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1. Εισαγωγή

◎Η έρευνα σχετικά με τα πολιτικά ανέκδοτα εστιάζει το ενδιαφέρον 

της στο περιεχόμενό τους σε συνάρτηση με τα κοινωνικοπολιτικά 

γεγονότα και περικείμενα. 

◎Κατά τη διερεύνηση των κοινωνικών λειτουργιών των ανεκδότων, 

τα αυθόρμητα σχόλια των ομιλητών/τριών θα μπορούσαν να μας 

πληροφορήσουν γιατί οι ομιλητές/τριες θεωρούν τέτοια κείμενα 

ενδιαφέροντα και τα ανακυκλώνουν, καθώς και πώς τα αξιολογούν. 

◎Τα πολιτικά ανέκδοτα που εξετάζονται εδώ αφορούν την 

τρέχουσα οικονομική κρίση και τις κοινωνικοπολιτικές της 

επιπτώσεις.



2. Οι κοινωνικές λειτουργίες των πολιτικών 

ανεκδότων (1)

◎Τα πολιτικά ανέκδοτα στηρίζονται σε πολιτικές πράξεις, 

αποφάσεις, καταστάσεις κλπ. οι οποίες γίνονται αντιληπτές από 

τους ανθρώπους ως ασύμβατες και απρόσμενες και οι οποίες 

αναπαρίστανται με στόχο να προκαλέσουν το γέλιο. 

◎Η ανάλυση των ανεκδότων, ειδικά των πολιτικών, μπορεί να μας 

αποκαλύψει πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την 

κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα και την ανακατασκευάζουν στον 

λόγο τους. 

◎Τα πολιτικά ανέκδοτα συνήθως δημιουργούνται είτε σε 

απολυταρχικά καθεστώτα, όπου οι άνθρωποι δεν μπορούν να 

εκφραστούν ελεύθερα, είτε σε μεταβατικές περιόδους, όπου 

αιφνίδιες και ριζικές αλλαγές λαμβάνουν χώρα. 



2. Οι κοινωνικές λειτουργίες των πολιτικών 

ανεκδότων (2)

◎Τα ανέκδοτα δίνουν την ευκαιρία στους ανθρώπους να 

εκφράσουν τις αγωνίες και τη διαμαρτυρία τους ενάντια στο 

καθεστώς ή/και τις συνθήκες διαβίωσής τους.

◎Επίσης βοηθούν τους ανθρώπους να αντέξουν τις καθημερινές 

δυσκολίες γελώντας με αυτές: ενδυναμώνουν δηλαδή το ηθικό και 

την ελπίδα τους για το μέλλον. 

◎Η ανταλλαγή και η διάδοση τέτοιων κειμένων συμβάλλουν στην 

ενίσχυση των δεσμών και της οικειότητας μεταξύ των ανθρώπων.

[βλ. μεταξύ άλλων Obrdlik 1942, Brandes 1977, Shehata 1992, 

Davies 1998: 77-83, 176-181, Van Boeschoten 2006, Badarneh

2011, Tsakona & Popa 2011, 2013, Moalla 2013] 



2. Οι κοινωνικές λειτουργίες των πολιτικών 

ανεκδότων (3)

◎Τα πολιτικά ανέκδοτα λειτουργούν και ως ένα μέσο αντίστασης 

και εξέγερσης ενάντια στα απολυταρχικά καθεστώτα, τους/τις 

ηγέτες/ιδές τους και τις συνακόλουθες κοινωνικοπολιτικές αλλαγές 

(Obrdlik 1942, Shehata 1992, Van Boeschoten 2006, Klumbytė 

2011). 

◎Το χιούμορ όμως ποτέ ως τώρα δεν ξέρουμε να έχει οδηγήσει 

στη ματαίωση πολιτικών αλλαγών ή στην ανατροπή καθεστώτων 

(βλ. μεταξύ άλλων Brandes 1977: 345, Davies 2007: 300, Tsakona 

& Popa 2011). 



2. Οι κοινωνικές λειτουργίες των πολιτικών 

ανεκδότων (4)

◎Stein (1989): η ερμηνεία των πολιτικών ανεκδότων ως 

αντίστασης δεν στοιχειοθετείται με βάση εμπειρικά δεδομένα, αλλά 

μάλλον αντικατοπτρίζει τις ιδεολογικές τοποθετήσεις των ίδιων των 

ερευνητών/τριών. 

◎ Billig (2005): γελώντας με τις ασύμβατες όψεις της 

πραγματικότητας και διαταράσσοντας στιγμιαία την κοινωνική τάξη, 

οι ομιλητές/τριες ενισχύουν την επίγνωσή τους σχετικά με τους 

περιορισμούς που τους επιβάλλονται και έτσι επιβεβαιώνουν την 

εξουσία που ασκείται πάνω τους. 

◎Αυτό που θεωρείται ανατρεπτικό χιούμορ στην πραγματικότητα 

συνιστά ένα μέσο πειθαρχίας που διασφαλίζει τη συμμόρφωση με 

την ισχύουσα τάξη πραγμάτων.



2. Οι κοινωνικές λειτουργίες των πολιτικών 

ανεκδότων (5)

Συνοψίζοντας, τα πολιτικά ανέκδοτα 

◎φέρνουν στην επιφάνεια ασύμβατες όψεις της πολιτικής 

πραγματικότητας 

◎στοχοποιούν πολιτικούς, πολιτικές αποφάσεις και θεσμούς, 

ιδεολογικές θέσεις κλπ. 

◎επιτρέπουν στους/στις ομιλητές/τριες να τοποθετούνται απέναντι 

στην πολιτική πραγματικότητα 

◎ενισχύουν τους μεταξύ τους δεσμούς και τις κοινές τους 

εμπειρίες.



3. Δύο μεθοδολογικά ζητήματα σχετικά με 

την έρευνα για τα πολιτικά ανέκδοτα (1)

1. Η έρευνα για τα πολιτικά ανέκδοτα έως πρόσφατα 

επικεντρωνόταν σε δεδομένα που προέρχονται από 

απολυταρχικά καθεστώτα (π.χ. τα κομμουνιστικά ανέκδοτα, τα 

ανέκδοτα για τον Φράνκο στην Ισπανία). 

Σε μη απολυταρχικά καθεστώτα, τα πολιτικά ανέκδοτα γίνονται 

μέρος των πολιτικών συζητήσεων, αφού κυκλοφορούν όχι 

μόνο σε ιδιωτικές συνομιλίες (π.χ. προφορικές ή διαδικτυακές) 

αλλά και στον δημόσιο χώρο (π.χ. σε ιστοσελίδες, τηλεοπτικές 

εκπομπές). 



3. Δύο μεθοδολογικά ζητήματα σχετικά με 

την έρευνα για τα πολιτικά ανέκδοτα (2)

2. Η πλειονότητα των ερευνών για τα πολιτικά ανέκδοτα λαμβάνουν 

χώρα αρκετά χρόνια μετά τη δημιουργία και την κυκλοφορία τους, 

ενώ συνήθως αξιοποιούν υλικό από τυπωμένες συλλογές ή 

ιστορικά αρχεία. 

◎Στις μέρες μας, αφενός η έρευνα στρέφεται και σε μη 

απολυταρχικά καθεστώτα και αφετέρου η σύγχρονη τεχνολογία και 

τα ηλεκτρονικά μέσα μάς επιτρέπουν να συλλέξουμε σύγχρονο 

υλικό και σχόλια από τους/τις ίδιους/ες τους/τις ομιλητές/τριες. 

[Kramer 2011, Laineste 2011, Moalla 2013, Stewart 2013, Tsakona

2013, 2015]



4. Τα δεδομένα της έρευνας (1)

◎596 ανέκδοτα για την ελληνική οικονομική κρίση 

◎Ιανουάριος 2010 – Δεκέμβριος 2013

◎Δύο ευρείες κατηγορίες: 

α) όσα στοχοποιούν και υπονομεύουν ευθέως τους/τις έλληνες/ίδες 

ή και ξένους/ες πολιτικούς, τις πολιτικές τους αποφάσεις και τις 

πράξεις τους (322 ανέκδοτα, 54,02%)· και 

β) όσα αναφέρονται στην καθημερινή ζωή των ελλήνων/ίδων και 

στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω της κρίσης (274 

ανέκδοτα, 45,97%). 



4. Τα δεδομένα της έρευνας (2)

◎Σχόλια που προσθέτουν οι ομιλητές/τριες στα ηλεκτρονικά τους 

μηνύματα αφού διαβάσουν τα ανέκδοτα και πριν τα προωθήσουν.

◎Αυθεντικές, αυθόρμητες αντιδράσεις στα ανέκδοτα που μας 

αποκαλύπτουν τις κοινωνικές λειτουργίες και τους στόχους που 

εξυπηρετούνται από τη διάδοση των κειμένων αυτών. 

◎Από τα 167 ηλεκτρονικά μηνύματα που περιείχαν τα δεδομένα 

μου, μόνο 72 (43,11%) περιλάμβαναν αξιολογήσεις και απόψεις 

των ομιλητών/τριών για τα ανέκδοτα. 



5. Το περιεχόμενο των ανεκδότων για την 

κρίση (1)

◎Το χιούμορ γενικά βασίζεται στην ασυμβατότητα, δηλαδή σε μια 

πράξη, κατάσταση, ιδέα κλπ. την οποία δεν περιμένουμε σε ένα 

συγκεκριμένο περικείμενο (βλ. μεταξύ άλλων Raskin 1985, Attardo

2001). 

◎Έτσι τα ανέκδοτα για την κρίση χτίζονται πάνω σε όψεις της 

κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας που, κατά τους/τις 

ομιλητές/τριες, λόγω της κρίσης δεν είναι όπως θα αναμενόταν να 

είναι. 



5. Το περιεχόμενο των ανεκδότων για την 

κρίση (2)

(1) Σε λίγο θα πηγαίνουμε σούπερ μάρκετ, δεν θα αγοράζουμε 

τίποτα και θα κάνουμε μόνο like.

(2) Έλεγα να πάρω σκύλο στο σπίτι αλλά τι φταίει το δόλιο να 

κρυώνει; Θα πάρω πιγκουίνο.

(3) Αν ακούσετε τίποτα για καμιά θέση εργασίας ενημερώστε με 

σας παρακαλώ... ψάχνω δεύτερη δουλειά γιατί πρώτη δεν βρίσκω 

με τίποτα!!

(4) Στην τρίτη λυκείου θα πρέπει να προσθέσουν μάθημα «Πως να 

ζήσετε στο εξωτερικό»...



5. Το περιεχόμενο των ανεκδότων για την 

κρίση (3)

(5) Οι νεοέλληνες ξοδεύουν χρήματα που δεν έχουν για να 

αγοράσουν αντικείμενα που δε χρειάζονται ώστε να 

εντυπωσιάσουν ανθρώπους που δεν εκτιμούν.

(6) Δεν είναι ότι δεν είμαστε επαναστάτες. Απλά είμαστε άτυχοι που 

δεν είναι όπλο ο καναπές.

(7) Tί κοινό έχουν οι Έλληνες με τις γαλοπούλες ;

Tη βγάζουν δεν τη βγάζουν μέχρι τα Χριστούγεννα...

(8) Έχω μια περίεργη αισιοδοξία σήμερα. Θα δω ειδήσεις να μου 

περάσει.

(9) Ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός. Γιαυτό στο ΙΚΑ σου 

κλείνουν ραντεβού για μετά από 4 μήνες.



6. Τα σχόλια των ομιλητών/τριών για τα 

ανέκδοτα της κρίσης (1)

◎Η προώθηση ενός ηλεκτρονικού μηνύματος που περιέχει 

ανέκδοτα μπορεί θα θεωρηθεί ένδειξη της θετικής τους 

αξιολόγησης. 

◎Κανένα από τα σχόλια δεν συνιστούσε αρνητική αξιολόγηση των 

ανεκδότων.

◎Αξιολογικά σχόλια υπό τη μορφή επιθέτων όπως (αρκετά/πολύ) 

καλό/ά, φανταστικό, κορυφαίο, καταπληκτικά, φοβερά, σοφό, 

φιλοσοφημένο, τέλειο, νόστιμα, χαριτωμένα, έξυπνα κλπ. Θετική 

αξιολόγηση αποτελεί και ο χαρακτηρισμός (πολύ) επίκαιρο. 

◎Τίτλοι: γελάμε, XAXAXAXAXA, (και) (λίγο) γέλιο, πλάκα έχουν, 

τρελό γέλιο κλπ. 



6. Τα σχόλια των ομιλητών/τριών για τα 

ανέκδοτα της κρίσης (2)

(10) δεν θα ηθελα να ηταν ετσι αλλα δυστυχως 

ΕΙΝΑΙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(11) ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ…….ΕΤΣΙ ΕΙΝ’Η ΖΩΗ…..

(12) Gia na gelasoume ligaki me ta xalia mas!!

(13) ΜΗΝ ΓΕΛΑΣ . Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΙΚΗ !!!



6. Τα σχόλια των ομιλητών/τριών για τα 

ανέκδοτα της κρίσης (3)

(14) 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)

(15) και λιγο γελιο!!!!!!!!!!!!!!!! χρειαζεται σε ολους μας................

(16) το χιούμορ και το γέλιο δεν θα το πάρουν απο τα χείλη μας 

!!!!!!

(17) 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.



6. Τα σχόλια των ομιλητών/τριών για τα 

ανέκδοτα της κρίσης (4)

(18) Προωθήστε το μπας και ξυπνήσουν κάποιοι



6. Τα σχόλια των ομιλητών/τριών για τα 

ανέκδοτα της κρίσης (5)

◎Η πρακτική της ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων με 

πολιτικά ανέκδοτα και αυτή του σχολιασμού τους συμβάλλουν στη 

δημιουργία ενός περιορισμένου, συμβολικού χώρου όπου οι 

ομιλητές/τριες επιτρέπεται να καταφεύγουν σε διασκεδαστικές, 

κωμικοτραγικές ερμηνείες και αναπαραστάσεις της οικονομικής 

κρίσης και να γελούν με τις σκοτεινές πλευρές της. 

◎Αλλά όταν οι ομιλητές/τριες αποσυνδεθούν από τους 

λογαριασμούς τους ή διαγράψουν τα μηνύματά τους, επιστρέφουν 

στη σκληρή πραγματικότητα των οικονομικών ή άλλων 

προβλημάτων. 



6. Τα σχόλια των ομιλητών/τριών για τα 

ανέκδοτα της κρίσης (6)

◎Ό,τι θεωρείται επαναστατικό ή ανατρεπτικό χιούμορ δεν είναι 

παρά χιούμορ που μας πειθαρχεί: επιβεβαιώνει και ενδεχομένως 

ενισχύει την ήδη υπάρχουσα τάξη πραγμάτων (βλ. επίσης 

Badarneh 2011, Tsakona & Popa 2011). 

◎Κανένα σχόλιο δεν παρουσιάζει αυτά τα ανέκδοτα ως πράξεις ή 

λόγους αντίστασης. 



7. Συμπεράσματα (1)

◎Ο κύριος στόχος της ανακοίνωσης ήταν να προτείνει μια 

πληρέστερη προσέγγιση στην ανάλυση των κοινωνικών 

λειτουργιών των πολιτικών (ή άλλων) ανεκδότων. 

◎Εκτός από το περιεχόμενο των κειμένων αυτών η ανάλυση 

θεωρώ ότι μπορεί να λάβει συστηματικά υπόψη τα αυθόρμητα 

σχόλια των ομιλητών/τριών για τα ανέκδοτα αυτά. 

◎Οι ομιλητές/τριες εντοπίζουν και ανακατασκευάζουν ως 

χιουμοριστικές ασυμβατότητες της καθημερινότητάς τους. 

◎Τα υπό εξέταση ανέκδοτα ασκούν κριτική στην τρέχουσα 

κατάσταση και εκφράζουν τη δυσαρέσκεια των πολιτών.



7. Συμπεράσματα (2)

◎Τα σχόλια για τα ανέκδοτα της κρίσης περιλαμβάνουν θετικές 

αξιολογήσεις.

◎Τα ανέκδοτα της κρίσης φαίνεται να γίνονται αντιληπτά ως 

«ρεαλιστικές» αναπαραστάσεις της πραγματικότητας, οι οποίες 

βοηθούν τους ανθρώπους να αντέξουν ψυχολογικά τις συνέπειες 

των μέτρων λιτότητας. 

◎Η παρούσα μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία του περικειμένου 

εμφάνισης των ανεκδότων ως παράγοντα που επηρεάζει την 

ερμηνεία τους και τις κοινωνικές τους λειτουργίες (εδώ: ηλεκτρονική 

αλληλογραφία μεταξύ οικείων). 



7. Συμπεράσματα (3)

◎Τα πολιτικά ανέκδοτα κωδικοποιούν το πώς οι άνθρωποι 

αντιλαμβάνονται την καθημερινότητα.

◎Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως αντι-ηγεμονικές 

(counter-hegemonic) μαρτυρίες για τα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα, 

δηλαδή ως ανεπίσημες πηγές πληροφόρησης για τις πολιτικές 

μεταβολές και τις συνέπειές τους (Shehata 1992, Stanoev 2009: 

204, Badarneh 2011, Sheftel 2011). 



Σας ευχαριστώ πολύ!
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