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Σάτυροι 1987-1997. 
Με την άνεση της µακροβιέστερης µη προσκείµενης σε οποιονδήποτε κοµµατικό ή 
πολιτικό φορέα φοιτητικής κίνησης στην ιστορία των ελληνικών πανεπιστηµίων. 

 
  
 

7 Απριλίου και αυθαίρετα 
γιορτάζουµε τα δέκατα 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. 10 χρόνια τώρα, εµείς οι 
φοιτητές που απαρτίζουµε  ότι αποκαλείται 
ΣΑΤΥΡΟΙ, προσπαθούµε να εξηγήσουµε  
ό,τι φαίνεται αυτονόητο. Ποιος ο ρόλος µας 
στην πολυτεχνική, τι µας ενώνει, µας οδηγεί, 
µας εµπνέει και τέλος πάντων ποιος είναι ο 
λόγος που σήµερα µετά από τόσα χρόνια µας 
οδηγεί να έχουµε την κοινή πορεία µε όλους 
εκείνους που ξεκίνησαν την παράταξη αύτη.  
 Τι είναι λοιπόν αυτό που µας 
χαρακτηρίζει; Είναι η πρόταση του 
συγκλητικού µας για δηµιουργία 
φιλοσοφικής στην Ξάνθη, ζητώντας από 
τους καθηγητές να κατανοήσουν το 
σεξουαλικό µας πρόβληµα, ή η παρουσία 
µας στις γενικές συνελεύσεις των τµηµάτων 
της πολυτεχνικής όταν ζητούσαµε από τους 
καθηγητές να µην χαθεί το εξάµηνο µετά τις 
καταλήψεις. Το στίγµα µας δίνεται από τα 
άτοµα που κάνουν τα πάρτι, που 
ζωγραφίζουν τους σάτυρους µε τα 
υπερµεγέθη γεννητικά όργανα ή από την όσο 
γίνεται ποιο σοβαρή παρουσίαση των 
απόψεων µας στις γενικές συνελεύσεις των 
φοιτητών, και από την ουσιαστική 
συµµετοχή µας σε κάθε κινητοποίηση. 
 Η αλήθεια είναι ότι κάναµε µόδα. 
∆εν αναφέροµαι στο ρεύµα των 
"ανεξαρτήτων" αλλά σε καινοτοµίες που 
εισαγάγαµε, που τότε ήταν κατάπτυστες και 
σήµερα είναι κοινή πρακτική. Παράδειγµα οι 
εκλογές. Όταν το 1987 οι πρώτοι Σάτυροι 
σπάσανε την ξύλινη γλώσσα των εκλογών 
και των κοµµατικών γραµµών, µόνο µε την 

παρουσία τους, ουσιαστικά διαµόρφωσαν το 
τρόπο µε τον οποίο γίνονται οι εκλογές µέχρι 
σήµερα. Αυτοί πρώτοι πετάξανε χαρτάκια 
τότε που στο αµφιθέατρο επικρατούσε άκρα 
του τάφου σιγή και φωνάξανε συνθήµατα. 
Αυτοί  δώσανε την απάντηση στα δήθεν 
σοβαρά φυλλάδια µε τις χιουµοριστικές τους 
αφίσες. Από τους Σάτυρους ξεκίνησαν τα 
πάρτι στους χώρους του πανεπιστηµίου ,µε 
το ψιλοτζάµπα ποτό και τις ζωντανές 
εµφανίσεις των φοιτητικών γκρουπ . 
 Αλλά όχι µόνο αυτά. Και εµείς η νέα 
γενιά τα τελευταία 5 χρόνια έχουµε παράγει 
τις δικές µας καινοτοµίες. Το υπόθετο, η 
προσπάθεια µας να βγει η δήθεν πολιτική 
από το διαχειριστικό ∆Σ και να ξεφύγουµε 
από το ρόλο του απλού ψηφοφόρου, να 
παράγουµε δική µας άποψη, και τέλος να 
οδηγηθούµε σε κινητοποιήσεις µε αυτή την 
άποψη και όχι από συνήθεια. 
 Έτσι καλέ µου αναγνώστη, αυτό το 
τεύχος δεν είναι προεκλογικό (και καλά), 
αλλά επαιτιακό!!! Στην γιορτή λοιπόν των 
10 χρόνων αυτό το τεύχος είναι ένα δώρο 
αγάπης για σένα πιστέ µου αναγνώστη. 
 Σε αυτό το τεύχος δώρο, µπορεί 
κανείς να παρατηρήσει µια ξένη 
δηµοσίευση. το κείµενο που µας έστειλε ο 
ανεξάρτητος συνεργάτης του υπόθετου 
Βertolt Brecht. Το κείµενο αυτό υιοθετήθηκε 
και από την κεντρική επιτροπή και αποτελεί 
το προεκλογικό µας µανιφέστο. 
 Τις σελίδες του τεύχους αυτού 
κοσµεί και ένα κείµενο για τα πολιτικά 
κόµικς. Σε όλους όσους ανήκουν στο CLUB  
των αναγνωστών µας η ύπαρξη ενός τέτοιου 
κειµένου δεν είναι έκπληξη. Είναι αλήθεια 
ότι για µας ο κόσµος του κόµικ αποτελεί µία 
από τις αγαπηµένες µορφές έκφρασης, ενώ 
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είναι και αναπόσπαστο κοµµάτι και του 
υπόθετου. Άλλα ας ξεκαθαρίσουµε ότι το 
πολιτικό σκίτσο στην Ελλάδα έχει και µια 
µεγάλη παράδοση. Μία από τις εφηµερίδες 
µεγάλης κυκλοφορίας "Τα Νέα" στηρίζεται 
στις γελοιογραφίες (και στις αγγελίες 
βέβαια). 
 Το κεντρικό άρθρο αναφέρεται στο 
politically correct, κυρίαρχο πολιτικό 
φαινόµενο της εποχής µας. Το απολιτίκ, η 
οικολογία των διεθνών συµβάσεων, ο καλός 
...εντός εισαγωγικών φοιτητής, και όλα αυτά 
που σιγά σιγά περνούν µέσα από τα Μ.Μ.Ε. 
και όχι µόνο αναφέρονται σε αυτό το 
κείµενο σε µια πρώτη προσέγγιση του 
ζητήµατος. Αλλά είναι και µια απάντηση σε 

όλους αυτούς που µας κατηγορούσαν πέρυσι 
για ιδεολογική καθαρότητα και για 
σκληροπυρηνικούς, όταν µιλάγαµε για τον 
µηχανικό προλετάριο. Φέτος αφού το 
διαβάσανε στις εφηµερίδες και το ακούσανε 
τόσο από το Τ.Ε.Ε. όσο και από τους 
καθηγητές µας, ενσωµατώνουν την νέα λέξη 
στο λεξιλόγιο τους. Εξαιρετικά αφιερωµένο 
και το κόµικ για την αναγνώριση του 
τροµοκράτη.  
 Να µην ξεχάσω :  
 Ι. Να ευχηθώ και χρόνια πολλά στο ενός 
έτους υπόθετο, 
ΙΙ. Να ψηφίσω Σάτυρους 10 ετών      THE 
MATURE CHOICE. 
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ΑΝ ΟΙ ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

 
  
 
“Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι” 
ρώτησε η µικρή κόρη της 
σπιτονοικοκυράς του “θα φέρονταν 
καλύτερα στα ψάρια;”. “Σίγουρα” 
απάντησε αυτός. “Άν οι καρχαρίες ήταν 
άνθρωποι, θα έφτιαχναν στη θάλασσα για 
τα µικρά ψάρια τεράστιες κασέλες µε 
διάφορες τροφές µέσα, τόσο φυτά όσο 
και ζώα. Θα φρόντιζαν να έχουν οι 
κασέλες πάντα φρέσκο νερό και θα 
έπαιρναν εν γένει διάφορα υγειονοµικά 
µέτρα. Όταν , παραδείγµατος χάριν ένα 
ψαράκι τραυµάτιζε το πτερύγιό του, τότε 
οι καρχαρίες θα του έβαζαν αµέσως έναν 
επίδεσµο, για να µην τους πεθάνει πρίν 
την ώρα του. Για να µην είναι τα 
ψαράκια µελαγχολικά θα 
διοργανώνονταν πού και πού µεγάλες 
γιορτές στο νερό, γιατί τα χαρούµενα 
ψαράκια έχουν καλύτερη γεύση από τα 
µελαγχολικά. Θα υπήρχαν φυσικά και 
σχολεία σε αυτές τις µεγάλες κασέλες. 
Στα σχολεία αυτά τα ψαράκια θα 
µάθαιναν πώς να κολυµπάνε στο στόµα 
των καρχαριών. Θα χρειάζονταν, 
παραδείγµατος χάριν, τη γεωγραφία για 
να µπορούν να βρίσκουν τους µεγάλους 
καρχαρίες, που θα βρίσκονται κάπου 
τεµπελιάζοντας. Το σπουδαιότερο θα 
ήταν φυσικά η ηθική διαπαιδαγώγηση 
των µικρών ψαριών. Θα διδάσκονταν ότι 
το υψηλότερο και ωραιότερο ιδεώδες 
είναι να θυσιάζεται ένα ψαράκι πρόθυµα 
και ότι όλα έπρεπε να πιστεύουν στους 
καρχαρίες, προπαντός όταν τους έλεγαν 
ότι θα µεριµνούσαν για ένα καλύτερο 
µέλλον. Θα δίδασκαν στα ψαράκια ότι το 
µέλλον αυτό τότε µόνο είναι 

εξασφαλισµένο, όταν µάθαιναν υπακοή. 
Τα ψαράκια θα έπρεπε να φυλάγονται 
από όλες τις ταπεινές, υλιστικές, 
εγωιστικές, και µαρξιστικές διαθέσεις και 
να αναφέρουν αµέσως στους καρχαρίες, 
όταν κανένα από αυτά έδειχνε τέτοιες 
διαθέσεις. Άν οι καρχαρίες ήταν 
άνθρωποι, θα έκαναν φυσικά και 
πολέµους αναµεταξύ τους, για να 
κυριέψουν ξένες ψαροκασέλες και ξένα 
ψαράκια. Τους πολέµους θα έβαζαν να 
τους κάνουν τα δικά τους ψαράκια. Θα 
δίδασκαν στα ψαράκια ότι ανάµεσα σε 
αυτά και τα ψαράκια των άλλων 
καρχαριών υπάρχει τεράστια διαφορά. 
Τα ψαράκια, θα διακύρισαν, είναι, ώς 
γνωστόν, βουβά, αλλά σωπαίνουν σε 
εντελώς διαφορετικές γλώσσες και γι’ 
αυτό δεν µπορούν να καταλάβουν το ένα 
το άλλο. Σε κάθε ψαράκι που θα σκότωνε 
στον πόλεµο µερικά άλλα ψαράκια 
εχθρικά, που σωπαίνουν σε άλλη 
γλώσσα, θα απένειµαν ένα µικρό 
παράσηµο από θαλασσινά φύκια και τον 
τίτλο του ήρωα.Άν οι καρχαρίες ήταν 
άνθρωποι, θα υπήρχε φυσικά και σ’ 
αυτούς τέχνη. Θα υπήρχαν ωραίοι 
πίνακες, στους οποίους θα 
παριστάνονταν τα δόντια των καρχαριών 
µε υπέροχα χρώµατα, τα στόµατά τους 
σαν αληθινά πάρκα αναψυχής, όπου θα 
µπορούσε να κάνει κανείς έναν υπέροχο 
περίπατο. Τα θέατρα στο βυθό της 
θάλασσας θα έδειχναν πώς ηρωικά 
ψαράκια κολυµπάνε ενθουσιασµένα στα 
στόµατα των καρχαριών και η µουσική 
θα ήταν τόσο ωραία ώστε τα ψαράκια θα 
ορµούσαν, κάτω από τους ήχους της, µε 
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την µπάντα µπροστά, σαν σε όνειρο και 
µε το νανούρισµα των πιό ευχάριστων 
σκέψεων, στα στόµατα  των καρχαριών. 
Θα υπήρχε βέβαια και µια θρησκεία, αν 
οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι. Θα δίδασκε 
ότι για τα ψαράκια µόνο στην κοιλιά των 
καρχαριών θα άρχιζε η αληθινή ζωή. 
Εξάλλου, άν οι καρχαρίες ήταν 
άνθρωποι, τα ψαράκια θα έπαυαν επίσης 
να είναι ίσα, όπως συµβαίνει τώρα. 
Μερικά από αυτά θα έπαιρναν αξιώµατα 
και θα τα τοποθετούσαν πάνω από τ’ 
άλλα. Στα κάπως µεγαλύτερα θα 
επιτρεπόταν µάλιστα να τρώνε τα 
µικρότερα. Αυτό δεν θα ήταν για τους 
καρχαρίες παρά ευχάριστο, αφού οι ίδιοι 
θα είχαν έπειτα να τρώνε, συχνά, 
µεγαλύτερες µπουκιές. Και τα µεγάλα 
ψαράκια, που θα είχαν ένα πόστο, θα 
φρόντιζαν για την τάξη ανάµεσα στα 
ψαράκια και θα γίνονταν δάσκαλοι, 
αξιωµατικοί, µηχανικοί για την 
κατασκευή των κασελών κτλ. Με λίγα 
λόγια, πολιτισµός θα υπήρχε στη 
θάλασσα, µόνο αν οι καρχαρίες ήταν 
άνθρωποι”.  
B. Brecht 
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Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ 
 
 
         Ο φασισµός πέθανε, ζήτω το 
Politically Correct! H ιδέα της επιβολής 
της οµογενοποίησης του πληθυσµού, 
καταλύοντας το δικαίωµα της 
διαφορετικότητας µε την απόλυτη 
κρατική εξουσία, αντικαταστάθηκε από 
ένα πιο δυσδιάκριτο φαινόµενο. Το 
politically correct καθοδηγεί πια κάθε 
δραστηριότητα στη ζωή µας. Ο τρόπος 
που εκφραζόµαστε, που ενεργούµε και 
που έχουµε την αξίωση από τους 
άλλους να αντιδρούν είναι 
προδιαγεγραµµένος.  
 
 … Έτσι µιλάµε πλέον για τον καλό 
‘βορειοηπειρώτη’ και τον εγκληµατία 
‘Αλβανό’. Οι στρατιωτικές επεµβάσεις 
είναι πια ‘ειρηνευτικές αποστολές’…      
       

Τα ΜΜΕ και η µόδα διδάσκουν 
ένα κώδικα συµπεριφοράς ο οποίος 
είναι εφήµερος: αυτό που είναι σήµερα 
πολιτικά ορθό αύριο παύει να είναι ενώ 
αργότερα µπορεί να επανέλθει. Το 
άτοµο-δέκτης ακολουθεί αυτό το 
πρότυπο πιστεύοντας ότι δεν έχει άλλη 
επιλογή αφού η αποστασιοποίηση 
προβάλλεται σαν περιθωριοποίηση. 
Αρχικά το politically correct ήταν µια 
µάχη γύρω από λέξεις, η προσπάθεια 
δηλαδή κάποιων φορέων να αλλάξουν 
την πραγµατικότητα µέσω της 
µετονοµασίας. Έτσι µιλάµε πλέον για 
τον καλό ‘βορειοηπειρώτη’ και τον 
εγκληµατία ‘Αλβανό’. Οι στρατιωτικές 
επεµβάσεις είναι πια ‘ειρηνευτικές 
αποστολές’. Επίσης πολλές λέξεις και 
εκφράσεις παρά τη θέλησή µας και 
χωρίς να το συνειδητοποιήσουµε, 
αφαιρέθηκαν από το λεξιλόγιό µας. 
Σήµερα όποιος χρησιµοποιεί εκφράσεις 
όπως ‘ταξική πάλη’ ή ‘ ιµπεριαλισµός’, 
συνηθισµένους όρους της 

κοινωνιολογίας  και της οικονοµίας, 
είναι politically incorrect.  
         Όµως, η επίδραση του politically 
correct δεν σταµάτησε στο λεξιλόγιο. 
Σταδιακά, εκπληρώνοντας τους 
στόχους του, έφτιαξε ένα πρότυπο 
βιτρίνας που ο καθένας είναι 
υποχρεωµένος να δείχνει για να είναι 
κοινωνικά αποδεκτός µε ‘εκθέµατα’ 
που καλύπτουν όλο το φάσµα των 
δραστηριοτήτων. 
         Η κοινωνική συµπεριφορά είναι 
ένα παζλ, µε τα κοµµάτια του οποίου 
παίζει το politically correct. Αλλάζει τη 
µορφή τους και τα βάζει σε τέτοια θέση 
ώστε να δηµιουργήσει την εικόνα της 
προσωπικότητας που αυτό θέλει. Έτσι 
καθορίζονται το ντύσιµο, ο τρόπος 
διασκέδασης, το αισθητικό κριτήριο, η 
αντιµετώπιση της τέχνης ενώ δεν 
ξεφεύγουν οι ανθρώπινες σχέσεις και ο 
επαγγελµατικός προσανατολισµός. ∆εν 
είναι φυσικά τυχαία η έκφραση 
‘πολιτικά ορθό’ αφού καθορίζει το 
εκάστοτε καλό. Έτσι είναι σήµερα 
ενάρετο να στηρίζει κανείς τις απολιτίκ 
κινήσεις της ∆ιεθνούς Αµνηστίας ή της 
Greenpeace, να µηδενίζει οποιαδήποτε 
πολιτική πράξη - ‘κρίνοντας’ ότι όλοι οι 
πολιτικοί είναι ίδιοι - ενώ είναι 
ανορθόδοξο να πιστεύει στον 
ανθρωπισµό, στην αλληλεξάρτηση του 
ανθρώπου µε τη φύση και να στηρίζει 
πολιτικές πρωτοβουλίες. 
         Αποτέλεσµα όλων των παραπάνω 
είναι, υποκύπτοντας στην τροµοκρατία 
της αρετής, να  µοιάζουµε όλοι µεταξύ 
µας στο πως διασκεδάζουµε, στο πως 
‘αγαπάµε’ την τέχνη και γενικά στο πως 
φανταζόµαστε την ευτυχία µας. 
Άλλωστε  αντιδρούµε σαν εξωτερικοί 
παρατηρητές όχι µονάχα απέναντι στα 
κοινωνικά προβλήµατα αλλά και στην 
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ίδια τη φύση. Στην πολιτική το 
politically correct φέρνει τη διακοπή 
της σκέψης. Ό,τι ήταν θετικό, είναι 
σήµερα αρνητικό, µπορεί όµως αύριο 
να ξαναγίνει θετικό, οπότε το 
ασφαλέστερο είναι ή η στείρα 
αντιπαράθεση ή η σιωπή. 
         Σήµερα στα πανεπιστήµια το 
politically correct έχει δείξει τις βασικές 
του τάσεις.  Ο politically correct 
φοιτητής επιβάλλεται να βλέπει τη 
σχολή µόνο σαν µέσο για την 
επαγγελµατική του ανέλιξη και να την 
αντιµετωπίζει σαν έναν οργανισµό 
ασύνδετο µε την κοινωνία. Επιβάλλεται 
να συµβιβάζεται µε κάθε πείραµα που 
δοκιµάζουν οι εκάστοτε ‘υπεύθυνοι’ για 
την παιδεία και να µη ζητάει τίποτα 
παραπάνω από αυτό που του 
προσφέρουν. Ο προβληµατισµός και η 
δραστηριοποίηση - πέρα από τους 
αναποτελεσµατικούς µηχανισµούς της 
γραφειοκρατίας - σχετικά µε ζητήµατα 
της παιδείας και της κοινωνίας 
γενικότερα, θεωρείται politically 
incorrect. Επιβάλλεται δηλαδή, η 
αντικατάσταση της πολιτικής 
συνείδησης µε ένα είδος ακίνδυνης 
ευαισθησίας.  
 
                    Οι ‘αντιπρόσωποι’ των 
φοιτητών δικαιολογούν την κατηγορία 
που τους καταλογίζεται, δηλαδή ότι 
‘είναι όλοι τους ίδιοι’ 

 
Οι ‘αντιπρόσωποι’ των φοιτητών 

δεν θα µπορούσαν φυσικά να ξεφύγουν 
από τον κανόνα. Οι παρατάξεις 
περιορίζουν τη δραστηριότητά τους σε 
γρφειοκρατικές διαδικασίες, 
αναλώνονται στη στείρα αντιπαράθεση 
και τη συνθηµατολογία, που οδηγούν 
όπου θα οδηγούσε η αδράνεια και η 
απόλυτη σιωπή. Η όλη πρακτική τους 
χαρακτηρίζεται από την εσωστρέφεια 
και την αδιαφορία για τον φοιτητή ως 

µέλος της κοινωνίας. Όλα  τα 
παραπάνω δεν είναι τυχαία αφού οι 
παρατάξεις  δεχόµενες το politically 
correct, χάνουν τον πολιτικό 
προσανατολισµό και τελικά το λόγο 
ύπαρξής τους. ¨Ετσι έχουµε αριστερές 
παρατάξεις που ποτέ δεν αναφέρονται 
στην ‘απαγορευµένη’ έννοια του 
σοσιαλισµού και αντίστοιχα δεξιές, που 
αποφεύγουν την έννοια της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας. Αποτέλεσµα όλων 
αυτών είναι να δικαιολογούν την 
κατηγορία που τους καταλογίζεται, 
δηλαδή ότι ‘είναι όλοι τους ίδιοι’.  
          Αντίθετα, µε την ίδρυσή της και 
την ονοµασία της, η οµάδα των 
Σατύρων πέτυχε να ταράξει τα 
λιµνάζοντα νερά στο σύλλογο 
φοιτητών. Σήµερα οι Σάτυροι µε τη 
δράση τους στοχεύουν στον 
επαναπροσδιορισµό του ρόλου του 
φοιτητή στην κοινωνία µέσα από κοινές 
δραστηριότητες µε φορείς έξω από το 
πανεπιστήµιο (κοινή εκδήλωση µε το 
Εργατικό Κέντρο Ξάνθης και ΜΜΕ του 
νοµού). Η έκδοση του ‘Υπόθετου’ έχει 
στόχο µια πιο άµεση και ειλικρινή 
επαφή µεταξύ των φοιτητών από αυτή 
που προσφέρουν η τακτική του ∆Σ και 
οι µηχανισµοί της σχολής.  
         Μια ρεαλιστική µατιά στο παρόν 
και το µέλλον του φοιτητή αλλά και του 
πολίτη γενικότερα, δεν µας επιτρέπει να 
είµαστε υπεραισιόδοξοι. Παρόλα αυτά 
αν και η άποψή µας έχει συνδεθεί µε τη 
διαµαρτυρία, η πρακτική µας τείνει να 
τη µεταµορφώσει σε δυναµική. 
Προβληµατιζόµενοι για το τι είναι ή όχι 
politically correct και αµφισβητώντας 
την κατάρρευση των ιδεολογιών που 
αυτό κηρύσσει, αντιµετωπίζουµε, όχι 
τον κίνδυνο αλλά την πρόκληση του να 
είµαστε politically incorrect.  
           
Α.  Λ 
Γ.  Π 
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Ξέρεις τη διαφορά ανάµεσα: 
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Κόµικς και Πολιτική 
 
 
 
Το σύγχρονο πολιτικό κόµικ είναι 
ουσιαστικά γέννηµα της αναστάτωσης που 
προκλήθηκε το Μάη του ’68, αφού υπήρξε 
µια µεγάλη δραστηριότητα στο χώρο της 
αφίσας, του σκίτσου και του κόµικ. 
Αποτέλεσµα ήταν η ανατροπή της 
παραδοσιακής µορφής που θέλει τα κόµικς 
απλά να στηρίζουν και να ενισχύουν τους 
ισχύοντες µύθους και αξίες -Ποπάυ, Μίκυ, 
Τεν-Τεν. 
Από αυτή την ανατροπή δηµιουργήθηκαν 
δύο ρεύµατα: 
Το άµεσα πολιτικό κόµικ, το οποίο  

χρησιµοποίησαν σχεδόν όλες οι 
κοµµατικές οργανώσεις και οµάδες για να 
ασκήσουν προπαγάνδα. Αυτό το ρεύµα 
ακολουθώντας την πορεία αυτών των 
οργανώσεων έσβησε γρήγορα χωρίς να 
αφήσει τίποτα το αξιόλογο, εκτός από 
κάποια καθαρά αναµνησιακά βιβλία: ”Το 
κεφάλαιο για αρχάριους”, 

“Εικονογραφηµένο κοµµουνιστικό 
µανιφέστο” κ.ά. 

Το δεύτερο ρεύµα ήταν σηµαντικότερο και 
εξακολουθεί µέχρι σήµερα να επηρεάζει 
πολλούς δηµιουργούς. Στις δηµιουργίες 
των Christin, Bilal, Pratt, Schuiten η 
πολιτική είναι παρούσα αλλά όχι στο 
προσκήνιο. Η οκτωβριανή επανάσταση -” 
Παρτίδα κυνηγιού” Christin- Bilal 1988-, ο 
ισπανικός εµφύλιος - Οι φάλαγγες της 
µαύρης τάξης” Christin- Bilal 1985-, η 
σηµερινή πολιτική κατάσταση αλλά και 
µια πιθανά µελλοντική -”Ο πυρετός της 
Ουρµπικάνδης” Schuiten-Peeters 1988, “Η 
γιορτή των αθανάτων” Bilal 1980- 
βρίσκονται στο φόντο της ιστορίας ενώ οι 
ήρωες έχουν συνεχείς πολιτικές αναφορές. 
Αξιοσηµείωτη είναι η αντιµετώπιση των 
χωρών του “υπαρκτού” σοσιαλισµού. ∆εν 
είναι φιλική προς τα καθεστώτα εκεί, όµως 
δεν έχει καµία σχέση µε τη ψυχροπολεµική 
οπτική που επικρατούσε ως τότε -Herge : 
“Ο Τεν-Τεν στη χώρα των Σοβιέτ” 1929, 
“Στόχος η Σελήνη” 1950. Ταυτόχρονα 
υπήρξε µια τάση πιο “ασεβής” και 
ισοπεδωτική από δηµιουργούς όπως οι 
Quino, Lausier, Reiser. Χωρίς σαφείς 
αναφορές σε πολιτικά γεγονότα 
κριτικάρουν αδυσώπητα τη ζωή και τον 
κόσµο. 
Στην Ελλάδα τα πράγµατα είναι πολύ 
διαφορετικά: Η πολιτική γελοιογραφία 
επικράτησε του κόµικ πολύ νωρίς. Υπάρχει 
βέβαια µια παράδοση ανάµιξης των δυο 
ειδών: Το ‘46-’47 ο Ριζοσπάστης 
δηµοσίευε τον “Τάκη τον Κουκουέ” ένα 

Κόµικς και Πολιτική 
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είδος πολιτικής καρικατούρας 
επιτηδευµένα ανορθόγραφης, είδος που 
ακολούθησε τις επόµενες δεκαετίες ο 
Μποστ. Το πρώτο όµως καθαρά πολιτικό 
κόµικ ήταν η “Τσιγγάνικη ορχήστρα” του 
Γ.Καλαϊτζή (εκδ. Πολύτυπο 1984). Γενικά 
όµως το πολιτικό κόµικ είναι σχεδόν 
ανύπαρκτο. Η “ζήτηση” της αγοράς για 
άλµπουµ πολιτικών γελοιογράφων έχει 
οδηγήσει σε ένα αποκλεισµό από πλευράς 
εκδοτών, δηµιουργών που τείνουν σε 
µεγαλύτερες και πιο ολοκληρωµένες 
ιστορίες. Επίσης τα έντυπα µεγάλης 
κυκλοφορίας “αγνοούν” το κόµικ 
υποχρεώνοντας τους δηµιουργούς να 
γυρίσουν σε πολιτική γελοιογραφία. Τα 
µοναδικά ελληνικά περιοδικά κόµικ 
“Βαβέλ” και “Παραπέντε” δεν έχουν την 
οικονοµική  

επιφάνεια να αντιµετωπίσουν το 
πρόβληµα. 
Στην Ελλάδα το κόµικ - όχι µόνο το 
πολιτικό-είναι στο περιθώριο µε εξαίρεση 
τους Αρκά και Κυρ.  
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Αντίθετα σε χώρες όπως η Ιταλία έχει 
µια εντελώς διαφορετική 
αντιµετώπιση. Χαρακτηριστική είναι η 
διαµάχη που έχει ξεσπάσει για το αν ο 
Κόρτο Μαλτέζε - δηµιούργηµα του 
Hugo Pratt - είναι αριστερός ή δεξιός, 
καθώς και η συζήτηση που προκάλεσε 
ένα σκίτσο του Altan. Μέχρι τις 
εκλογές που κέρδισε ο Μπερλουσκόνι, 
ο Altan συνήθιζε να απεικονίζει 

κάποιο καλοντυµένο κύριο (σύµβολο 
της εξουσίας) να βάζει στον πισινό 
ενός φουκαρά (σύµβολο του πολίτη) 
µια οµπρέλα. Σε µια γελοιογραφία 
µετά τις εκλογές εµφανίζεται ο πολίτης 
µε ένα κορµό στον πισινό του ενώ 
κοιτάζεται στον καθρέφτη και λέει: 
“Γαµώτο! Έχω ένα σκουπιδάκι στο 
µάτι µου”.
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