
 



ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙ∆ΗΣ 

 
 
Το 1987 ένας αστεροειδής χτύπησε τα φοιτητικά δρώµενα 

της Ξάνθης. Οι δονήσεις είναι ακόµη και σήµερα αισθητές και οι 
ειδικοί αναφέρουν ότι δεν θα σταµατήσουν για καιρό ακόµη! 

Έκτοτε φάνηκαν και άλλες λάµψεις. Ο χρόνος όµως 
απέδειξε πως επρόκειτο για διάττοντες αστέρες. Μόνο ο ιδιαίτερος 
τρόπος έκφρασης και οι θέσεις των Σατύρων αντέχουν στο χρόνο 
και µάλιστα ωριµάζουν στο πέρασµα του, σαν το καλό ουίσκι (του 
χρόνου γινόµαστε 12 ετών!) 

Από τον αστεροειδή γεννήθηκε ο κοµήτης του ‘Υπόθετου’. 
Ο κοµήτης του Haley έχει περίοδο εµφάνισης 75 χρόνια. Το 
‘Υπόθετο’ έχει ευτυχώς µια πιο µικρή αλλά και κοµµατάκι πιο 
ασταθή περίοδο. 

Αρκετά φίλε αναγνώστη, αγαπηµένε ψηφοφόρε σε 
πρήξαµε µε την αστροφυσική. Έχεις στα χέρια σου το νέο 
‘Υπόθετο ’. ∆ιαβάζοντας το θα καταλάβεις ότι δεν σου 
υποσχόµαστε τα αστέρια, σου τα εξασφαλίζουµε! 

Οι Σάτυροι της γειτονιάς σου. 



Για όλα φταίει το «ΧΑΖΟΝ» 
(διήγηµα επιστηµονικής φαντασίας και όχι µόνο) 

2028µ.Χ. Ένας τεράστιος αστεροειδής (ο σύµφωνα µε τη 
ΝΑSΑ «1997ΧF11») κατευθύνεται προς τη Γη. Η σύγκρουση 
είναι αναπόφευκτη. Ένα παρόµοιο γεγονός πριν 60 εκατοµµύρια 
χρόνια οδήγησε στην εξαφάνιση σχεδόν κάθε είδους ζωής στον 
πλανήτη (δεινόσαυροι). Η ανθρώπινη κοινωνία είναι 
καταδικασµένη σε αφανισµό. 

Τι είδους κοινωνία όµως θα καταστρέψει ο αστεροειδής; 
Οι απόψεις για το σκηνικό που θα επικρατήσει διίστανται. 

Τα σενάρια είναι δύο: 

1. Σενάριο τύπου Adam Smith 

Έξω από τις επαύλεις, τα παλάτια και τους άλλους 
χώρους1 που εδρεύουν οι µερικές εκατοντάδες ζάπλουτοι του 
κόσµου οι οποίοι εξουσιάζουν µετά την κατάρρευση των κρατών 
(γνωστοί σαν Ιδιώτες), επικρατεί απόλυτη ησυχία . Τα ιδιωτικά 
στρατεύµατα που έχουν επιφορτισθεί µε την φύλαξη των χώρων 
αυτών διατηρούν τη τάξη. Η κατάσταση όµως στο εσωτερικό των 
κτιρίων είναι ακριβώς αντίθετη. Βασιλεύει απόλυτος πανικός. Μόνο 
ο όροφος της πρόσφατα απολυµένης Λογιστικής οµάδας είναι 
άδειος. 

Στο γραφείο του Ιδιώτη η ατµόσφαιρα είναι αποπνικτική. 
Το µεγάλο αφεντικό λουσµένο στον κρύο ιδρώτα, φανερά 
καταβεβληµένο από την παρατεταµένη αϋπνία παρακολουθεί 
εναγωνίως την οθόνη του τερµατικού του περιµένοντας την 
ποθητή είδηση. Πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να φύγει από αυτή την 
κόλαση. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη είναι προ των πυλών. 

Στις υπόλοιπες αίθουσες επικρατεί οργασµός 
κινητικότητας. Το σύνολο της Τεχνικής οµάδας που αποτελείται 
από hi tech µηχανικούς εργάζεται πυρετωδώς σκυµµένο πάνω 
στους υπολογιστές. Τους τελευταίους µήνες η δουλειά έχει 
εντατικοποιηθεί αφού τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Η λύση 
όµως δε φαίνεται πουθενά. Το ενδεχόµενο φυγής στη Σελήνη έχει 



αποκλεισθεί εδώ και χρόνια καθώς η σύγκρουση θα προκαλέσει 
αλλαγή της τροχιάς της. Το µόνο ενδεχόµενο που εξετάζεται 
πλέον από τις συνεργαζόµενες οµάδες όλων των Ιδιωτών είναι 
αυτό της εκτροπής του αστεροειδή από την πορεία του. Στις αρχές 
του αιώνα όµως η έρευνα σταµάτησε σε τοµείς όπως η 
αστροφυσική επειδή δεν απέφεραν οικονοµικά κέρδη στους 
Ιδιώτες. Οι τεχνικές οµάδες προσπαθούν τώρα σε ελάχιστο χρόνο 
να καλύψουν το κενό γνώσης. Κοινό µυστικό ανάµεσα τους είναι 
το ότι η προσπάθεια τους είναι απέλπιδη. Η άρτια κατάρτιση τους 
σε απόλυτα εξειδικευµένα θέµατα τεχνολογίας, δεν αντικαθιστά 
την ευρύτερη γνώση που ίσως να οδηγούσε στη λύση. 

 
Στα γκέτο, δηλαδή σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές του 

πλανήτη, εκεί όπου ζει η Μάζα, συµβαίνει κάτι παράξενο. Στα 
γκρίζα και παλαιά οικοδοµικά µπλοκ, τις τρώγλες και τους υπόνο-
µους όπου κατοικούν, επικρατεί απόλυτη σιωπή. Πλήθος λαού 
έχει εγκαταλείψει τις 'κατοικίες' του. Οι ένοικοι συρρέουν κατά χι-
λιάδες στις αλάνες που αφήνουν ανάµεσα τους τα γκρεµισµένα 
κτίρια. Εκεί έχει στηθεί µια µεγάλη γιορτή. Ντυµένοι µε τα καλά 
τους κουρέλια και φορτωµένοι µε τα εκλεκτότερα αποφάγια που 
συνέλεξαν από τους σκουπιδότοπους των Ιδιωτών έχουν για 
πρώτη φορά µετά από χρόνια χαµόγελα στα πρόσωπα τους. Η 
ώρα της λύτρωσης έφθασε. Ο πλανήτης θα καταστραφεί και µαζί 
του θα τελειώσει και το µαρτύριο της ζωής. Στις γιορτές αυτές οι 
µεγαλύτεροι διηγούνται στους υπόλοιπους τη ζωή στον παλιό 
κόσµο και θυµούνται τις εξεγέρσεις που πνίγηκαν στο αίµα από 
τους ιδιωτικούς στρατούς2. Η διήγηση είναι πια παγκοσµίως ο 



µόνος τρόπος µετάδοσης της γνώσης, αφού οι νεότεροι δεν 
διδάχθηκαν ποτέ τη γραφή. Τα σχολεία και τα πανεπιστήµια, στο 
ξεκίνηµα του αιώνα, ιδιωτικοποιήθηκαν και σε µικρό χρονικό 
διάστηµα αντικαταστάθηκαν από τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικής και 
Λογιστικής Κατάρτισης, αφού η γενική µόρφωση δεν 
εξυπηρετούσε τα συµφέροντα των Ιδιωτών και έκρυβε τον 
κίνδυνο εξεγέρσεων. 

Ο ενθουσιασµός του πλήθους φουντώνει από τις 
περιγραφές των µελών Λογιστικών οµάδων. Οι τελευταίοι 
ανήκουν πλέον στη Μάζα καθώς η εργασία τους είναι άχρηστη. Η 
περιγραφή του πανικού που επικρατεί στα ιδιωτικά παλάτια, τους 
δίνει µια ξεχωριστή θέση ανάµεσα στους εορτάζοντες. 

Έρχεται η στιγµή που ο αστεροειδής είναι ορατός δια 
γυµνού οφθαλµού. Στα παλάτια η ελπίδα έχει πεθάνει. Ο 
υπόλοιπος κόσµος ξεσπάει σε χειροκροτήµατα, ζητωκραυγές και 
δάκρυα ανακούφισης και ευτυχίας. 

Αποδεικνύεται επιτέλους το δίκιο των φιλελεύθερων: Θα 
έρθει η ώρα που µε τον καπιταλισµό η µεγάλη 
πλειοψηφία των ανθρώπων θα είναι ευτυχισµένη! 
 
 
2. Σενάριο τύπου Karl Marx 

 
Το Κοινοβούλιο των Εθνών της Γης καθώς και τα Εθνικά 

Κοινοβούλια είναι κλειστά. Απόλυτη σιωπή επικρατεί και στις 
Τοπικές Επιτροπές Αντιπροσώπων. 

Στα εργοστάσια εργατικής ιδιοκτησίας οι µηχανές σιγούν. 
Στις υπηρεσίες λαϊκής διαχείρισης οι πόρτες είναι κλειδωµένες 
ενώ στους συνεταιριστικούς αγρούς µόνο τα πουλάκια τιτιβίζουν. 
Σήµερα δεν είναι απεργία, είναι αργία. Είναι η µέρα του 
αστεροειδή. 

Οι πλατείες, τα πάρκα και οι χώροι που χρησίµευαν 
παλιότερα σαν στρατόπεδα σφύζουν από κόσµο που έχει στήσει 
µεγάλη γιορτή. Το θέαµα που πρόκειται να δούνε είναι µοναδικό 
στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ο αστεροειδής θα χτυπηθεί και 
θα κονιορτοποιηθεί από δορυφόρους, που κατασκευάστηκαν από 
την Παγκόσµια ∆ιαπανεπιστηµιακή Ένωση, για αυτό το σκοπό. 

Στα πηγαδάκια άνθρωποι όλων των επαγγελµάτων, 
εργάτες, µηχανικοί, αγρότες και µαθητές συζητούν για την 



κίνηση του αστεροειδούς και ως συνήθως ανταλλάσσουν απόψεις 
πάνω στα θέµατα της επόµενης Λαϊκής Συνέλευσης. Όλοι 
χαµογελούν και είναι ευτυχισµένοι γιατί εδώ και δεκαπέντε 
χρόνια που λειτουργεί το Κράτος των Εθνών της Γης, για 
δεύτερη φορά επιτυγχάνεται µε τη συνεργασία και τη χρήση της 
γνώσης, η αντιµετώπιση ενός πανανθρώπινου προβλήµατος. Το 
πρώτο µεγάλο ζήτηµα που απαντήθηκε µε παγκόσµιο 
δηµοψήφισµα το 2021, ήταν η εγκαθίδρυση της παγκόσµιας 
γλώσσας και γραφής. 

Το µόνο που πικρίζει κάποιους είναι ότι θα πρέπει να 
παρακολουθήσουν το θέαµα από γιγαντοοθόνες, αφού η έκρηξη 
δεν είναι ορατή σε όλο τον πλανήτη (η Γη δεν είναι επίπεδη, γιατί 
να είναι τα τσιπς σας κλπ), ο λόγος που δεν βρίσκονται στο άλλο 
ηµισφαίριο δεν είναι ούτε το κόστος ούτε ο χρόνος µετακίνησης, 
αφού και τα δύο έχουν ελαχιστοποιηθεί. Απλά κανείς δεν θέλει να 
λείπει από τη Λαϊκή Συνέλευση της επόµενης µέρας. Όπως πάντα 
θα πρέπει να εκλεγούν οι ανακλητοί λαϊκοί αντιπρόσωποι που θα 
µεταφέρουν τη βούληση και τις ανάγκες του Λαού µέσα από την 
πυραµίδα των κοινοβουλίων µέχρι και το Κοινοβούλιο των Εθνών 
της Γης. 

Όταν πλέον η έκρηξη γίνεται ορατή όλος ο κόσµος 
χειροκροτεί ευτυχισµένος για το µέλλον που εξασφάλισε για τις 
επόµενες γενιές. 

Αποδεικνύεται επιτέλους το δίκιο των Σοσιαλιστών: Θα 
έρθει η ώρα που µε τον σοσιαλισµό η µεγάλη πλειοψηφία 
των ανθρώπων θα είναι ευτυχισµένη! (και θα ζήσει να το 
διηγηθεί στους επόµενους.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.κυρίως ιδιωτικά νησιά, πρώην κυβερνητικοί χώροι και ανακαινισµένα κάστρα.  
2.αξιοσηµείωτη ήταν η εξέγερση των Λατινοαµερικάνων ενάντια στην Chiquita 



ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ 
(pax Americana) 

 
« Τα υπερεθνικά οικονοµικά 
δίκτυα κυριαρχούν όλο και 
περισσότερο των κρατικών 
εξουσιών και δηµιουργούν ένα 
είδος έθνους πέρα από κάθε 
χώρα και κάθε κυβέρνηση.» 
 

Viviane Forrester 
 
 

Πέρα από τις προβλέψεις των Σατύρων χρήσιµο θα ήταν 
να δει κανείς τι πραγµατικά συµβαίνει σήµερα και που 
προβλέπουν οι ειδικοί ότι θα οδηγηθούµε. 

Πλέον η ελεύθερη αγορά δεν περιορίζεται στα στενά όρια 
κάθε χώρας, αλλά απλώνει τα πλοκάµια της σε ολόκληρο τον 
πλανήτη. Η αποκρατικοποιήσεις, η συρρίκνωση του κράτους 
πρόνοιας και γενικά οι πιέσεις για «λιγότερο κράτος» δεν είναι 
φαινόµενο που συναντάται µόνο στην Ελλάδα. Ακόµη και οι 
υπανάπτυκτες οικονοµικά και βιοµηχανικά χώρες µειώνουν 
δραστικά την παρέµβαση του κράτους σε σχεδόν όλους τους 
τοµείς της ζωής. Σύµφωνα µε τον Milton Friedman (καθηγητής 
στο Πανεπιστήµιο του Σικάγου) «µόνο η προστασία της ιδιωτικής 
ιδιοκτησίας, η υπεράσπιση της χώρας και η εξασφάλιση ενός 
ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης για τους εντελώς φτωχούς είναι 
υποχρεώσεις του κράτους.» 

Για τους φιλελεύθερους το κράτος είναι άχρηστο. Τυπικά 
όµως, αφού ουσιαστικά η ελεύθερη αγορά έχει απόλυτη ανάγκη 
την υποδοµή που µόνο το κράτος µπορεί και παρέχει. Το κράτος 
είναι αυτό που κατασκευάζει δρόµους, λιµάνια, πανεπιστήµια, 
σχολεία τα οποία εκµεταλλεύονται οι επιχειρήσεις. Πλέον λοιπόν 
ο πολίτης φορολογείται από το µισθό που του δίνει η επιχείρηση, 
για να δηµιουργηθούν έργα πάλι προς όφελος των επιχειρήσεων. 
Τοµείς όπως περίθαλψη, ασφάλιση, πολιτισµός θεωρούνται 
ασύµφοροι για τις επιχειρήσεις και ασφυκτιούν. 

Αν το κράτος έχει πεθάνει, ποιος κινεί τώρα πια τις 
εξελίξεις;  



Ο William Greider (συντάκτης του Rolling Stone) στο 
βιβλίο του «One World, Ready Or Not» γράφει «πολιτικές 
δυνάµεις που κατά τη διάρκεια του µεγαλύτερου χρόνου του 
εικοστού αιώνα περιγράφονταν σαν αντιδραστικοί - οι πλούσιοι 
και οι επιχειρηµατίες - παρουσιάζονται τώρα σαν προοδευτικοί, 
σαν οι µεταρρυθµιστές οι οποίοι ασταµάτητα διαµορφώνουν το 
µέλλον.» Είναι φανερό πια ότι τα πάντα κρέµονται από τη 
θέληση και το πρόσταγµα των µεγάλων επιχειρήσεων και τις 
πολιτικές που αυτές ακολουθούν. Όποια πολιτική όµως και να  

 
ακολουθείται το γεγονός είναι ένα: το κεφάλαιο έχει ανάγκη από 
νεωτερισµούς στην τεχνολογία. Εποµένως η ανάπτυξη του είναι 
εξαρτηµένη άµεσα από την ειδική γνώση. Ο σύγχρονος εργάτης 
δεν είναι πια ο χειρωνάκτης αλλά ο καταρτισµένος σε 
συγκεκριµένους τοµείς της τεχνολογίας. Όµως το να 
µετεκπαιδεύεις εργάτες σε Computer Experts, δεν είναι παρά η 
High Tech, έκδοση της συµβουλής της Μαρίας Αντουαννέτας στο 
λαό την παραµονή της Γαλλικής Επανάστασης: «αφού δεν έχουν 
ψωµί, ας φάνε παντεσπάνι.» 

Για το που θα οδηγηθούµε τελικά οι απόψεις διίστανται. 



«αν ο καπιταλισµός δεν εξασφαλίσει στην πλειονότητα 
των πολιτών αυξανόµενο πραγµατικό εισόδηµα, ενώ η γενική 
οικονοµική πίττα µεγαλώνει» υποθέτει ο καθηγητής του ΜΙΤ 
Thurow, «δεν θα µπορεί πια να ποντάρει στην πολιτική πίστη της 
πλειοψηφίας.» Θα έχουµε λοιπόν στρατιές ανέργων να 
ξεσηκώνονται απέναντι στο σύστηµα και αλλεπάλληλες κρίσεις 
στον καπιταλισµό ή θα δικαιωθεί ο εκδότης του Economist 
Duddley Fishburn που προβλέπει τα εξής: «αν και ο πληθυσµός 
της γης αυξάνεται σταθερά ο κόσµος θα έχει δηµιουργήσει 
τεράστιο πλούτο ... θα υπάρχουν περισσότερα για όλους, 
ειδικότερα για τους φτωχούς αυτού του κόσµου ... παντού θα 
υπάρχει ειρήνη, καµία ανεξάρτητη χώρα δεν θα βρεθεί σε 
εµπόλεµη κατάσταση µε άλλη ... ο ηγετικός ρόλος των ΗΠΑ θα 
έχει σαν συνέπεια την ειρήνη και την ευηµερία ... η 
παραοικονοµία κάθε χώρας θα αποδώσει περισσότερα από όσα 
υπολογίζουν οι κυβερνήσεις και θα αυξηθεί ο προσωπικός 
πλούτος µας.» 

 
 

∆ε µας χέζεις ρε Duddlάρα!!!! 
 
 
 
 
 
 

Εκδοση: ∆ηµοσιογραφικός Οργανισµός Υποθέτου. 
Υπεύθυνοι σύνταξης:  
Γιώργος Γ. Γ.  
Ντόρα Π.  
Ανδρέας Γ. Λ. 
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Adam Smith, “The Wellfare Of Nations” 
Karl Marx, “Das Kapital” 

The Economist “Year 1998” 
Der Spiegel 31/97 

 



ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ 
 
 
2 Απριλίου 1998. 
 
Ώρα: 1:00µµ, σπίτι του ∆ 
 
... η κόκκινη Ferrari σχίζει τον αέρα και ετοιµάζεται µε ιλιγγιώδη 
ταχύτητα να µπει στην κλειστή στροφή όταν ξαφνικά... ένας 
θόρυβος τον ενοχλεί. Ο ∆ προσπαθεί να ανοίξει τα µάτια του. Ο 
ήχος επαναλαµβάνεται. Συνειδητοποιεί, λίγο αργά ως συνήθως, 
ότι πρόκειται για το Ericsson GH 688 (be free αυτό της 
προσφοράς) που χτυπά ανελέητα. Απλώνει το χέρι, πιάνει το 
κινητό, «ναι; ποιος είναι;», «εσύ 'σαι ρε µαλάκα; καλά στις 2:00 
για καφέ». Σηκώνεται. Άντε πάλι, κάθε µέρα το ίδιο πρόβληµα: 
«ποιο Polo µπλουζάκι να βάλω;». Έχοντας επιτέλους αποφασίσει 
τι θα φορέσει, πατά το κουµπί του τηλεφωνητή για να ελέγξει τα 
χθεσινά του µηνύµατα. Εκεί µια επιτακτική φωνή ακούγεται: 
«τσακίσου κατέβα να ψηφίσεις γιατί θα γίνουµε τεο-ρεζίλι.» 
Χαµογελάει και σκέφτεται: «κλασσικά». Ψάχνει απεγνωσµένα 
στα άλλα δύο δωµάτια του φοιτητικού του σπιτιού για το Filofax 
του. Το βρίσκει επιτέλους κάτω από το τελευταίο τεύχος του 
'Money and Life' και ελέγχει το πρόγραµµα της ηµέρας. Στις 1:30 
έχει συνάντηση µε τον καθηγητή για το µάθηµα. Συµπληρώνει 
στις 2:00 για καφέ µε τον Π. 

Παίρνει το Filofax, το Ericsson (το φτηνιάρικο είπαµε όχι 
το ακριβό), τα κλειδιά του αυτοκινήτου και κατευθύνεται προς το 
πολυτεχνείο. 
 
Ώρα 1:30µµ, γραφείο κ. Καθηγητού 
 
Ο ∆ µπαίνει µε χαρακτηριστική άνεση στο γραφείο. 
-Καληµέρα σας κύριε Καθηγητά! 
-Καληµέρα παιδί µου. Πώς πήγαµε χθες; 
-Πάλι πρώτοι βγήκαµε. Κανένα πρόβληµα! Με το βαθµό µου τι 
θα γίνει; 
-Αφού τα είπαµε. 
 



 
Ώρα 1:00µµ, σπίτι του Π 
 
... πλήθος κόσµου είναι στριµωγµένο γύρω του. Στο βάθος εκεί 
όπου είναι στραµµένα όλα τα βλέµµατα, µιλάει ο Αρχηγός. 
Ανάµεσα στον καπνό ξεχωρίζει κάποια στιγµή το πρόσωπο Του. 
Θεέ µου!!!... ο Τζουµάκας;;!! Ξυπνά τροµαγµένος, λουσµένος 
στον κρύο ιδρώτα. Το Carmina Burana που παίζει στο Repeat 
του CD από το προηγούµενο βράδυ, τον επαναφέρει στην 
πραγµατικότητα, «ουφ!., ένας απλός εφιάλτης ήταν!» 
Ανακουφισµένος σηκώνεται και κλείνει το CD. Πιάνει το 
τηλέφωνο και καλεί µουρµουρίζοντας για τον επόµενο 
λογαριασµό του ΟΤΕ. «εγώ είµαι ρε µαλάκα, θα βρεθούµε;» 
Κλείνει το τηλέφωνο. Κινούµενος προς το µπάνιο σκοντάφτει σε 
ένα πάκο µε ψηφοδέλτια. Σηκώνει ένα, «µέχρι τώρα καλά τους 
τη φέραµε, και αγωνιστές φανήκαµε και το ΠΑΣΟΚ στηρίξαµε, 
τώρα να δούµε πως θα ξεµπλέξουµε εκσυγχρονιστές, 
τσοχατζοπουλικοί και δε συµµαζεύεται.» Ανάβει την τηλεόραση, 
το δάχτυλο παίζει πάνω στο τηλεκοντρόλ. ΑΝΤ1, Μega, Star, 
ΝΕΤ, εδώ το µάτι του κολλάει. Σε πρώτο πλάνο το colgate 
χαµόγελο του Γιάννου. Ενστικτωδώς χαµογελάει και ο ίδιος. 
Ασυναίσθητα πατάει ξανά το play του CD. Το Carmina Burana 
παιανίζει και η γλυκιά του µελωδία πληµµυρίζει το χώρο. 
 
Ώρα 1:00µµ, σπίτι του Α 
 
... ο χαρακτηριστικός ήχος που κάνουν οι ερπύστριες γίνεται όλο 
και πιο δυνατός. Το τανκ πλησιάζει και σταµατά µπροστά στην 
πύλη. Αυτός παραµένει γαντζωµένος στα κάγκελα φωνάζοντας 
συνθήµατα. Οι πυροβολισµοί που ακούγονταν όλη νύχτα γίνονται 
τώρα πιο έντονοι. Οι σφαίρες σφυρίζουν περνώντας δίπλα του. 
Άξαφνα νιώθει το ζεστό αίµα να κυλά στα πόδια του. Ξυπνά 
ακούγοντας τη φωνή του να λέει στους συντρόφους του: 
Χτυπήθηκα!!! Ανοίγει τα µάτια του. Μια άσχηµη οσµή του τρυπά 
τα ρουθούνια, «αυτό δεν είναι αίµα! Ωχ πάλι κατουρήθηκα!» 
Σηκώνεται. Πάει στο µπάνιο να ξεφορτωθεί τα λερωµένα τ' 
άπλυτα και τα παραπετάει. Κοιτάζεται στον καθρέφτη. Πρέπει 
πάλι να ασχοληθεί µε τις τρίχες του προσώπου του. 
  



«άραγε αν φόραγα και το µπερέ µε το αστέρι, ίδιος δε θα 
ήµουνα;» Γυρίζει στο δωµάτιο και κάθεται στο γραφείο. 
Παραµερίζει τα ψηφοδέλτια από το πληκτρολόγιο του 
υπολογιστή. «Αρκετά ασχοληθήκαµε για φέτος µ' αυτά, ας δούµε 
πάλι τώρα τις σπουδές µας.» Συνδέεται µε το internet και 
σερφάρει ψάχνοντας για µεταπτυχιακά προγράµµατα, 
«µεταπτυχιακά πφφ! Αν δεν πάω εγώ που είµαι στο τµήµα, ποιος 
θα πάει;» Κοιτάζοντας το ρολόι του ανακαλύπτει πως είναι ώρα 
για καφέ. 
 
Ώρα 2:15µµ, παραλία Ξάνθης 
 
Ο ∆ µε τον Π πίνουν τον καφέ τους φανερά εκνευρισµένοι. Στο 
τραπέζι τους δίπλα στο Ericsson (το φτηνιάρικο ξαναείπαµε όχι 
το ακριβό), φιγουράρει το έντυπο που κρατάς στα χέρια σου 
φίλε αναγνώστη, πολυαγαπηµένε µας ψηφοφόρε. Ο Α πλησιάζει 
το εν λόγω τραπέζι. Το βλέµµα του καρφώνεται στο µαύρο 
εξώφυλλο µε τον τίτλο ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙ∆Α. 
Α: ακόµα µε αυτή την $#@φυλλάδα ασχολείστε; 
Π: µα καλά δεν είδες τι µαλακίες γράφουν; έτσι εύκολα   

ξεχνιούνται αυτά; ∆: άσε µωρέ µε τους παλιο%$#%$# επειδή 
αυτοί δεν έρχονται στα όργανα δεν θα µας αφήσουν και µας 
να κάνουµε τις δουλειές µας; 

Π: είπαµε, έχουν το ακαταλόγιστο, αλλά δεν περίµενα αυτά που 
κρατάµε µεταξύ µας να τα βγάλουνε στη φόρα! Πως διάολο θα 
τους ξεφορτωθούµε;! ∆: τι τα θες τώρα, θα τους φάµε πάλι 
στη µάπα! Άσε που είναι και ψεύτες! Ακούς εκεί GH 688! Το 
δικό µου είναι το καινούργιο µοντέλο. Το ακριβό! 

Π: εσύ ρε Α τι έχεις και δε µιλάς; Πάλι άσχηµο όνειρο είδες; 
Α: πού να σου λέω τώρα! 
Π: πάντως χειρότερο απ' το δικό µου αποκλείεται να ήταν! 
 
Σ.τ.σ. κι όµως είναι το φτηνιάρικο! 

 
 
ΚΑΘΕ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ  ΜΕ  ΠΡΟΣΩΠΑ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ! 
  



ΣΑΤΥΡΟΙ 1987-1998 
 

«...πάλι στο χαβαλέ το γύρισαν οι Σάτυροι», «...µε 
αστειάκια και παρτάκια δεν λύνονται τα καυτά µας προβλήµατα» 
κλπ κλπ. 

Όλα αυτά και άλλα πολλά είναι «κριτική» που 
επαναλαµβάνεται κατά καιρούς για τη ΜΕΓΑΛΗ µας παράταξη. 
∆εν µας δηµιουργεί έκπληξη. Το χιούµορ, η σάτιρα και η Σατυριά 
δεν αρµόζουν σε συνδικαλιστές της κλάσης τους. Ένας επίδοξος 
βουλευτής, κοµµατάρχης ή και υπουργός για να έχει µέλλον δεν 
µπορεί να έχει ένα παρελθόν πέραν του καθωσπρέπει. Ένας 
αγωνιστής της νέας γενιάς πρέπει σύµφωνα µε τους κανόνες του 
καθωσπρεπισµού και του Politically Correct να εκφράζεται µε 
ποµπώδεις εκφράσεις χωρίς να αγγίζει την ουσία ούτε για αστείο. 
Αυτό ισχύει και για τα στελέχη των κοµµατικών παρατάξεων και 
για τους µεγάλους επαναστάτες του φοιτητικού χώρου που 
πιστεύουν πως ο Che Guevara και ο Βελουχιώτης δεν γελούσαν 
ποτέ. 

Σε εµάς ευτυχώς τα Κεντρικά Γραφεία των Σατύρων 
(Paris, New York, Xanthi) δεν θέτουν τέτοιους περιορισµούς για 
την πολιτική µας σταδιοδροµία. Εµείς µπορούµε να γίνουµε 
πρωθυπουργοί ακόµα και µε ή για πλάκα! 

Οι θέσεις µας ήταν, είναι και θα είναι ξεκάθαρες, µε 
οποιοδήποτε τρόπο και αν εκφράζονται, σε Γενικές Συνελεύσεις, 
∆ιοικητικά Συµβούλια και στις περιοδικές εκδόσεις µας. 

 
 

$ΥΝ∆ΙΟΙΚΗΣΗ (!;) 
 

Μόνο οι Σάτυροι και παλαιότερα και οι TOLIS είναι 
ενάντια στη συνδιοίκηση όπως αυτή έχει σήµερα (νόµος-
πλαίσιο). Μπορούµε να µιλάµε µόνο για ψευδοσυνδιοίκηση. Ο 
αριθµός των εκπρόσωπων των φοιτητών είναι ίσος µε το 50% 
των εκπροσώπων των µελών ∆ΕΠ. Το πραγµατικό ποσοστό 
εκπροσώπησης εποµένως δεν ξεπερνά το 20%!!! 

1) λόγω του µικρού ποσοστού ο Σύλλογος Φοιτητών 
καθίσταται ανίσχυρος. 
 2) οι εκπρόσωποι προσπαθούν πάντοτε, χωρίς πολλές 
ελπίδες,   να   ενισχύσουν   τη   θέση   του   συλλόγου 



εκφράζοντας   κοινή   θέση,   όποια   και   αν   είναι   η 
πραγµατική     τους     θέση.     Εποµένως     αφού     η 
εκφραζόµενη, στα όργανα, θέση είναι κοινή γιατί να τους  
ψηφίζει   κανείς  στις  εκλογές  σαν  διαφορετικά σώµατα;; 
3) θεωρούν  οι  άλλες  παρατάξεις  πως  η  συνδιοίκηση 
λειτουργεί άρτια. Γιατί τότε φέρνουν θέµατα σε Γενικές 
Συνελεύσεις;; Προφανώς δεν µπορούν να τα λύσουν στη 
συνδιοίκηση!! 

 
Απαιτούµε: 
Πραγµατική συνδιοίκηση 50-50! 
Λήψη    αποφάσεων    µόνο    από    Γενικές    Συνελεύσεις 
(τακτικές)    και    προώθηση    τους    από   το   ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. 
 
 

ΕΠΕΑΕΚ 
 

Για ένα θέµα για το οποίο πολλοί µιλούν, οι Σάτυροι δεν 
µπορούν να σιωπούν. Τα χρήµατα των ΕΠΕΑΕΚ δεν µας τα 
δίνουν οι Φράγκοι για την ψυχή της µάνας τους, ούτε ως 
αποζηµίωση για τις καταστροφές που προκάλεσαν και προκαλούν 
κάθε φορά που «συµµαχούν» µαζί µας. Είναι ελληνικοί φόροι 
που κάνουν το ταξίδι Αθήνα - Βρυξέλλες - Αθήνα. Ο τρόπος µε 
τον οποίο αυτά τα λεφτά θα ξοδευθούν πρέπει να αποφασίζεται 
από τον ελληνικό λαό, δηλαδή εµάς. Κανένα πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ 
δεν µπορεί να καθορίσει τις κινήσεις που πρέπει να κάνουµε για 
να πάρουµε αυτά τα χρήµατα πίσω και να τα αξιοποιήσουµε. 

 
 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 
Οι Θέσεις των Σατύρων δεν παύουν να έχουν ένα σοβαρό 
πρόβληµα! Βρίσκονται πάντα τουλάχιστον ένα βήµα µπροστά...  
• όταν προτείναµε κινητοποιήσεις απέναντι σε µεταρρυθµίσεις 

του υπουργείου, όλοι το θεώρησαν πρόωρο. ∆εν πέρασε 
ούτε µία  εβδοµάδα  και   σύσσωµοι   οι   συνδικαλιστές  
πρότειναν κινητοποιήσεις.  



• όταν αηδιασµένοι από τους ψευδοαγωνιστές και την αµέτοχη 
του κόσµου προτείναµε το πάγωµα των «κινητοποιήσεων» 
και προβλέψαµε    σαν    αποτέλεσµα    την    αποδυνάµωση    
του Συλλόγου, κατηγορηθήκαµε για ηττοπάθεια και αποδοχή 
των καταστάσεων. Τώρα όλες οι γενικές συνελεύσεις 
δυστυχώς γίνονται   µόνο   εξ'   αναβολής,   πράγµα   
αδιανόητο   για   τα τελευταία 11 χρόνια! (τουλάχιστον). 

• τέλος χαρακτηριστική  περίπτωση  αποτελούν  δύο  από  τις 
περσινές προεκλογικές αφίσες της µεγάλης µας παράταξης: 

  
  

 
Για την πραγµατοποίηση της 
εκδήλωσης της µε οµιλητή τον 
Κωστάκη η ∆ΑΠ έφθασε σε 
σηµείο να απειλήσει µε χρήση 
βίας. Η Γενική Συνέλευση 
απαίτησε µε αφορµή αυτό το 
γεγονός την παραίτηση της 
από όλα τα όργανα. 
 

Στις τελευταίες συνελεύσεις των 
κινητοποιήσεων η ΠΑΣΠ στήριξε 
ξεκάθαρα την κυβερνητική 
πολιτική και έφθασε σε σηµείο 
να επικροτήσει ακόµη και την 
εισαγωγή των πιστωτικών 
µονάδων! 
 

 
 
 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 1998 
 

Live Rock Party 
Αίθουσα Α2   

 
 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ  
400 ∆ΡΧ 

 ΜΠΥΡΑ  
300 ∆ΡΧ 
 

 

ΣΑΤΥΡΟΙ 1987 

ΚΡΑΣΙ 

freefreefreefree!!!!!!!!!!!!    
 


