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Εδιτόριαλ 

 
Φίλε αναγνώστη, πολυαγαπηµένε ψηφοφόρε η µεγάλη 

παράταξη των Σατύρων 1987, συνεχίζοντας τις πρωτοποριακές 
καινοτοµίες της, σας παρουσιάζει τη νέα βελτιωµένη έκδοση 
του υποθέτου (χρήσις εξωτερική). 

Το υπόθετο είναι πλέον Dual-Band. Το διπλό εξώφυλλο 
είναι το πρώτο βήµα από µια σειρά ενεργειών, που έχουµε 
προγραµµατίσει. Στα επόµενα τεύχη θα ακολουθήσουµε την 
πεπατηµένη, κάνοντας τετριµµένες προσφορές: CD, βιβλία, 
σπίτια κλπ.  

Όπως είναι αναµενόµενο, η θεµατολογία του τεύχους 
είναι άµεσα συνυφασµένη µε την τοπική και διεθνή 
επικαιρότητα. Έτσι λοιπόν, σ’ αυτή την έκδοση θα βρείτε ένα 
αποκαλυπτικό φωτορεπορτάζ σχετικά µε την επίσκεψη 
Clinton. Με σκοπό να σας παραπληροφορήσουµε για όσα δεν 
δείξανε τα κανάλια και δεν γράψανε οι εφηµερίδες, σας 
παραθέτουµε τη γυµνή αλήθεια. 
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Η αλήθεια ντυµένη 
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Ο ιδιώτης βάζει χέρι στη λέσχη 
 

 

Θα τον παρακολουθήσουµε απαθείς 
ή  

θα βάλουµε και εµείς ένα χεράκι; 
 



 
 

Νέες εξελίξεις  
για το θέµα της λέσχης,  

το οποίο σας απασχολεί εδώ και ένα µήνα. 

 
 

Οι δαιµόνιοι ρεπόρτερ του δηµοσιογραφικού 
οργανισµού υπoθέτου, µετά από επισταµένες, επίπονες και 
εξονυχιστικές έρευνες, ανακάλυψαν τον ιδιώτη που θα 
πλειοδοτήσει στον επικείµενο διαγωνισµό και σας παραθέτουν 
κατ’ αποκλειστικότητα µια συνέντευξή του. 

Μέσα από την συνέντευξη αυτή πέφτει άπλετο φως στο 
«σκοτεινό» θέµα που αφορά τη 
λέσχη και φαίνονται πια καθαρά οι 
προθέσεις του καινούργιου 
ιδιοκτήτη. Από την ολιγόλεπτη 
συζήτηση που είχαµε λίγο πριν 
από τη συνέντευξη εντύπωση µας 
έκανε ότι ο εν λόγω επιχειρηµατίας 
ήταν εµπνευσµένος από 
κοµµουνιστικές πεποιθήσεις (στις 
προηγούµενες ευρωεκλογές 
ψήφισε Κανέλλη) µεγαλόψυχος 

και έτοιµος να παρέχει απλόχερα στους φοιτητές δυνατότητες 
που ποτέ δεν µπορούσαν να φανταστούν. 
Αρχικά τον ρωτήσαµε τις προθέσεις του για τη λέσχη και µας 
είπε τα εξής: 
«Η λέσχη θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο ώστε να καλύπτει τις 
ανάγκες του φοιτητή ότι ώρα και αν πεινάσει. Το πρόγραµµα θα 
µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Για πρωινό θα 
προσφέρονται κέικ, καφές, ροδοπάκι, αυγά    µε µπέικον, 



µπουγάτσα (κρέµα, τυρί, κιµά και σπανάκι για αρχή) καθώς και 
πατσάς για τους ξενύχτηδες.  

Στο µεσηµεριανό και 
στο βραδινό θα 
υπάρχουν 12 πιάτα από 
τα οποία ο φοιτητής  θα 
µπορεί να επιλέξει, 
καθώς επίσης και 
τεράστια γκάµα ποτών 
(σαµπάνια, κρασί, 
µπύρα).  Το γεύµα/ 
δείπνο θα σερβίρεται σε 

πορσελάνινα πιάτα, τα ποτά σε κρυστάλλινα κολονάτα ποτήρια, 
ενώ θα µπορείτε να απολαύσετε το φαγητό σας χρησιµοποιώντας 
ασηµένια µαχαιροπήρουνα. Τέλος για επιδόρπιο πλούσια 
ποικιλία γλυκών έρχεται να συµπληρώσει το λουκούλλειο αυτό 
γεύµα σας.»  
 Φανερά ενθουσιασµένοι από τα λεγόµενά του (µιας και 
όλα αυτά µας φαίνονταν απίστευτα) τολµήσαµε να τον 
ρωτήσουµε για το τι άλλο έχει υπόψη του να προσφέρει και 
µας είπε:  
 «Ειδικός διαιτολόγος 
απόφοιτος του πανεπιστηµίου 
της Γενεύης αναλαµβάνει το 
πρόγραµµα διατροφής για 
όσους αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα µε το 
µεταβολισµό τους. 
Προβλέπεται µεταφορά κάθε 
φοιτητή από και προς τη λέσχη 
µε λιµουζίνα  καθώς επίσης 
και χρηµατική ενίσχυση αξίας 
3.000 δρχ ηµερησίως ανά 
φοιτητή για καφέ, ποτό και τσιγάρα. Μαθήµατα savoir-vivre θα 



παραδίδονται για όσους 
από σας δεν ξέρετε να 
χρησιµοποιείτε σωστά τα 
µαχαιροπήρουνα. Και το 
αποκορύφωµα θα είναι οι 
topless δίµετρες ξανθιές 
Ρωσίδες υπεύθυνες για το 
σερβίρισµα που µετά τις 
24.00 αναλαµβάνουν 
καθήκοντα striper ικανές 
να πραγµατοποιήσουν κάθε σας φαντασίωση.» 
 Χεσµένοι από τη χαρά µας ακούγοντας όλα όσα µας 
είπε αρχίσαµε να εξετάζουµε σοβαρά το ενδεχόµενο ανάληψης 
και του πανεπιστηµίου από τον καλό, πατέρα, φίλο ιδιώτη. 
Κλείνοντας για να µην σας µπουν ιδέες δεν πρόκειται να 
υιοθετήσει κανέναν (του το προτείναµε εµείς αλλά αρνήθηκε 
ευγενικά). 
 

 
 



ΜΕΓΑΛΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

Βρείτε ποιος από τους εικονιζόµενους φοιτητές θα φτάσει 
πρώτος στην αίθουσα Α8 για να κάνει µάθηµα: 

 

Ο πολιτικός     4, Ο περιβάλλοντος    4, Ο αρχιτέκτονας    4 
 

 
Οι νικητές κερδίζουν πλούσια δώρα: 

• Ένα διαρκείας για την Α8 για το ακαδηµαϊκό έτος 
1999-2000 ή 

• Ένα εισιτήριο για το επόµενο πάρτι µας ή 
• Τίποτα από τα παραπάνω 

 
Οι σωστές απαντήσεις θα δηµοσιευτούν στο site: 

http://www.geocities/satyroi1987 
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