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Εδιτόριαλ 
 

Αγαπητέ αναγνώστη, κρατάς στα χέρια σου το έκτο τεύχος του 
περιοδικού των Σατύρων 1987, το υπόθετο.  

Στις σελίδες του τα αδηφάγα µάτια σου θα αντικρίσουν ένα 
σύγχρονο παραµύθι για µικρούς και µεγάλους, το οποίο η µεγάλη µας 
παράταξη ανακάλυψε και παρουσιάζει. Πιστεύουµε ότι εξαιτίας του 
επιµορφωτικού του χαρακτήρα, θα πάρει µια θέση στο πάνθεον των 
κλασσικών παραµυθιών δίπλα στη Σταχτοµπούτα  και τον 
Παπουτσωµένο Λύκο.  
 Επίσης ξαναπαρουσιάζουµε συνοπτικά τις θέσεις και τις πράξεις 
µας για να µαθαίνουν οι παλιοί και να θυµούνται οι καινούριοι. 
Ευελπιστούµε ότι αυτή τη φορά θα γίνουµε κατανοητοί από αυτούς που 
µας ρωτάνε µονίµως τα ίδια πράγµατα. 
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Με τον ήλιο µας βάζουν, µε τον ήλιο µας βγάζουν  
τι έχουµε τα έρµα και ψοφάµε; 

 

 
 
Μια φορά και έναν καιρό, ήταν µια στάνη µε πολλά προβατάκια. 

Μια µέρα έµαθαν ότι το αφεντικό τους  
αποφάσισε να επιφέρει αλλαγές στο µαντρί. 
Ήθελε να φέρει µηχανήµατα και να µεγαλώσει 
τη στάνη φέρνοντας κατσικάκια.  
 Τα προβατάκια ανησύχησαν µήπως µε τα 
νέα µέτρα το γάλα τους χάσει την αξία του ή 
ακόµα χειρότερα τα κατσικάκια πάρουν τη θέση 
τους και τα ίδια τα στείλουν για σφάξιµο.  

 
Μαζεύτηκαν λοιπόν για να 

συζητήσουν πώς θα αντιµετωπίσουν την 
αδιαλλαξία του αφεντικού τους. Μετά από 
πολλές ώρες η πλειοψηφία αποφάσισε να 
κλείσει  το µαντρί, µην αφήνοντας τους 
τσοπάνηδες να παίρνουν το γάλα και 
άρχισαν να βελάζουν ενάντια στο αφεντικό. 

 
 
 



Ταυτόχρονα, ήρθανε σε επαφή µε τα άλλα µαντριά του, στα 
οποία όµως  επικρατούσε «η σιωπή των αµνών».  

Καθώς περνούσε ο καιρός τα προβατάκια άρχισαν να ανησυχούν 
για την τροφή τους, βλέποντας ότι τελειώνουν τα αποθέµατα. ∆εν ήταν 
σίγουρα αν οι τσοπάνηδες τα επιτρέψουν να βοσκήσουν. Κάποια 
αρχικριάρια,τα οποία είχαν αυτοανακηρυχθεί ηγέτες του κοπαδιού, 
διαβεβαίωναν ότι είχαν εξασφαλίσει από τους τσοµπάνηδες πως η 
βοσκή θα γίνει κανονικά. 

 Και ενώ ο ιδιοκτήτης έµενε αµετακίνητος, 
την τελευταία φορά που συζήτησε το κοπάδι, τα 
αρχικριάρια χωρίστηκαν σε δύο οµάδες. Κάθε 
οµάδα θεωρούσε τον εαυτό της πραγµατικό 
αγωνιστή και επικεφαλής του κοπαδιού και 
κατηγορούσε την άλλη για υπονοµευτή.  

Θέλοντας λοιπόν να εξασφαλίσουν και την 
τροφή, αλλά και να θεωρηθούν νικητές, χωρίς πραγµατικά να έχουν 
πετύχει τίποτα, προσπαθούσαν να ανοίξει το µαντρί δίχως όµως να 
φανεί ότι αυτοί το άνοιξαν... 

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 1 

... Όταν  άνοιξε το µαντρί, 
µπήκαν οι τσοπάνηδες και  για µια 
βδοµάδα τα έπλεναν, τα χτένιζαν, τα 
ξεψείριαζαν και τα προετοίµαζαν για 
τη βοσκή που θα ακολουθούσε. 
Έπειτα τα οδήγησαν στα πιο εύφορα, 
χλοερά και καταπράσινα λιβάδια, 
όπου και βόσκησαν για τρεις 
τουλάχιστον βδοµάδες. Φυσικά, τους 
υποσχέθηκαν ότι το πρόγραµµα 
διατροφής τους θα διατηρηθεί όπως 
είχε αποφασιστεί το Φθινόπωρο. 

 
 
 
 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 2 



 ... Όταν  άνοιξε το µαντρί, µπήκαν 
οι τσοπάνηδες και όχι µόνο δεν τα τάισαν, 
αλλά εν όψει Πάσχα, στείλανε για 
σούβλισµα τα γάλακτος και τα γέρικα τα 
πέταξαν έξω απ’ το µαντρί. Και όπως είναι 
γνωστό, όποιος µένει έξω απ’ το µαντρί 
τον τρώει ο λύκος. 
 
 

 
 
Αγαπητοί αναγνώστες, πολυαγαπηµένοι 
ψηφοφόροι, αυτή είναι η ιστορία όπως την 
είδαν, την κατέγραψαν και σας την 
παρουσιάζουν οι ρεπόρτερ της µεγάλης µας 
παράταξης. 
 

 
 

Βρείτε το τέλος της ιστορίας και κερδίστε πλούσια δώρα!!! 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 1                  ΕΠΙΛΟΓΟΣ 2              ΑΛΛΟ 
 

  ........................................................................................... 
            ...........................................................................................
 ........................................................................................... 
            ...........................................................................................
 ........................................................................................... 

 
Οι πρώτοι τρεις που θα απαντήσουν, κερδίζουν από µία δωρεάν                                   

εγγραφή στη µεγάλη µας παράταξη και µία εφ’ όρου ζωής συνδροµή στο 
υπόθετο. 



 

Σας προσκαλούµε στην κοπή της 
 αποκριάτικης βασιλότουρτας, 

 

 
 

 
 

που θα λάβει χώρα τη Κυριακή 14 Φλεβάρη του 
σωτήριου έτους 1999, 

στην αίθουσα Α1 (κτίριο πολιτικών) 
 

5:00 µµ 
 
 
 
 
 

ΣΑΤΥΡΟΙ 1987 
12 ετών σαν το παλιό, καλό whisky  



Εκσατυρισµός εδώ και τώρα 
 
Με την άνεση της µακροβιέστερης, µη προσκείµενης σε οποιονδήποτε κοµµατικό 

ή πολιτικό φορέα, φοιτητικής κίνησης στην ιστορία των ελληνικών 
πανεπιστηµίων 

 
Φέτος γιορτάζουµε τα δωδέκατα γενέθλια της ύπαρξης µας. Η 

δηµιουργία µας και η πορεία µας είναι µια διαρκής παλινδρόµηση 
ανάµεσα στο χαβαλέ και την πιο ουσιαστική πολιτική µας δράση. 
∆ώδεκα χρόνια τώρα, εµείς οι φοιτητές που απαρτίζουµε  αυτό που 
αποκαλείται ΣΑΤΥΡΟΙ, προσπαθούµε να εξηγήσουµε το αυτονόητο. 
Η σοβαροφάνεια παρατάξεων  στις γενικές συνελεύσεις, δε σηµαίνει 
την ύπαρξη ουσιαστικής πολιτικής θέσης.  
 Στη διάρκεια των δώδεκα αυτών χρόνων ήµασταν και είµαστε 
καινοτόµοι, µε αποτέλεσµα τη ριζική αλλαγή του σκηνικού στην 
Πολυτεχνική. Κάθε φορά που κάναµε ή προτείναµε κάτι διαφορετικό, 
µας κατηγορούσαν για έλλειψη σοβαρότητας και ουσίας. Μετά από 
κάποιο χρονικό διάστηµα, οι ίδιοι που µας κατηγορούσαν υιοθετούσαν 
τις προτάσεις µας (πέρσι η «κακή» ΜΠΟΥΡΛΟΤιάδα, φέτος η «καλή» 
ΤΑΒΛΙάδα). 

Οι Σάτυροι πρώτοι κυκλοφορήσαµε περιοδικό στην 
πολυτεχνική δίνοντας το παράδειγµα σε άλλες παρατάξεις, 
διατηρώντας τον σατυρικό και σατιρικό τρόπο γραψίµατος. 
Καθιερώσαµε τα πάρτυ στους χώρους του πανεπιστηµίου µε το 
ψιλοτζαµπέ ποτό και τη συµµετοχή φοιτητικών γκρουπ. Σπάσαµε την 
ξύλινη, κοµµατική γλώσσα που επικρατούσε στο αµφιθέατρο µιλώντας 
ουσιαστικά κι όχι σαν επίδοξοι βουλευτές. Με τις χιουµοριστικές 
αφίσες και τα πανό προσελκύουµε το βλέµµα του φοιτητή και 
ταυτόχρονα θίγουµε τα προβλήµατα που τον απασχολούν. 
  Αν όλα αυτά, λοιπόν, τα κατόρθωσε η παράταξη µας στην 
παιδική της ηλικία σκεφτείτε τι µπορεί να κάνει, τώρα που µπαίνει 
στην εφηβεία.  



Ήρθε η νέα χολυγουντιανή υπερπαραγωγή 

που θα σας καθηλώσει. 
 

 
 

Από τη ∆ευτέρα στους κινηµατογράφους 
 


