήσει
η επανάσταση.

Ποιός θα πληρώσει
το μάρμαρο;

Εγώ, μ’ αυτούς είμαι...
(Χρυσά αυγά)

Χωρίς λόγια



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ομοιοπαθητική Θεραπεία Ημικρανίας
«Εν οίδα ότι ουδέν οίδα» έλεγε ο Σωκράτης. Κι εμείς, 
παρότι σοφοί αναγνωρισμένου κύρους, δεν τα 
ξέρουμε όλα. Ομολογουμένως μας εντυπωσίασε η 
ομοιοπαθητική μέθοδος θεραπείας της ημικρανίας 
που εφαρμόζεται στη Μοζαμβίκη. Ο καπετάν Σπύρος 
δεν έδειξε μεγάλο ενθουσιασμό, ιδιαίτερα όταν 
υποψιάστηκε ότι στην περίπτωση του «τριδύμου» 
ο θεραπευτής έχει μαζί του και δύο βοηθούς. 
Φαντάζομαι ποια θα είναι η συνταγή για τη θεραπεία 
της… αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς, του πονόδοντου ή της… φαρυγγίτιδας. 
Για τα ορθοπεδικά (τένοντες κλπ.), λέγεται ότι ο θεραπευτής επιστρατεύει… 
κροκόδειλους. Για τα υπόλοιπα αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη…
Σημ.: To thinktanker GAP, κατά τη διάλεξή του στο Halvard, με θέμα τον “ανασχεδιασμό 
της Ευρώπης” ενέταξε την Ελλάδα στην αφρικανική ζώνη έχοντας σαν κριτήριο 
το γεγονός ότι η πλειονότης των Ελλήνων βλέπει το μέλλον της… μαύρο. Με αυτό 
υπόψη συν το γεγονός των δραματικών περικοπών στην υγεία, καλό θα ήταν να 
εντρυφήσουμε περισσότερο επί του συστήματος υγείας της Μοζαμβίκης γιατί κατά 
πάσα βεβαιότητα θα το χρειαστούμε.
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THINK TANK or THΙNK BLANK?

Η απόφαση του (μ)ογκόλιθου της πολιτικής G.A.P. να θέσει την… αναλυτική του 
σκέψη και τη διαλυτική του εμπειρία στη διάθεση της ακαδημαϊκής κοινότητας, 
συγκλόνισε τον πανεπιστημιακό κόσμο σε όλες τις άκρες της υφηλίου. Εμείς, λόγω 
κρίσης, δεν είχαμε τους πόρους για να ιδρύσουμε το Π.Ι.ΠΑ. (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΠΑΡΟΛΟΓΙΑΣ) όπως το είχε οραματισθεί ο τέως πρωθυπουργός μας και 
όπως το είχε οργανώσει γνωστό μέλος του ΔΕΣΜΟΥ ( saltsinologies, 22.04.12). Έτσι 
χάσαμε την ευκαιρία να κρατήσουμε εντός των συνόρων μας (… όσο υπάρχουν) ένα 
ανυπολόγιστης αξίας πνευματικό κεφάλαιο. Και το χειρότερο, μας το πήρε μέσα από 
τα χέρια μας το… Χάρβαρντ που έχοντάς τον, πλέον,  στο δυναμικό του μπόρεσε να 
μπει – επί τέλους – στη Wall Street. μια και στην εποχή μας όλα πουλιούνται και όλα 
αγοράζονται. Φυσικά, κάποιες τροποποιήσεις στην ονοματολογία θα καταστούν 
αναπόφευκτες, όπως π.χ. η Wall Street θα μετονομαστεί σε Well Street, o δείκτης 
Dow Jones σε… Down Jones και το Harvard σε… Halvard!

«No matter what you think about “tank… thinking” 
but whenever I am thinking  that mr. GAP

 considers himself as a… thinking tank, I start… drinking.»
Dalai Clama
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Τα παραπάνω νέα, καθώς και η πληροφορία ότι ο 
GAP ενεγράφη στη διεθνή λίστα των… Think-Tanks 
(…to bring or not to bring… tanks?), έδωσαν την 
αφορμή στον συμπότη πρόεδρο Μπίκο να συγγράψει 
το παρακάτω κείμενο και να το συνοδεύσει με το 
ακόλουθο σκίτσο:

Κείμενο Θ.ΜΠ.
Η ανωτέρω μοναδική προσωπικότης, παγκοσμίου 
εμβελείας και ακτινοβολίας, ορμόμενος από ενδόμυχον 
παρόρμηση, στο πλαίσιο μιας διαρκούς προσπάθειας 
προσφοράς και διάχυσης της τεραστίας εμπειρίας του, 
για την ανέλιξη του επιπέδου των πολιτών αυτού του 
πλανήτου, ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ προς αξιοποίησιν απανταχού 
του κόσμου, με συμμετοχή του σε θεματικές 
εκδηλώσεις – διαλέξεις.
Γίνονται δεκταί μόνον σοβαραί προτάσεις (Πανεπιστήμια, Βιομηχανικοί – Εμπορικοί Όμιλοι, Τράπεζες, κ.τ.λ)

 Ενδεικτικά θεματολόγια απόλυτης εξειδίκευσης
 1. Εξωτερική πολιτική και ζεϊμπέκικο.
2. Πώς να “δώσετε” την χώρα σας.
3. Η αλυσίδα και το δάχτυλο (χειρισμοί με πολιτικές προεκτάσεις) 
4. Πώς να κυβερνάτε λαμόγια
5. Ο Τιτανικός (δεν βυθίστηκε), ξώκειλε.
6. Πώς να ξαναβγείτε βουλευτής χωρίς να σας ψηφίσουν.
7. Πώς να χαράζετε κόκκινες γραμμές και αμέσως μετά να τις πατάτε ανερυθρίαστα.
8. Πώς να σας ψηφίζουν 1.200.000 μαλάκες για αρχηγό και στο καπάκι περί τα 
4.000.000 πολύ μαλάκες για πρωθυπουργό.
9. Γιατί με “έδωσε” ο Στρος Καν.
10. Γιατί τρίζουν τα κόκκαλα του Ούλοφ Πάλμε.
11. Κωπηλασία στην λίμνη Τιτικάκα (Περού)
12. Σοσιαλισμός και βαρβαρότης
(Καστοριάδης επί τα βελτίω)
 (* Οιαδήποτε ομοιότης με πρόσωπα, θέματα ή 
καταστάσεις δέον όπως θεωρείται τυχαία)

Η σημαία του HARVARD εις την μετά GAP εποχή
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Για να μπορέσει κάποιος να περάσει ένα ντενεκέ για… 
τανκ, δηλ. για δεξαμενή,  ντεπόζιτο, στέρνα κλπ., θα 
πρέπει είτε να διαθέτει καλπάζουσα φαντασία είτε 
προκεχωρημένη… στραβωμάρα. Κι αν ακόμη δεχτούμε 
πως ο ντεκεκές – επιστρατεύοντας τον… Χουντίνι2 
– μπορεί να κάνει την υπέρβαση και να περάσει για… 
τανκ, πείτε μου πως μπορεί να φουλάρει με “think” – 
κάνοντας μετάγγιση “φαιάς” από ένα… κόκορα – και 
μετά να κοκορεύεται πως είναι… “think-tank”3! Κάτι 
τέτοιο θα αντιστοιχούσε με φαινόμενο ανάλογο εκείνου 
του… Big Bang!

Και όμως, όλα γίνονται! Εάν ο ντενεκές είναι 
αμερικανικής κατασκευής – ακόμα κι αν 
είναι  ξεγάνωτος και ξεπατωμένος –  μπορεί, 
κατ’ αρχάς, να γίνει… πρωθυπουργός. Δεν 
ισχυρίζομαι, βέβαια, πως όλοι οι ντενεκέδες 
μπορούν να γίνουν πρωθυπουργοί – απαιτείται 
άλλωστε ειδικό «μέταλλο» για κάτι τέτοιο 
– αλλά πρωθυπουργοί που δεν υπήρξαν… 
ντενεκέδες, δύσκολα έρχονται στο μυαλό 
μου. Η αναβάθμιση ενός ντενεκέ, λοιπόν, σε 
πρωθυπουργό ή σε «think tank», δεν είναι 
ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά όταν προορίζεται 
για… καπέλο σε ένα  κλασσικό προτεκτοράτο, 
όπως π.χ. είναι η ημετέρα… ντενεκεδούπολη.
Ποιός δεν θυμάται εκείνο το παρτσακλό που τη 
μια έπεφτε απ’ το ποδήλατό του και την άλλη το 
έψαχναν στο Ευβοϊκό όπου σκυλοπνιγόταν με 
το (ανι)κανό του; Τα ίδια τα ΜΜΕ που «λειψό» 
το ανέβαζαν και «χαμένο» το κατέβαζαν, 
όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου – με μια 
αξιοθαύμαστη συγχορδία – έκοψαν όλα τα 
υποκοριστικά και όλα τα αβελτηρίας σημαντικά 
επίθετα και ανεβίβασαν το λευκοσίδηρο σε… 

λευκόχρυσο. Όταν μετ’ ου πολύ το επικάλυμμα 
πήγε περίπατο και ο ντενεκές ξεπρόβαλε 
πανηγυρικά, αφήνοντας πίσω τη σκουριά του 
να μας δηλητηριάζει, ήρθε ο «κατασκευαστής» 
του για να του κάνει το απαραίτητο ρεκτιφιέ. 
Του το χρώσταγε άλλωστε. Η ακύρωση της 
συμφωνίας για το ρωσικό αγωγό φυσικού 
αερίου δεν ήταν δα και αμελητέα εκδούλευση 
του ντενεκέ προς τον… φαναρτζή του! Ούτε το 
γεγονός ότι παραδίνοντας τη χώρα «του» στο 
ΔΝΤ και εξαθλιώνοντάς την, στην ουσία την 
άφηνε έρμαιο στις διαθέσεις της πολιτικής των 
υπερατλαντικών συμπατριωτών του. Ο υιός 
αποτελείωσε αισίως τη συμπεφωνημένη (από τη 
δεκαετία του ’60) δουλειά του πατρός (του). Όλα 
εδώ πληρώνονται και μάλιστα τοις μετρητοίς! 
Ένα τέτοιο ”pot” δεν το πετάς εύκολα, ακόμα 
κι όταν «μπάζει». Το μετατρέπεις προσωρινά σε 
γλάστρα, ώσπου να το ξαναχρειαστείς. Άλλωστε 
η δική τους ανταποδοτική εκδούλευση δεν 
κοστίζει απολύτως τίποτα. Ένα τριμηνιαίο 
πέρασμα από το Χάρβαρντ σαν visiting fellow 
[4] (εν προκειμένω ισοδύναμον του… visiting 

[1]



ΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ184

φελλός) το πολύ πολύ να… παρα-μορφώσει 
καμιά σαρανταριά σπουδαστές, αλλά για την 
ψυχοσύνθεση του ποιούντος τη βίζιτα αποτυ-
χημένου πολιτικού ενδέχεται να λειτουργεί 
λυτρωτικά.
Μετά το «ξέπλυμα χρήματος»  πρέπει να 
εισάγουμε στο φρασεολόγιό μας και το… 
«ξέπλυμα εγκαθέτων» που – είτε λόγω 
κρετινισμού, είτε λόγω ενδοτισμού, είτε 
λόγω καιροσκοπισμού, είτε λόγω οιουδήποτε 
συνδυασμού αυτών – είχαν καταβαραθρωθεί  
στη συνείδηση του κόσμου του οποίου είχαν 
σφετεριστεί την εμπιστοσύνη και έπρεπε 
να μπουν σε μια διαδικασία «πλύσης» και 
σταδιακής αποκατάστασης του ονόματός τους. 
Οι «σύμμαχοί» μας είναι οι πρώτοι διδάξαντες 
στη δημιουργία (ή την καταστροφή) ειδώλων 
πάσης κατηγορίας, αρκεί το αποτέλεσμα να 
εξυπηρετεί τα σχέδιά τους.
Τα αμερικάνικα πανεπιστήμια – ακόμα κι 
εκείνα που συμπεριλαμβάνονται στα κορυ-φαία 
του κόσμου – είναι ενταγμένα στο «σύστημα» 
και θεραπεύουν, πέραν της επιστήμης, και το 
“εθνικώς συμφέρον”, συνηθέστατα δε και το… 
οικονομικώς συμφέρον, αφού τα καλύτερα εξ 
αυτών είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις (πρόσφατα 
το Χάρβαρντ εισήχθη στο χρηματιστήριο). 
Για παράδειγμα, ο γνωστός για τη ”σπιρτάδα” 
του πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπους 
(Γιωργάκης κι αυτός!), που ίσως υπήρξε ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ με τo χαμηλότερο IQ  
κατα τα τελευταία 100 χρόνια, τελείωσε δύο 
από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, 
το Yale University (1968) και το Harvard 
Business School (1975). Αυτό, ένα από τα δύο 
μπορεί να σημαίνει: είτε ο G.Bush Jr. ήταν 
«γάτα» και λάθος ο κόσμος τον πέρναγε για 
μπούφο, είτε ο εκατομμυριούχος πετρελαιάς 
(και μετέπειτα πρόεδρος των ΗΠΑ) πατέρας 
του George H.W.Bush «έσπρωχνε» υπογείως 
βαρβάτες δωρεές στα εν λόγω ιδρύματα. Η 
μουμιοποιημένη «πρέσβειρα» κυρία Γιάννα 
Aggelopoulos, αφού ξε…πύγισε – παρέα με την 
κυβερνητική και οργανωτική συμμορία της τον 
ελληνικό λαό και τον καταχρέωσε για γενεές 

δεκατέσσερες, τώρα ιδρύει και χρηματοδοτεί 
(μιας και η ξεζουμισμένη Ελλάδα… ευημερεί) 
το Aggelopoulos Global Public Leaders Pro-
gram στη Σχολή Διακυβέρνησης Κένεντι, 
στο Πανεπιστήμιο του Harvard. Σώσον Κύριε 
τους λαούς σου! Στόχος του ιδρύματος είναι, 
σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μπιλ Κλίντον 
(άλλη… Μαρία Μαγδαληνή!), να δοθεί η 
δυνατότητα σε εκλεγμένους ηγέτες, μετά την 
αποχώρηση από το αξίωμά τους, να συνεχίσουν 
να «προσφέρουν»!!! Την “προσφορά” του θα 
παράσχει ως «καθηγητής» και ο αργόμισθος 
κηφήν του κοινοβουλίου και αναγνωρισμένος 
εξολοθρευτής της χώρας μας, G.A.P.! Ο 
αποχωρήσας με την ουρά στα σκέλια Πήτερ Παν 
θα φωτίζει πλέον ολόκληρη την ανθρωπότητα! 
Όταν ο Γιωργάκης, διασπαθίζοντας τα δάνεια 
που σήμερα πληρώνουμε με το αίμα μας, 
διοργάνωνε εκείνα τα ρωμαϊκά «Συμπόσια 
της Σύμης» ανά τας νήσους του Αιγαίου, 
καλώντας και ταΐζοντας (από τις τσέπες μας) 
το αργόσχολο διεθνές πολιτικό σκυλολόι, 
ουσιαστικά έκανε τις προσωπικές δημόσιες 
σχέσεις του για τη διασφάλιση του μέλλοντος 
της μωρόδοξης κενότητάς του. Μέσα από αυτά 
τα κυκλώματα και τις υπόγειες διαδρομές, όλα 
πάνω στην καμπούρα της Ελλάδας, προκύπτουν 
τα τενεκεδένια παράσημα που επιζητεί να 
μαζέψει στο πέτο του.
Όταν λοιπόν ακούω για… “think tanks” και 
κουραφέξαλα δεν εκστασιάζομαι. Ούτε από το 
«think», γιατί όλα αυτά τα «μυαλά» (υπαρκτά, 
ανύπαρκτα ή διεστραμμένα) δουλεύουν μόνο 
για την πάρτη τους και τα αφεντικά τους, 
αλλά ούτε και από το τσίγκινο «tank» που το 
περιφέρουν για περισπούδαστο. Φοβάμαι μόνο 
τα τανκς, τα αεροπλάνα και τις βόμβες που 
συνεπάγεται η πρεμούρα τους να «σώσουν» 
τον κόσμο. Στην ουσία πρόκειται για …“think-
gangs”. Και αυτό ακριβώς είναι το σημείο στο 
οποίο είχαμε υποτιμήσει το ημέτερον απύθμενο 
λευκοσιδηρούν αγλάισμα της σοσιαλιστικής 
διεθνούς και visiting fellow4 του Harvard (ή 
stupid fellow του καθ’ ημάς… Halvard), little 
George. Γ.Α.Π.!
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[1]  tin tank: τενεκεδένιο ντεπόζιτο
[2]  Harry Houdini (1874 –1926): Εβραίος Ουγγρο-Αμερικάνος ταχυδακτυλουργός – 
διασκεδαστής – ηθοποιός
[3]  think-tank: Επιτελείο με επιστημονική γνώση και εμπειρία
[4]  visiting fellow: επισκέπτης – συνεργάτης (ομιλητής) και βέβαια σε καμιά 
περίπτωση «καθηγητής» όπως θέλησαν να βαφτίσουν τον ΓΑΠ οι εν Ελλάδι αμετανόητοι 
πρασινοσφουγκοκωλάριοι.

Ειδική στολή προστασίας από τη 
ρίψη αυγών και κηπευτικών κατά 
την προσέλευσή στο Halvard του 

visiting fellow G.A.P.

Σημ.: Η  στολή αυτή αποτελεί 
ευγενική προσφορά του ΜΙΤ που 
σημειωτέον έχει καπαρώσει την 

κεφαλή του συγκεκριμένου think-
tanker προκειμένου να μελετήσει τη 

διαδικασία παραγωγής σκέψης «εν 
απολύτω (κρανιακώ) κενώ».

 

 ΠοιανοY

αμαρτiεs 

πληρvνουμε

Uεe μου;

(ανάρτηση 23 Οκτωβρίου 2012)
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ΤΟ FAN CLUB ΤΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΕΙ

Π
αρά το γεγονός ότι σήμερα - σύμφωνα με το 
σύστημα αξιών που δημιούργησε το κατεστημένο 
της αναξιοκρατίας – ένα πανεπιστημιακό πτυχίο 

μπορεί να μην σημαίνει πολλά πράγματα, τουλάχιστον 
σε ότι αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση, εν 
τούτοις για όσους αποφοιτούν και τις οικογένειές 
τους, σηματοδοτεί το τέλος και την επιβράβευση 
μιας μακροχρόνιας, επίπονης και, εν πολλοίς, 
δαπανηρής προσπάθειας. Επειδή δεν είναι σωστό να 
τα απαξιώνουμε όλα, και προ πάντων την παιδεία, η 
αποφοίτηση από μια πανεπιστημιακή σχολή αποτελεί 
από μόνη της ένα σημαντικό γεγονός, ένα ορόσημο, 
στη ζωή ενός νέου ανθρώπου, όποιο μέτρο κι αν 
χρησιμοποιήσει κανείς. Έτσι λοιπόν, στις 8 Νοεμβρίου 
2012 ένα από τα πρώτα μέλη του fan club του ΔΕΣΜΟΥ, η αγαπημένη μας Ιωάννα 
Μπίκου, αποφοίτησε από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και μια ισχυρή (και άκρως 
ζωηρή) αντιπροσωπεία από ... ιστορικά στελέχη της Επιτροπής Σοφών είχε την χαρά 
και την τιμή να παραβρεθεί στην τελετή αποφοίτησης. Το ίδιο βράθυ η γιορτή έκλεισε 
στο γνωστό... Κέντρο Αποτοξίνωσης Χορτοφάγων (ο «Τσούτσουρας») όπου 
εορτάστηκαν ταυτοχρόνως τα «Εν Δάφνη Πιθοίγια» με το άνοιγμα του «βαρελιού Θ2 
» και την... άκρατη ανάλωση ρετσίνας. Σύμπας ο ΔΕΣΜΟΣ εύχεται στην Ιωάννα υγεία 
και πάντα ψηλότερα.

Η
 π

τυχιοκρατούσα Ιω
άννα
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ (...ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ)

O πρόεδρος Ιωάννης Γκλίτσμαν, απαντώντας στον πρόεδρο-κηδεμόνα 
Νικόλαο εκ Χάνδακος που τον προσδιόρισε ως «Καραγκούνη», ισχυρίσθηκε 
ότι προέρχεται απ’ ευθείας από τους αρχαίους Μυρμιδόνες των οποίων, ως 

γνωστόν, βασιλιάς υπήρξε ο μυθικός Αχιλλεύς. Το ιστορικό προεδρείο ανέθεσε 
στον πρόεδρο Συμεών να διερευνήσει το ζήτημα σε βάθος και να υποβάλλει σχετική 
έκθεση. Ο τελευταίος, παρά το ότι έλκει την καταγωγή του απ’ ευθείας από τον... 
Τειρεσία – και δεν χρειάζεται να προσκομίσει αποδείξεις περί τούτου – δεν κατέφυγε 
σε γυάλινες σφαίρες και μέντιουμ, αλλά εντρυφώντας στα αρχαία κείμενα κατέληξε 
στο συμπέρασμα που εμπεριέχεται στην έκθεσή του την οποία, ως άνθρωπος του 
μέτρου, την υπέβαλε... εμμέτρως.

ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΩΝ ΓΚΛΙΤΣΟΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ
Της Θέτιδος η αδελφή
λεγόταν... Υποθέτις
και ήταν του... υπόθετου
η πρώτη εφευρέτης!

Αύτη δεν ήτο ευειδής
ως ήτανε η Θέτις
κι’ ουδέποτε την έψαυσε
ο Νεφεληγερέτης.

Για σύζυγο της έδωσαν
τον άσημο Μαλέα,
γιδοβοσκό... ιππόκωφο
με περικεφαλαία.

Στο γάμο τους προσήνεγκεν
η Έρις ένα μήλο
που είχε εμφανέστατο
εκ καρποκάψης σπίλο!

«Για ποιόν το έφερες, μωρή:»
τη ρώτησεν ο Δίας,
με ύφος περιφρόνησης
κι εντόνου αηδίας.

«Δε φτάνει που μας έφερες
διχόνοια εδώ πάνω,
με κείνο το κωλόμηλο
και με το παραπάνω;»

«Εκείνο μεν ήταν χρυσό,
που πήρε η Αφροδίτη,
και έκλεισε δια παντός
των Ατρειδών το σπίτι.»

«Γραμμένη ήταν πάνω του
η φράση “τη καλλίστη”...»
«Αυτό προώρισται, ω Ζευ,
ευλόγως τη... αχρήστη!»

«Σ’ ευχαριστώ!», εβόησεν
η νύφη Υποθέτις
που ήταν το ’να όμμα της
του αλλουνού... εκθέτης!

«Το δώρο μου είναι εντός
του σεσηπότος μήλου»
εφρύαξεν η Έριδα
μετά οργής εκδήλου.

«... είν’ οι πρασαίοι σκώληκες
που τρωγοπίνουν μέσα
κι όταν θα γίνουνε ψυχές
θα μπουν σ’ ανθρώπους μέσα!»

«Μας πρόκοψες!» ακούστηκε
με στόμφο απ’ τον Πηλέα.
«Παντρέψου να τελειώνουμε
ρε... μάλθακο- Μαλέα!».

Συγγένεια εξ αίματος
ουκ έσχον ουδεμίαν,
κι οι δυο τους απ’ την Αίγινα
μετώκησαν στην Φθίαν.

Εξ Ενδηίδος κι Αιακού
γεννήθη ο Πηλέας
κι εκ μυρμήγκων φωλεάς
εξήλθεν ο Μαλέας. 

Μα δεν υπήρξεν πρότερον
μυρμήγκι ο Μαλεύς˙
ατόφιο κολεόπτερο
και… μάρτυς μου ο Ζευς!

Θυμίζω την παράκληση
του Αιακού στον Δία:
«Σαν τα μυρμήγκια δώσε μου
λαό και κουστωδία».

Ο Δίας μεταμόρφωσε
σε κόσμο τα μυρμήγκια
και του δικαίου Αιακού
του φύγαν τα... μηλίγγια!

Οι εκ μεταμορφώσεως,
γνωστοί ως Μυρμιδόνες,
γεγόνασι περίφημοι
στους Τρωικούς αγώνες.

Εν τούτοις, παρεισέφρησεν
εν μέσω των μυρμήγκων
και ένα κολεόπτερο
των... κουρκουλιονίδων!

Βολεύτηκε και «χώθηκε»
κι αυτό στους Μυρμιδόνες
μα λόγω ρύγχους τάχθηκε
στους... γκλίτσο-μυρμιδόνες.

Δεύτερος γυιος του Αιακού
από την Ενδηίδα,
ο Τελαμών που έριχνε
το δίσκο σαν βολίδα.
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Τρίτος υιός του Αιακού,
όμως απ’ την Ψαμάθη,
ήταν ο Φώκος, άτυχος,
που άδικα εχάθη.

Μια μέρα σε προπόνηση
του δίσκου ο Τελαμών
«ελάθεψε» και έκανε
τον Φώκο... παρελθόν.

Οι Αιγινείς που λάτρευαν
τον μακαρίτη Φώκο
θεώρησαν πως το συμβάν
είχε σκοπό τον θώκο.

Έτσι, λοιπόν,  ο Αιακός
για να τους κατευνάσει,
θεώρησε προς έπρεπε
τους γυιους του ν’ απελάσει.

Μαζέψαν τα μπαγάζια τους
Πηλεύς και Τελαμών
κι αλλού να ζήσουν κίνησαν
τον βίον τον λοιπόν.

Ο Τελαμών βολεύτηκε
στη νήσο Σαλαμίνα,
δύο οργυιές η Αίγινα
και μία η Αθήνα.

Μα ο Πηλεύς κουβάλησε 
μαζί και Μυρμιδόνες,
σε μέρη όπου Πελασγοί
εζούσαν για αιώνες.

Στη Φθία, την πολύφερνη
συζεύχθη Αντιγόνη, 
παιδί του Ευρυτίωνος
και τ’ Άκτορος εγγόνι.

Λίγο καιρό αργότερα,
η μοίρα του Πηλέα
τον έστειλε εκεί π’ ανθεί
η Σκόταρο-ελαία.

Ο Ευρυτίων κι ο Πηλεύς
προσήλθαν να συνδράμουν,
σκοπεύοντας της ‘Αρτεμης
τον κάπρο να ξεκάνουν.

Ο κάπρος που κατέστρεφε
τη χώρα του Οινέα,
στην Καλυδώνα τράβηξε
κάθε ψυχή γενναία.

Αντί του κάπρου ο Πηλεύς
τον πεθερό του «βρήκε»!
{...μήπως κι αυτός μετά εμού 
στο ίδιο... κλαμπ ανήκε;)

Προς καθαρμό του άγους του
άλλαξε τόπο πάλι,
στην Ιωλκό, στον Άκαστο
εβρήκε προσκεφάλι.

Στη Φθία η γυναίκα του,
η έρμη Αντιγόνη,
τον βίο της εν θλίψεσι
μονάχη της τελειώνει.

Δεν έγινε... καλόγηρος
απ’ το πολύ σεκλέτι,
κι ως λάτρευε τα... ψαρικά
πεντρεύτηκε την Θέτι.

Η Θέτις ήταν όμορφη
και κόρη του Νηρέα
κι ως λέγεται δεν γούσταρε
εντόνως τον Πηλέα.

Εν τούτοις την μετάπεισε
ο κένταυρος ο Χείρων
που’χε εγγόνι τον γαμπρό˙
(...έπη πηγών εγκύρων!)

Και μέσα σ’ όλα τούτα δω,
τσιμπούρι κι ο Μαλέας
που ξάδερφός του έλεγε
πως ήταν ο Πηλέας.

Των μυρμηγκιών η φωλεά
που τον φιλοξενούσε
ήταν εκεί που ο Πηλεύς
συνήθως κατουρούσε.

Ήταν η μόνη σχέση του
μετά των Μυρμιδόνων
κι ο θυρεός του εξ αρχής
είχε μια γκλίτσα μόνον.

Μην δίνεις θάρρος στον λειψό
μηδέ και στον χωριάτη,
γιατί κι οι δυο στο βίο σου
θα μείνουν αμανάτι.

Τσιμπούρι είχε ο Πηλεύς
τον γκλιτσομυρμιδόνα˙
για να τον κάνει άνθρωπο
χρειάστηκε αγώνα.

Μεγαλοψύχως ο Πηλεύς
τον άφηνε κοντά του
να του γυαλίζει τα σπαθιά
και τα σιδηρικά του.

Επίσης τον διόρισε
γιδοβοσκό του πρώτο,
παρόλο που δεν άκουγε
μηδ’ αστραπής τον κρότο.

Δεν ήταν κι ο καλύτερος
βοσκός μέσα στην Φθία,
τα «πράματα» σκαρίζανε
στα τέσσερα σημεία.

Πλην των αιγών δεν ζύγωνε 
γυναίκα τον Μαλέα
που ζήλευε την Θέτιδα
στο πλάι του Πηλέα.

«Θέλω κι εγώ θαλασσινή
νεράιδα στην ευνή μου...»
«Μαλέα, παίζεις άσχημα
με την υπομονή μου...»

«Πενήντα κόρες ο Νηρεύς...
δεν έχει μια για μένα;»
«Τα ευειδή κορίτσια του
εισί καπαρωμένα».

«Δεν είν’ ανάγκη, ξάδερφε,
να πάρω πρώτο πράμα...
Μία γοργόνα, μια... σουπιά˙
έχει μεγάλη γκάμα!».

Εν τέλει σε μια άγνωστη
και ξεχασμένη στέρνα
η Υποθέτις βρέθηκε
κι ήταν ολόδια... σμέρνα! 
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Μηδέ καν... απολέπιση
δεν πρόλαβε να κάνει
και ο φουριόζος ο Μαλεύς
της φόρεσε στεφάνι!

Παντρεύτηκαν και γέννησαν
σε λίγο τον... Τυρέα,
μικρότερον ολίγον τι
από τον Αχιλλέα.

Η Υποθέτις ζήλευε
την αγλαή αδερφή της
κι αντέγραφε τι έκανε 
η Θέτις στο παιδί της.

Αναφανδόν της άρεσαν
εκείνα τα βαφτίσια
μέσα στ’ αθάνατο νερό
και το’λεγε στα ίσια

Όμως, νερό εκ της Στυγός
δεν είχε μείνει στάλα
και εμβαπτίσθη ο Τυρεύς
πατόκορφα στο... γάλα.

Το γάλα, έφα ο Μαλεύς,
ήταν της... Αμαλθείας,
μα κατ’ Ησίοδον, σαφώς,
ήταν αιγών της Φθίας!

Απ’ τα βαφτίσια και μετά
οι γκλιτσομυρμιδόνες
είχαν τυρού αποφορά
που κράτησεν αιώνες.

Λόγω οσμής δεν έβαζαν 
σε πλοίο τον Τυρέα˙
οι ναύτες προτιμούσανε
τα ψάρια για παρέα

Έτσι λοιπόν σαν έφυγαν
τα πλοία για την Τροία,
ο Αχιλλεύς ήταν εν πλώ
και ο Τυρεύς στην Φθία.

Αυτό σημάδεψε σφοδρώς
τους γκλιτσομυρμιδόνες
που δε γνωρίσαν πέλαγα
μα λίμνες και λειμώνες.

Η οδωδή κι η κώφωση
(που πήρε απ’ τον Μαλέα)
δεν κάναν περιζήτητο
για γάμο τον Τυρέα.

Αντί να φθίνει συνεχώς
στην Αχαΐα Φθία,
παράγγειλε και έλαβε
χρησμό απ’ την Πυθία:

«Άγε εκεί που μέλλεται
να λένε ”Ευριπίδη”
και να νοούν... πρασινωπά
αβελτηρίας είδη».

Ο Χείρων το ερμήνευσε
 πως ήταν η Αθήνα,
μα ο Τυρεύς... παράκουσε
και πήγε προς... Δεσφίνα.

Η Υποθέτις του ’δωσε
για γούρι εν σκουλήκι
από αυτά της Έριδος
στο σεσηπός φιρίκι.

Εκεί που είναι σήμερα
η ξακουστή Καρδίτσα
εγκατεστάθη ο Τυρεύς
έχων επ’ ώμου γκλίτσα.

Με την Γαλάτεια σύζυγο 
εποίει τον Φυρέα
και χρόνια δέκα έπειτα
τον πράο Μυζηθρέα.

Φυρεύς ουκ έσχεν προκοπήν
μηδ’ αίγας να βοσκήσει
κι απ’ τους Δελφούς του είπανε
σκουλήκια να ταΐσει.

Πολλαπλασίασε, λοιπόν,
τα πράσινα σκουλήκια
κι ο Δίας τα μετέτρεψε
σ’ ανθρώπους-μορμολύκεια.

Φυρέως και Ακράτειας
το τέκνον Καθοικίων
ανέλαβε την εκτροφή
σειράς μορμολυκείων.

Από εκείνες τις σειρές
προήλθαν οι εστίες
π’ ανέθρεψαν πολιτικών
τις φαύλες δυναστείες.

Εκ Μυζηθρέως τη γενιά 
προήλθον τυροκόμοι,
που κάποια κώφωση μικρά
την κουβαλούν ακόμη.

Αυτοί λατρεύουν σήμερα
κάποιο τοτέμ «Αντρέας»
που ήταν μια απ’ τις κεφαλές
τη μυθικής... Λερναίας.

Υ.Γ. Τα μεν Πηλέως έπεα
εκ της μυθολογίας,
τα δε Μαλέως άρρητα
εκ της... δεσμολογίας!

Μ.Π.
11.12.2012
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ΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΗΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

H
μέρες εννέα (9) πριν την αναμενόμενη συντέλεια 
του κόσμου – σύμφωνα με την προφητεία των 
Μάγια – και ακριβώς την ημέρα της εορτής 

του Αγίου Σπυρίδωνος (12η Δεκ.) έγινε χαλασμός 
κόσμου με τα όσα διημείφθησαν κατά τη διάρκεια του  
συμποσίου του ΔΕΣΜΟΥ με θέμα την Καταγωγή των 
(προεδρικών) Ειδών και συγκεκριμένα την Καταγωγή 
των Γκλιτσομυρμιδόνων. Το συμπόσιο ονομάστηκε 
«Συμπόσιο Τριμυθούντος»,  προς τιμήν του εορτάζοντος 
αγίου, αλλά και των συν αυτώ εορταζόντων προέδρων 
Σπυρίδωνος του Υπομονετικού (τοις Μπικείοις 
δήγμασι) και Σπυρίδωνος του εν Πάφω... μπαφιάζοντος 
και πανελλαδικώς οικοδομούντος. Το «Έπος των 
Γκλιτσομυρμιδόνων» (σελ. 189-191) απαγγέλθηκε 
από τον Μπίκο εν μέσω εντόνων αντιρρήσεων του εκλεκτού γκλιτσομυρμιδόνα 
προέδρου Γκλίτσμαν, απογόνου του Μυζηθρέως (αδελφού του Φυρέως, υιού 
του Τυρέως και εγγόνου του Μαλέως) που έφθασε στο σημείο να αμφισβητήσει 
και αυτόν ακόμη τον... Ησίοδο. Τελικώς, η εισήγηση του προέδρου Συμεώνος έγινε 
κατά πλειοψηφία αποδεκτή από τους σοφούς συνέδρους. Στα αξιοσημείωτα του 
συνεδρίου συμπεριλαμβάνεται η παρθενική παρουσία του ακρίτα Κώστα Ζιώγα και 
του προεδρικού ζεύγους Βασιλείου εξ Ιωαννίνων.

 AIEN TYPEYEIN 

Ο εορτάζων Σπύρος Α’: Έτρούσκος ή ‘Ελλην εκ της 
Μεγάλης Ελλάδος; Παραπλεύρως αυτού ... Αμαζόνες, 

Πελασγοί, Γκλιτσο-Μυρμιδόνες, Ετεοκρήτες και... Κέλτες.

Μυρμιδών σε πρ’ωιμο στάδιο
(Αριστοτέλους «Φυσικά»}
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ΥΠΟ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ (…ΝΤΟΥΣΓΟΥ)

Παραμονές του 2013. Όλοι μεγαλώνουμε κατά ένα χρόνο και όσοι θέλουν να το 
ξεχάσουν, ας... το "ξεχάσουν" γιατί πάντα θα υπάρχει η "λίστα Ντούσγου" που δεν 
παραποιεί και δεν παραβλέπει τίποτα! Η τελευταία σύσκεφη της Επιτροπής Σοφών 
για το 2012 έγινε στις 19 Δεκεμβρίου και ως ένα βαθμό αποτέλεσε συνέχεια εκείνης 
της 12ης Δεκεμβρίου, αφού και πάλι το ζήτημα των Γκλιτσομυρμιδόνων ήταν ένα από 
τα πρώτα στην ημερήσια διάταξη. Ο πρόεδρος Μπίκος παρουσίασε σκιτσογραφικώς 
το προφίλ του Τυρέως και τη γενεολογική... γκλίτσα του ομώνυμου ιστορικού 
λαού. Βεβαίως, ανεφύησαν πάρα πολλά ιστορικά προβλήματα για την πραγματική 
καταγωγή πολλών εκ των προέδρων και για τα οποία ενδέχεται να ασχοληθεί στο 
μέλλον η επιτροπή μας. Για παράδειγμα, ο καπετά Σπύρος προέρχεται εκ της Μεγάλης 
Ελλάδος ή είναι καθαρόαιμος... Ετρούσκος; Μήπως ο εξ Αμφικλείας Στρογγύλης είναι 
ο μόνος καθαρόαιμος Μυρμιδών ανάμεσά μας. Μερικοί συμπρόεδροι ερμήνευσαν 
την απουσία του προέδρου Γκλίτσμαν ως έμπρακτη ένδειξη της αποδοκιμασίας του 
ως προς το πόρισμα της έρευνας, ενώ άλλοι ότι μετέβη στην γενέτειρά του – και 
λίκνο των προγόνων του – προκειμένου να θυσιάσει κάμποσες «θ’λιές» λουκάνικα 
στη μνήμη του Τυρέως. Πάντως για την καταγωγή του Φώλλα δεν ανησυχούμε 
γιατί ουδέποτε απαρνήθηκε τη λεβέντικη καραγκούνικη καταγωγή του. Κατά τα 
άλλα, η συνεδρίαση ήταν ιδιαίτερα ζωηρή, διότι - πλην της παρουσίας εγνωσμένου 
διαμετρήματος... ιπποκώφων – έντονη ήταν και η παρουσία φύσει λάλων προέδρων. 
Η θέση του προέδρου Φαρμάκη ότι το 2013 θα είναι καλύτερο του 2012, ήγειρε 
μια πλειάδα αντιθέτων απόψεων, αλλά η συζήτηση που επακολούθης0εη έμοιαζε 
περισσότερο με τηλεοπτική χάβρα και ως εικός άφησε το θέμα μετέωρο. Θα 
επανέλθουμε μετά την «τακτοποίηση» της λίστας... Λαγκάρντ. [Για την ιστορία, 
παρόντες πρόεδροι 20, εν οις και ο Τριμυθούντος Μυστριώτης. Πρόεδροι με ίωση ένας (1). 
Χρόνια Πολλά και υγεία σε όλους.]
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Σελίδα 199
Βάσω Φιορεντίνου, Τασούλα Μόσολα, Μίνα Δημοπούλου, Κώστας Ζιώγας

Παύλος Δημόπουλος, Ελένη Δημοπούλου, Μιχάλης Μουτσάτσος, Μάθος Βαρούχ
Βαρβάρα Βουλγαράκη, Λένα Κορωνιά, Θανάσης Χουρμαδάς, Σπύρος Βλιώρας

Λίτσα Κοντάκη, Ελένη Θεοδωρακοπούλου, Γιώργος Μητσιώνης, Γεωργία Μπαζώτη

Σελίδα 198
Άκης Θεοδωρακόπουλος, Γιάννης Γρηγοράτος, Χρήστος Παπαργυρόπουλος, Σάκης Παπαθεοδώρου

Γιάννης Φαρμάκης, Δημήτρης Γκούργκουλας, Ρένα Γιαννάρου, Ρένα Ροδίου
Σούλη Κούσουλα, Νίκος Ταμπάκης, Λάζαρος Πιπερόπουλος, Βασίλης Μπουρνάκας

Τάκης Ασημακόπουλος, Μανώλης Αναστασάκης, Απόστολος Μπακαγιάννης, Βαγγέλης Αρβανίτης

Σελίδα 197
Γιάννης Κασιούρας, Ζωή Παπαδοπούλου, Μαρία Μπίκου, Κώστας Κασαπάκης

Γιώργος Ταρλαντάς, Κώστας Σχορτσανίτης, Δημήτρης Αντωνόπουλος, Δημήτρης Μποϊμπόλας
Βασίλης Βασιλείου, Στράτος Σμυρλής, Αντώνης Μαργαρίτης, Φωτεινή Αλεξίου

Καίτη Ράμμου, Γιώργος Μπαμπάς, Γιώργος Σελιανάκης, Χρήστος Βάρφης

Σελίδα 196
Θανάσης Μπίκος, Μάκης Πασσίσης, Αντώνης Θανόπουλος, Νίκος Σκοταράς

Σπύρος Φιορεντίνος, Γιάννης Βολακάκης, Περικλής Κοντάκης, Αλένκα Κοκότ
Γιώργος Στρογγύλης, Παναγιώτης Καραδήμας, ΚώσταςΦώλλας, Νίκος Βουλγαράκης

Γιώργος Ντούσγος, Αχιλλέας Μόσολας, Σπύρος Γεωργιάδης, Νίκος Κατσιώρχης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΚΑΔΡΑ ΑΝΑ ΣΕΛΙΔΑ
(κατά σειρά ιστορικής συμμετοχής, συχνότητας παρουσίας και διαθεσιμότητας φωτογραφίας)



Το ανά χείρας πόνημα περιλαμβάνει
 τα κείμενα, τις φωτογραφίες και τα σκίτσα που

αναρτήθηκαν έως και το Δεκέμβριο του 2012
στο ομώνυμο μπλογκ – desmologies - που είναι 

αφιερωμένο στις... μασο-οινικές
δραστηριότητες της οινοφλυγικής σέχτας 

«Δ.Ε.Σ.Μ.Ο.Σ.», ήτοι της Διευρυμένης Επιτροπής
Σοφών Μείζονος Οινοπνευματικής Στάθμης.

Ο ΔΕΣΜΟΣ ιδρύθηκε το 2008 και αποτελεί
σωματείο παραγνωρισμένο από το κράτος,

γι’ αυτό και αξιόπιστο.

2008-2012
ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ  ΟΙΝΟΥ & ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ


