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« Δ η μ οκ ρατία ε ί να ι 4 λύκοι κα ι 1 π ρ όβ ατο
να ψηφίζ ου ν γ ια φα γητό » : Α να λύο ν τα ς τα
α ν έκδ ο τα γ ια του ς / τ ι ς π ολ ι τ ι κούς στη ν
οι κο ν ομ ι κή κ ρίση 1
Βίλλυ Τσάκωνα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
villytsa@otenet.gr

Abstract
Research on political humor and jokes usually concentrates on the analysis of their content to
explore their sociolinguistic functions. The present study also takes into consideration speakers’ authentic, spontaneous reactions to political jokes in order to investigate how speakers
perceive and evaluate political jokes and why they decide to recycle such texts. The data examined consists of political jokes targeting politicians and their actions during the current
Greek financial crisis. The analysis reveals that such texts more often than not express people’ s
disapproval of politicians and help them endure the difficult conditions in their everyday lives.
Λέξεις-κλειδιά: πολιτικό χιούμορ, ανέκδοτα για την οικονομική κρίση, πολιτικοί, έρευνα του
χιούμορ

1. Εισαγωγή
Η έρευνα για τις κοινωνιογλωσσικές λειτουργίες των πολιτικών ανεκδότων -και του
πολιτικού χιούμορ γενικότερα- επικεντρώνει συνήθως το ενδιαφέρον της στο περιεχόμενό τους, το οποίο συνδέεται και ερμηνεύεται με βάση τα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα στα οποία τα κείμενα αυτά αναφέρονται. Στην παρούσα μελέτη, πέρα από
1	Ευχαριστώ θερμά τον Αργύρη Αρχάκη για τις χρήσιμες επισημάνσεις του στο παρόν κείμενο.
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το περιεχόμενο των ανεκδότων, επεκτείνω το ερευνητικό ενδιαφέρον μου στα αυθόρμητα σχόλια που κάνουν οι ομιλητές/τριες σχετικά με το πώς τα ανέκδοτα αυτά
λειτουργούν και αξιολογούνται. Τα ανέκδοτα που εξετάζονται εδώ αναφέρονται στην
τρέχουσα οικονομική κρίση στην Ελλάδα.
Έτσι, η ενότητα (2) συνοψίζει βιβλιογραφία σχετικά με τις βασικές κοινωνιογλωσσικές λειτουργίες των πολιτικών ανεκδότων. Τα δεδομένα παρουσιάζονται στην ενότητα (3), ενώ ακολουθεί η ανάλυση του περιεχομένου των ανεκδότων (ενότητα 4.1)
και των αυθόρμητων σχολίων πάνω σε αυτά (ενότητα 4.2). Η ενότητα (5) περιέχει τη
συζήτηση των ευρημάτων και τα συμπεράσματα της μελέτης.

2. Οι κοινωνιογλωσσικές λειτουργίες των πολιτικών ανεκδότων
Τα πολιτικά ανέκδοτα είναι μια από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες ανεκδότων. Εμφανίζονται είτε σε απολυταρχικά καθεστώτα, όπου οι πολίτες δεν μπορούν να εκφραστούν
ελεύθερα, είτε σε μεταβατικές πολιτικές περιόδους, όπου οι συνθήκες μεταβάλλονται
ραγδαία. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ομιλητές/τριες μέσω των ανεκδότων εκφράζουν
τις ανησυχίες και τη διαμαρτυρία τους ενάντια στα πολιτικά καθεστώτα ή/και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες (βλ. μεταξύ άλλων Obrdlik 1942, Brandes 1977, Shehata
1992, Davies 1998, Badarneh 2011, Tsakona and Popa 2011, 2013, Moalla 2013). Επιπλέον, τα πολιτικά ανέκδοτα φαίνεται να ενισχύουν το ηθικό των πολιτών και την ελπίδα
τους για ένα καλύτερο μέλλον με το να τους/τις κάνουν να γελούν με τις δύσκολες
καταστάσεις που αντιμετωπίζουν. Συμβάλλουν έτσι στη δημιουργία μιας συλλογικής
ταυτότητας και τροφοδοτούν την αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων (Obrdlik 1942,
Brandes 1977, Laineste 2009, Stanoev 2009, Hong 2010, Klumbytė 2011, Moalla 2013).
Ορισμένοι/ες ερευνητές/τριες υποστηρίζουν ότι τα πολιτικά ανέκδοτα συνιστούν
ένα μέσο αντίστασης κατά των απολυταρχικών καθεστώτων, των ηγετών τους και των
αλλαγών που αυτοί/ές φέρνουν (Obrdlik 1942, Shehata 1992, Klumbytė 2011). Μια
τέτοιου είδους θεώρηση των ανεκδότων ως μέσων αντίστασης παραπέμπει στο καρναβάλι όπως το περιγράφει ο Bakhtin (1984α, 1984β), δηλαδή ως μια σύντομη, επαναλαμβανόμενη και θεσμοθετημένη απόδραση από τους περιορισμούς που επιβάλλει
η πολιτική εξουσία. Κατά τη διάρκεια αυτής της απόδρασης, οι πολίτες μπορούν να
αψηφούν την κοινωνικοπολιτική ιεραρχία και τους κοινωνικά αποδεκτούς κανόνες
συμπεριφοράς, να κατασκευάζουν μια «άλλη» πραγματικότητα και να γελούν σε βάρος του πολιτικού κατεστημένου.
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Ωστόσο, το χιούμορ σε οποιαδήποτε μορφή του δεν έχει οδηγήσει στην ανατροπή
καμιάς εξουσίας ούτε έχει προκαλέσει ποτέ σημαντικές πολιτικές αλλαγές (βλ. μεταξύ
άλλων Brandes 1977, Davies 2007, Tsakona and Popa 2011). Η Stein (1989) παρατηρεί ότι η θεώρηση των πολιτικών ανεκδότων ως αντίστασης δεν στηρίζεται τόσο σε
εμπειρικά δεδομένα όσο στις προσωπικές ιδεολογικές τοποθετήσεις των αναλυτών/
τριών τους (βλ. επίσης Stanoev 2009, Hong 2010). Ο δε Billig (2005) θεωρεί ότι τα πολιτικά ανέκδοτα προσφέρουν άλλοθι σε όσους/ες δεν τολμούν να επαναστατήσουν,
αφού παραβιάζουν μεν τους ισχύοντες κανόνες και αντιστέκονται στην καθεστηκυία
τάξη, δεν καταφέρνουν όμως να την ανατρέψουν. Λέγοντας πολιτικά ανέκδοτα, οι
ομιλητές/τριες δείχνουν, κατά τoν Billig, ότι έχουν επίγνωση των πολιτικών περιορισμών που τους επιβάλλονται άνωθεν και έτσι επιβεβαιώνουν και ενισχύουν την κυριαρχία του πολιτικού κατεστημένου. Ό,τι δηλαδή γίνεται αντιληπτό ως «επαναστατικό» χιούμορ δεν είναι παρά ένας τρόπος συμμόρφωσης προς την πολιτική εξουσία
(πρβλ. Badarneh 2011, Τσάκωνα 2013: 233-248).
Συνοψίζοντας, η σύγχρονη έρευνα γύρω από τις κοινωνιογλωσσικές λειτουργίες των
πολιτικών ανεκδότων δείχνει ότι αυτά φέρνουν στην επιφάνεια ασύμβατες όψεις της
πολιτικής πραγματικότητας και στοχοποιούν πολιτικούς, τις αποφάσεις τους, τους πολιτικούς θεσμούς, τις πολιτικές ιδεολογίες κλπ. Έτσι επιτρέπουν στους/στις ομιλητές/
τριες να τοποθετηθούν κριτικά απέναντι σε όλα αυτά (Tsakona and Popa 2011: 15-16).

3. Τα δεδομένα της έρευνας
Η σύγχρονη τεχνολογία έχει επιφέρει σημαντικές μεταβολές τόσο στις μεθόδους
συλλογής χιουμοριστικών δεδομένων όσο και στη δυνατότητα καταγραφής των πρακτικών λόγου στις οποίες αυτά εντάσσονται. Έχουμε έτσι πρόσβαση όχι μόνο στα
χιουμοριστικά κείμενα καθαυτά αλλά και στις αυθόρμητες παρατηρήσεις και αντιδράσεις των ομιλητών/τριών σε αυτά (βλ. Kramer 2011, Laineste 2011, Moalla 2013,
Stewart 2013, Τσάκωνα 2013, Tsakona 2013). Στο πλαίσιο αυτό, η σύγχρονη έρευνα
του χιούμορ δεν περιορίζεται πλέον στα αναλυτικά συμπεράσματα των ερευνητών/
τριών για το περιεχόμενό του, αλλά επεκτείνεται και στο πώς το αντιλαμβάνονται
όσοι/ες το (ανα)παράγουν και το προσλαμβάνουν.
Τα υπό εξέταση δεδομένα προέρχονται από ένα σώμα 596 ανεκδότων για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, τα οποία συγκεντρώθηκαν από τον Ιανουάριο 2010
μέχρι τον Δεκέμβριο 2013. Όλα ανεξαιρέτως τα ανέκδοτα στάλθηκαν στον προσω-
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πικό μου λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από φίλους/ες και συγγενείς. Τα
ανέκδοτα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) όσα στοχοποιούν και υπονομεύουν τους/
τις έλληνες/ίδες πολιτικούς και, σπανιότερα, ορισμένους/ες ξένους/ες (322 ανέκδοτα,
54,02%)· και β) όσα αναφέρονται στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων στην Ελλάδα
της κρίσης (274 ανέκδοτα, 45,97%). Για λόγους περιορισμένου χώρου, εδώ θα αναφερθώ αποκλειστικά στα ανέκδοτα της πρώτης κατηγορίας (για αυτά της δεύτερης,
βλ. Tsakona 2015).
Ως δεδομένα εξετάζονται εδώ και τα σχόλια που προσθέτουν οι ομιλητές/τριες
στα ηλεκτρονικά μηνύματα αφού διαβάσουν τα ανέκδοτα που περιέχουν και πριν τα
προωθήσουν στους/στις επόμενους/ες αποδέκτες/τριες. Πρόκειται για αυθεντικές,
αυθόρμητες αντιδράσεις στα ανέκδοτα, άρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγές
πληροφόρησης για το πώς οι ομιλητές/τριες αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο των
ανεκδότων και γιατί τα ανακυκλώνουν. Σε σύνολο 167 ηλεκτρονικών μηνυμάτων με
ανέκδοτα για την κρίση, σε 72 από αυτά (43,11%) βρέθηκε κάποιο σχόλιο είτε στον
τίτλο/θέμα του μηνύματος είτε ακριβώς πριν αρχίσει/ουν το/α ανέκδοτο/α.

4. Η ανάλυση των δεδομένων
4.1. Το περιεχόμενο των ανεκδότων για τους/τις πολιτικούς σε καιρούς οικονομικής κρίσης
Δεδομένου ότι το χιούμορ γενικά βασίζεται στην ασυμβατότητα, δηλαδή σε μια πράξη, κατάσταση ή ιδέα που δεν αναμένεται σε ένα συγκεκριμένο περικείμενο (βλ. μεταξύ άλλων Raskin 1985, Attardo 2001, Τσάκωνα 2013), τα ανέκδοτα που αναφέρονται
στους/στις πολιτικούς εν καιρώ κρίσης στρέφονται γύρω από ιδιότητες, δηλώσεις,
πράξεις, αποφάσεις και πρακτικές των πολιτικών οι οποίες στα μάτια των ομιλητών/
τριών κρίνονται ως μη αναμενόμενες. Είτε ρητά είτε υπόρρητα, οι ομιλητές/τριες αξιολογούν τη συμπεριφορά των πολιτικών και τον ρόλο τους στη διαχείριση της οικονομικής κρίσης. Εξετάζοντας λοιπόν το περιεχόμενο των σχετικών ανεκδότων, μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για το πώς οι ομιλητές/τριες ερμηνεύουν και αποτιμούν
όσα κάνουν ή λένε οι πολιτικοί.
Ένα μεγάλο μέρος των υπό εξέταση δεδομένων θεωρεί τον τρόπο διαχείρισης των
πολιτικών πραγμάτων από τους/τις πολιτικούς ασύμβατο σε σχέση είτε με τα πολιτικές τους εξαγγελίες είτε με τις γενικότερες προσδοκίες που έχουν οι πολίτες για τις

1038 | τσακωνα

πράξεις, τις αποφάσεις και τη γενικότερη συμπεριφορά των πολιτικών. Έτσι, αυτοί/
ές αναπαρίστανται ως ανίκανοι/ες και ακατάλληλοι/ες να βρίσκονται στην εξουσία:2
(1) Πώς καταφέρνει ο Γιωργάκης να κάνει τόσο πολλές βλακείες σε μία μόνο μέρα;
- Σηκώνεται νωρίς το πρωί!
(2) Ο Σαμαράς θέλει, λέει, να δημιουργήσει ανάχωμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι εξηγείται
που εντάσσει στο κόμμα του τόσα μπάζα.
(3) Η Ελλάδα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρώπης, που την εγάμησεν ο Ζεύς
ως ταύρος - αλλιώς δεν εξηγούνται τόσα βόδια στη Βουλή.
(4) Η κυβέρνηση πασχίζει να διατηρήσει την καλή εικόνα της χώρας στο εξωτερικό! Δηλαδή τι; Όταν έχει επεισόδια στέλνει καρτ ποστάλ από τη Μύκονο;
(5) Ο Τσίπρας πάλι στο CNN! Απόψε μιλάει στα greeklish.
(6) Τι είπε μάρτυρας της σκηνής όταν είδε τον Κασσιδιάρη να ρίχνει το νερό στη
Δούρου; «Πότισε και τον φίκο δίπλα».
Πολιτικοί αρχηγοί (παραδείγματα 1-2), βουλευτές (παραδείγματα 2-3), υπουργοί (παράδειγμα 4) και μέλη της τότε αντιπολίτευσης (παραδείγματα 5-6) παρουσιάζονται
ως ανίκανοι/ες και ακατάλληλοι/ες για τη διαχείριση των πολιτικών θεμάτων. Τους
αποδίδονται -έστω και έμμεσα- ευθύνες για τη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει
η χώρα.
Ορισμένα ανέκδοτα αναφέρονται στις ασύμβατες -κατά τους/τις δημιουργούς τουςαπόψεις και πρακτικές των μελών της Χρυσής Αυγής:
(7) Πώς ονομάζονται τα παιδιά των χρυσαυγιτών ;;;;......
	ΝΑΖΑΚΙΑ
(8) Μετά το «Κλέφτες και Αστυνόμοι» είδα κάτι παιδιά σήμερα που έπαιζαν «Χρυσαυγίτες και Μετανάστες».

2

Στα παραδείγματα διατηρούνται η ορθογραφία και η στίξη των πρωτοτύπων.
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Τα μέλη της Χρυσής Αυγής στοχοποιούνται για την υιοθέτηση ναζιστικών απόψεων και
πρακτικών (παράδειγμα 7), καθώς και για την επιθετικότητά τους προς τους/τις μετανάστες/τριες (παράδειγμα 8).
Επιπλέον, οι πολιτικοί στοχοποιούνται για διαφθορά, αναξιοκρατία και προσπάθεια
για ίδιον όφελος, πρακτικές οι οποίες συνήθως αντιτίθενται στις αντιλήψεις των πολιτών σχετικά με το πώς αναμένεται να συμπεριφέρονται οι πολιτικοί:
(9) Θα αναλάβουν κι οι πολιτικοί κάποι[ο] βάρος λέει. «Μόνο ένα αυθαίρετο ανά
υπουργό».
(10) Όσο και να σπουδάζεις πάντα οι κόρες του Πολύδωρα θα έχουν τα
απαραίτητα προσόντα…
(11) Σκέφτονται να κατέβουν στο Σύνταγμα για διαμαρτυρία οι ληστές και οι 		
λωποδύτες. Κατηγορούν τη κυβέρνηση για μονοπωλιακές τακτικές στο 		
επάγγελμα.
(12) Κρατήστε εσείς τους μισθούς Βουλγαρίας και δώστε μας μισθούς
Βουλγαράκη.
Οι πολιτικοί κατηγορούνται μεταξύ άλλων για την κατασκευή και κατοχή παράνομων
ακινήτων (παράδειγμα 9), για διορισμό συγγενών (παράδειγμα 10), για παράνομο
πλουτισμό (παράδειγμα 11· βλ. επίσης το ανέκδοτο στον τίτλο του άρθρου) και για
προνόμια που συνιστούν κοινωνική αδικία (παράδειγμα 12).
Ξένοι/ες πολιτικοί και θεσμοί που πρωταγωνιστούν στην πολιτική ζωή της χώρας
κατά τα χρόνια της κρίσης γίνονται επίσης στόχοι του χιούμορ:
(13) Η Μέρκελ θα μιλήσει προεκλογικά στο Καστελόριζο στις 5 Ιουνίου, στο Δίστομο στις 10 Ιουνίου και στο Πεδίο του Άρεως 15 Ιουνίου.
(14) 	Οι [sic] τρόικα ζήτησε οι 45 Γιάννηδες να γίνουν 28.
Στο παράδειγμα (13) η γερμανική πολιτική ηγεσία κατηγορείται για την έντονη (και
μη αναμενόμενη, άρα ασύμβατη) εμπλοκή της στη διακυβέρνηση της Ελλάδας, ενώ
το παράδειγμα (14) αναφέρεται στις «υπερβολικές» και «ανέφικτες» απαιτήσεις των
δανειστών της χώρας.
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Η δυσαρέσκεια και η απογοήτευση των ελλήνων/ίδων ορισμένες φορές κωδικοποιούνται γλωσσικά και ως (έντονα) επιθετική συμπεριφορά σε βάρος των πολιτικών ως
αντίδραση στις πολιτικές τους:
(15) 1 φλιτζάνι καφέ, αξία: 5EURO
1 ποτό στο μπαρ, αξία: 10EURO
1 λίτρο βενζίνη, αξία: 1,70EURO
1 γιαούρτι στα μούτρα ενός κουστουμάτου, ψεύτη πολιτικού, αξία: ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ!
(16) Ένας οδηγός βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητό του, σε ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα σε αυτοκινητόδρομο για Αθήνα. Δεν κινείται τίποτα. Ξαφνικά, ένας άνδρας
του χτυπάει το τζάμι. Ο οδηγός κατεβάζει το παράθυρο:
- Τι συμβαίνει;
- Τρομοκράτες απήγαγαν τον Πρωθυπουργό Παπανδρέου και ζητούν 10 εκατομμύρια ευρώ για λύτρα, αλλιώς θα τον λούσουν με βενζίνη και θα τον κάψουν
ζωντανό. Πηγαίνουμε από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο και μαζεύουμε από τους
οδηγούς ό,τι μπορεί να δώσει ο... καθένας.
	Ο οδηγός ρωτάει:
Τι δίνει περίπου ο κάθε οδηγός;
- Γύρω στο ένα λίτρο!!!!!!!!
Στα ανέκδοτα αυτά, οι ομιλητές/τριες επεξεργάζονται τρόπους γελοιοποίησης ή ακόμη και εξόντωσης πολιτικών που δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στους ρόλους τους.
Οι τρόποι αυτοί είναι συνήθως ασυνήθεις ή/και υπερβολικοί, άρα ασύμβατοι και χιουμοριστικοί.
Τέλος, σε περιορισμένο αριθμό ανεκδότων, οι ομιλητές/τριες αναγνωρίζουν την
προσωπική τους ευθύνη για το ποιοι/ες κυβερνούν τη χώρα και για τα κριτήρια με τα
οποία αυτοί/ές επιλέγονται:
(17) Βλέποντας αυτούς που εξέλεξαν οι Έλληνες στη Βουλή, σκέφτομαι πως δεν
πρέπει να μας διώξουν από την ευρωζώνη αλλά από τον πλανήτη.
(18) Τώρα που θα παραιτηθεί ο Μπερλουσκόνι να τον κάνουμε εμείς εδώ πρωθυπουργό. Είναι και γκομενιάρης και θα θυμίζει τον Αντρέα.
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Οι ομιλητές/τριες δείχνουν να αναλαμβάνουν -έστω και εν μέρει και στο πλαίσιο του
χιούμορ- την ευθύνη για το ποιοι/ες κυβερνούν τη χώρα και για την τρέχουσα κατάσταση. Έτσι, ασύμβατη κρίνεται και στοχοποιείται όχι μόνο η συμπεριφορά των πολιτικών αλλά αυτή των ίδιων των πολιτών που τους/τις οδηγούν στην εξουσία με την
ψήφο τους, χωρίς να είναι όσο προσεκτικοί/ές ή διορατικοί/ές θα έπρεπε (παράδειγμα
17) ή επιλέγοντας με βάση επιπόλαια (άρα ασύμβατα) κριτήρια (παράδειγμα 18).
Στα ανέκδοτα λοιπόν για τους/τις πολιτικούς σε καιρό κρίσης, αυτοί/ές παρουσιάζονται ως ανεπαρκείς, ανίκανοι/ες, ακατάλληλοι/ες για την εξουσία, διεφθαρμένοι/
ες και ιδιοτελείς. Ειδικά οι ξένοι/ες πολιτικοί αναπαρίστανται να επιμένουν σε ανέφικτες λύσεις στα ελληνικά προβλήματα, ενώ η ανάμειξή τους στα ελληνικά πράγματα
αξιολογείται ως ασύμβατη. Οι ίδιοι οι έλληνες/ίδες που κατασκευάζουν τα ανέκδοτα αναπαρίστανται ως λιγότερο ή περισσότερο επιθετικοί/ές απέναντι στους/στις
πολιτικούς, αν και δεν είναι, όπως φαίνεται στα ίδια κείμενα, ανεύθυνοι/ες για την
ανάθεση της εξουσίας σε αυτούς/ές. Είναι δηλαδή σαφές ότι τα ανέκδοτα αυτά εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκεια και απόρριψη των ομιλητών/τριών προς τους/τις
πολιτικούς και τις πολιτικές τους. Τους/τις θεωρούν κατεξοχήν υπεύθυνους/ες για
όσα συμβαίνουν στη χώρα, χωρίς ωστόσο να αποποιούνται τελείως τις προσωπικές
τους ευθύνες.

4.2. Τα σχόλια των ομιλητών/τριών για τα ανέκδοτα
Εξετάζοντας τα σχόλια που εκφέρουν οι ομιλητές/τριες σχετικά με τα υπό εξέταση
ανέκδοτα, αναμένεται να έρθουν στην επιφάνεια οι αντιλήψεις και οι αξιολογήσεις
τους για αυτά, οι οποίες μπορεί να εμπλουτίσουν τα πορίσματα της ανάλυσης του
περιεχομένου τους.
Πρώτα από όλα, η ίδια η πράξη της προώθησης ενός ηλεκτρονικού μηνύματος με
τέτοια ανέκδοτα δείχνει συχνά θετική αξιολόγηση: αποστέλλουμε σε φίλους/ες και
γνωστούς/ές υλικό που θεωρούμε ενδιαφέρον και, εν προκειμένω, διασκεδαστικό, για
να ενισχύσουμε τους μεταξύ μας δεσμούς οικειότητας (βλ. μεταξύ άλλων Laineste
2008: 35). Αυτό επιβεβαιώνεται από όλα τα σχόλια των δεδομένων μου: κανένα από
τα 72 σχόλια που συνέλεξα δεν συνιστά αρνητική αξιολόγηση των ανεκδότων.
Συγκεκριμένα, στον τίτλο/θέμα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή πριν από την αρχή
των ανεκδότων οι ομιλητές/τριες προσθέτουν αξιολογικά σχόλια όπως (αρκετά/πολύ)
καλό/ά, φανταστικό, κορυφαίο, καταπληκτικά, φοβερά, σοφό, φιλοσοφημένο, (πολύ)
επίκαιρο, γελάμε, XAXAXAXAXA, (και) (λίγο) γέλιο κλπ. Όλα αυτά δηλώνουν ότι τα εν
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λόγω ανέκδοτα προωθούνται για να προκαλέσουν γέλιο και να ενισχύσουν τις σχέσεις
οικειότητας ανάμεσα στους/στις ομιλητές/τριες μέσα από την από κοινού διασκέδαση.
Μια άλλη διάσταση που αναδεικνύεται από τα σχόλια των ομιλητών/τριών είναι
ο «ρεαλισμός» των ανεκδότων αυτών. Όπως φαίνεται, αυτά γίνονται αντιληπτά ως
«ακριβείς» αναπαραστάσεις της πραγματικότητας και ως «σοβαροί» τρόποι ερμηνείας
και αντιμετώπισής της:
(19) δεν θα ηθελα να ηταν ετσι αλλα δυστυχως ΕΙΝΑΙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(20) ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ…….ΕΤΣΙ ΕΙΝ’Η ΖΩΗ…..
(21) Το πελατειακό κράτος στο μεγαλείο του. Ας θαυμάσουμε την ευρηματικότητα
των ανθρώπων που αρμέγαν το κράτος, όλους μας, για δεκαετίες, μέχρι τελικής
πτώσεως (ΔΝΤ) και τώρα ανέλαβαν την σωτηρία μας. Περαστικά μας…
Με βάση τα παραπάνω σχόλια, θεωρείται ότι τα ανέκδοτα αυτά αναπαριστούν με
«ακρίβεια» την πραγματικότητα στην Ελλάδα. Αυτό φαίνεται να είναι ένας από τους
λόγους προώθησης των ανεκδότων. Ακόμη και αν ερμηνεύσουμε τα σχόλια αυτά ως
υπερβολικά (λόγω, π.χ., της ασύμβατης στίξης ή μιας λανθάνουσας ειρωνείας), οι
ασυμβατότητες των εν λόγω ανεκδότων μοιάζουν τουλάχιστον «πιθανές» στους/στις
έλληνες/ίδες ομιλητές/τριες.
Οι καταστάσεις που περιγράφονται στα ανέκδοτα θεωρούνται κωμικοτραγικές,
μπορούν δηλαδή να προκαλούν γέλιο και κλάμα ταυτόχρονα:
(22) ΜΗΝ ΓΕΛΑΣ . Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΙΚΗ !!!
(23) 	Ανέκδοτο για γέλια και για ...κλάματα!
Εκφράζεται έτσι ανησυχία για την κατάσταση της χώρας, αν συνεχίσουν να διαχειρίζονται τα πολιτικά πράγματα οι ίδιοι/ες πολιτικοί.
Ως εδώ, μολονότι οι ομιλητές/τριες γνωρίζουν ότι τα κείμενα που ανταλλάσσουν
είναι χιουμοριστικά, άρα προορίζονται κατεξοχήν για να προκαλέσουν γέλιο, τα σχόλια (19-23) υπογραμμίζουν τις ομοιότητες μεταξύ της «σοβαρής» πραγματικότητας
και της χιουμοριστικής αναπαράστασής της. Οι ομοιότητες αυτές αναδεικνύονται σε
έναν από τους βασικούς λόγους διάδοσης των ανεκδότων.
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Ταυτόχρονα, τα ανέκδοτα για τους/τις πολιτικούς φαίνεται να λειτουργούν ως ένα
μέσο ψυχολογικής στήριξης στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν οι ομιλητές/τριες:
(24) ΤΕΤΑΡΤΗ ΒΡΑΔΥ ΤΟΥ ΑΗ ΔΗΜΗΤΡΗ!!!
	ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ.............ΑΣ ΤΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΟΥΜΕ
με πολυ αγαπη (διοτι μονον αυτη θα μας μεινει στο τελος)
(25) και λιγο γελιο!!!!!!!!!!!!!!!! χρειαζεται σε ολους μας................
(26) Μπορεί να μην έχουμε λεφτά, μπορεί να είμαστε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας,
αλλά έχουμε. χιούμορ και αυτοσαρκασμό! Διαβάστε κορυφαίες ατάκες που κυκλοφορούν τα κρίσιμα αυτά χρόνια.
Οι ομιλητές/τριες φαίνεται να ανακυκλώνουν τα ανέκδοτα αυτά ως ένα μέσο εμψύχωσης: μπορεί να μην έχουν χρήματα (παράδειγμα 26) ή ελπίδες για το μέλλον (παράδειγμα 24), αλλά τουλάχιστον καταφέρνουν να διατηρήσουν τη χιουμοριστική τους
διάθεση και την ικανότητά τους να γελούν ώστε να μην απελπίζονται εντελώς με
όσα συμβαίνουν. Τέτοιου είδους αξιολογήσεις για τα ανέκδοτα γίνονται κίνητρο για
τη διάδοσή τους ανάμεσα σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.
Τέλος, μόνο σε ένα σχόλιο τα εν λόγω ανέκδοτα φαίνεται να γίνονται αντιληπτά ως
ένα μέσο αφύπνισης των ελλήνων/ίδων:
(27) 	Προωθήστε το μπας και ξυπνήσουν κάποιοι
Σπάνια δηλαδή τα ανέκδοτα αυτά θεωρούνται από όσους/ες τα (ανα)παράγουν κείμενα αφύπνισης και, κατ’ επέκταση, αντίστασης σε όσα συμβαίνουν στη χώρα.
Τόσο η ανταλλαγή των μηνυμάτων που περιέχουν πολιτικά ανέκδοτα όσο και τα
σχόλια πάνω σε αυτά θα λέγαμε ότι συμβάλλουν στη δημιουργία ενός περιορισμένου
συμβολικού χώρου όπου αυτού του είδους το χιούμορ επιτρέπεται και αξιολογείται
θετικά (πρβλ. Townsend 2005). Σε αυτόν τον συμβολικό χώρο, οι έλληνες/ίδες ομιλητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να (ανα)παράγουν χιουμοριστικές, κωμικοτραγικές
συλλήψεις του ρόλου και των πρακτικών των πολιτικών κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης και να γελούν με τις αποφάσεις και τις πράξεις τους. Τέτοιες πρακτικές
όντως θυμίζουν το καρναβάλι του Bakhtin (1984α, 1984β· βλ. ενότητα 2), κατά τη δι-
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άρκεια του οποίου οι άνθρωποι μπορούν να ανατρέπουν τις κοινωνικοπολιτικές συμβάσεις και να κατασκευάζουν έναν «δεύτερο κόσμο» όπου η «επίσημη» εξουσία χάνει
την ισχύ της και η συμβατική ιεραρχία παύει να ισχύει. «Ισχυροί/ές» εδώ γίνονται οι
ομιλητές/τριες που είναι σε θέση να επικρίνουν, να απορρίπτουν και να επιτίθενται
με λιγότερο ή περισσότερο έντονο τρόπο κατά των «αποτυχημένων» και «ανίκανων»
πολιτικών (βλ. ενότητα 4.1). Εκτονώνουν έτσι οι ομιλητές/τριες την πίεση που αισθάνονται και προσπαθούν να ανακτήσουν το κουράγιο τους μέσα από το χιούμορ και
το γέλιο.
Έτσι, τα ανέκδοτα αυτά αξιολογούνται θετικά ως «διασκεδαστικά», «έξυπνα»,
«σοφά», «επίκαιρα», ενώ θεωρούνται λιγότερο ή περισσότερο «ακριβείς» αναπαραστάσεις μιας «(κωμικο)τραγικής» πραγματικότητας. Το γέλιο που τα συνοδεύει αναμένεται, σύμφωνα πάντα με τους/τις ίδιους/ες τους/τις ομιλητές/τριες, να τους/τις
βοηθήσει να αντέξουν ψυχολογικά τις καθημερινές δυσκολίες που βιώνουν λόγω της
κρίσης. Με άλλα λόγια, τα ανέκδοτα αυτά αναδεικνύονται κυρίως σε ένα μέσο ενίσχυσης του ηθικού των ομιλητών/τριών και όχι τόσο σε ένα μέσο αντίδρασης κατά
της τρέχουσας καθεστηκυίας τάξης (βλ. μόνο το παράδειγμα 27). Η ανακύκλωση τέτοιων κειμένων περισσότερο δημιουργεί ένα πλαίσιο «διαδικτυακού καρναβαλιού»
(βλ. παραπάνω) παρά υπονομεύει επί της ουσίας το πολιτικό σκηνικό.

5. Συζήτηση και συμπεράσματα
Κύριος στόχος της μελέτης ήταν να φωτίσει τις κοινωνιογλωσσικές λειτουργίες των
ανεκδότων για τους/τις πολιτικούς σε καιρό οικονομικής κρίσης λαμβάνοντας υπόψη
δύο διαφορετικές πηγές πληροφόρησης για τις λειτουργίες αυτές: αφενός το ίδιο το
περιεχόμενο των ανεκδότων και τις αναπαραστάσεις για τους/τις πολιτικούς που περιλαμβάνονται σε αυτά· και αφετέρου τα σχόλια όσων τα διαβάζουν και αποφασίζουν
να τα διαδώσουν.
Τα ευρήματα της παρούσας ανάλυσης αναδεικνύουν την πολυλειτουργικότητα των
κειμένων αυτών:
1)	Οι έλληνες/ίδες ομιλητές/τριες εντοπίζουν ή κατασκευάζουν και στοχοποιούν ασυμβατότητες στη συμπεριφορά των πολιτικών, καθώς οι τελευταίοι/ες αναπαρίστανται ως ανίκανοι/ες, άπληστοι/ες, διεφθαρμένοι/ες,
παράνομοι/ες, αποτυχημένοι/ες και γενικά κατώτεροι/ες των προσδοκιών
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2)

που διαμορφώνουν συνήθως οι πολίτες για αυτούς/ές. Αυτά τα χαρακτηριστικά των πολιτικών πλαισιώνονται ως υπεύθυνα για τις ασυμβατότητες
της πολιτικής σκηνής τις οποίες καθημερινά βιώνουν οι έλληνες/ίδες. Σε
μικρότερο βαθμό (δηλαδή σε σαφώς λιγότερα ανέκδοτα, με βάση τα υπό
εξέταση δεδομένα) κατακρίνονται οι επιπόλαιες εκλογικές επιλογές των
ελλήνων/ίδων που οδηγούν τους/τις πολιτικούς στην ανάληψη αξιωμάτων.
Εδώ δηλαδή οι ασυμβατότητες αφορούν (και) την εκλογική συμπεριφορά
των πολιτών που αναμένεται (αλλά δεν επιτυγχάνεται) να εκλέξουν τους/
τις «κατάλληλους/ες» πολιτικούς.
Τα σχόλια των ομιλητών/τριών για τα ανέκδοτα αυτά δείχνουν τη θετική
αξιολόγηση αυτού του είδους χιούμορ, χωρίς την οποία αυτά τα κείμενα δεν
θα ήταν τόσο διαδεδομένα. Τα ανέκδοτα αυτά αξιολογούνται ως «διασκεδαστικά», «έξυπνα», «σοφά» και «επίκαιρα», αλλά και ως «ακριβείς» αναπαραστάσεις μιας «(κωμικο)τραγικής» πραγματικότητας. Βασικές λειτουργίες
τους δηλαδή φαίνεται να είναι η διασκέδαση και η ψυχολογική στήριξη των
ομιλητών/τριών που βιώνουν δύσκολες καταστάσεις λόγω των μέτρων λιτότητας και της «αποτυχίας» των πολιτικών να διαχειριστούν την τρέχουσα
κατάσταση.

Ενδιαφέρουσα εδώ είναι η σύγκριση των υπό εξέταση δεδομένων με το καρναβάλι
του Bakhtin (1984α, 1984β). Κατά τον Bakhtin, το καρναβάλι έχει συγκεκριμένη διάρκεια και χώρο διεξαγωγής και ουσιαστικά ελέγχεται από την πολιτική εξουσία που
το επιτρέπει: μόλις τελειώσει, όλα επιστρέφουν στους «κανονικούς» τους ρυθμούς και
η κοινωνικοπολιτική ιεραρχία αποκαθίσταται πλήρως. Το ίδιο ισχύει και για τα υπό
εξέταση δεδομένα: τα ανέκδοτα για τους/τις πολιτικούς δίνουν τη δυνατότητα στους/
στις ομιλητές/τριες να κατασκευάσουν και να συμμετάσχουν σε μια «διαφορετική»
πραγματικότητα, όπου μπορούν να γελούν σε βάρος της «επίσημης» πολιτικής πραγματικότητας (σημαντικό μέρος της οποίας είναι οι πολιτικοί), καθώς και να παρηγορούνται μεταξύ τους και να διασκεδάζουν με τα ανέκδοτα αυτά. Όταν όμως κλείσουν
ή διαγράψουν τα μηνύματά τους, οι ομιλητές/τριες βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι/ες
με την «επίσημη» πραγματικότητα, όπου οι πολιτικοί διαχειρίζονται και ελέγχουν το
παρόν και το μέλλον της χώρας.
Μολονότι τα πολιτικά ανέκδοτα συχνά θεωρούνται κείμενα αντίστασης και ανατροπής (βλ. ενότητα 2), τα υπό εξέταση δεδομένα και η παρούσα ανάλυση δεν στηρίζουν
αυτή την αντίληψη: οι ομιλητές/τριες ούτε θεωρούν τα ανέκδοτα ως κείμενα αντί-
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στασης/ανατροπής ούτε χάρη σε αυτά καταφέρνουν να απαλλαγούν από τα πολιτικά
σχήματα και τους/τις πολιτικούς που ανήκουν σε αυτά. Παρά δηλαδή το «διαδικτυακό καρναβάλι» του χιούμορ σε βάρος των πολιτικών, οι ομιλητές/τριες παραμένουν
δέσμιοι/ες των μέτρων λιτότητας και των ανθρώπων που τα επιβάλλουν. Επομένως, η
παρούσα ανάλυση φαίνεται να επιβεβαιώνει την κριτική τοποθέτηση του Billig (2005·
βλ. ενότητα 2) σύμφωνα με την οποία αυτό που μπορεί ευρέως να θεωρείται «ανατρεπτικό» χιούμορ δεν είναι παρά ένα μέσο συμμόρφωσης και πειθαρχίας: επιβεβαιώνει
και ίσως ακόμη και ενισχύει την καθεστηκυία τάξη. Μέσω των ανεκδότων αυτών οι
ομιλητές/τριες απολαμβάνουν μια αναστολή μεν της ιεραρχίας, πλην όμως χωρίς μόνιμα αποτελέσματα (βλ. επίσης Stein 1989, Badarneh 2011, Tsakona and Popa 2011).
Τέλος, όταν πρόκειται για την πρόσληψη και την ερμηνεία της κοινωνικοπολιτικής
πραγματικότητας από τα μέλη μιας κοινότητας, τα κείμενα που (ανα)παράγονται από
αυτά στην καθημερινή τους επικοινωνία δεν θα πρέπει να υποτιμώνται ως πηγές πληροφόρησης. Ακόμη και αν είναι χιουμοριστικά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν
να μας δώσουν πληροφορίες για το πώς οι άνθρωποι στις καθημερινές τους συναναστροφές αντιλαμβάνονται, αναπαριστούν και αξιολογούν την πραγματικότητα αυτή.
Η μελλοντική έρευνα αποκτά πεδίο δόξης λαμπρό και προς αυτή την κατεύθυνση.
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