Είναι γνωστή η ηρωική αντιμετώπιση του φασισμού και ναζισμού από τον ελληνικό
στρατό και λαό κατά τον πόλεμο του 1940‐41. Η αντίσταση όμως δεν ήταν μόνο με τα όπλα
στα πεδία των μαχών, αλλά και με την τέχνη, η οποία εμψύχωνε το λαό μας τους μήνες του
δύσκολου πολέμου, αλλά και μετά κατά τη διάρκεια της βαριάς κατοχής.
Στο τραγούδι όλοι γνωρίζουμε την προσφορά της μεγάλης εθνικής τραγουδίστριας
της εποχής Σοφίας Βέμπο με τα τραγούδια που ύμνησαν τις σπουδαίες νίκες του στρατού
μας εναντίον των Ιταλών στο αλβανικό μέτωπο, αλλά και με το σατιρικό ύφος εκείνων των
τραγουδιών που ειρωνεύονταν την αλαζονεία του Μουσολίνι και τα παθήματα του στρατού
του! Η ελληνική Επιθεώρηση από τη θεατρική σκοπιά πάλι έδωσε σημαντικά δείγματα
χιούμορ και σάτιρας τονώνοντας το ηθικό των Ελλήνων που δεινοπαθούσαν από τον ιταλικό
φασισμό και το γερμανικό ναζισμό που ακολούθησε.
Σημαντικό έργο στην αντίσταση όμως πρόσφεραν και τα σατιρικά σκίτσα των
γελοιογράφων που δημοσιεύονταν στον ελληνικό τύπο. Η ελληνική πολιτική γελοιογραφία,
που είχε δεχτεί βαρύ πλήγμα από τη λογοκρισία της δικτατορίας από το 1936, με αφορμή
την 28η Οκτωβρίου 1940 ανθεί και πάλι και με ευρηματικότητα και εξαιρετική έμπνευση
συντέλεσε στην απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη που συμπλήρωνε κατάλληλα, στα
μετόπισθεν, τον αγώνα που διαδραματιζόταν στο μέτωπο. Αποτέλεσε μια προπαγάνδα άμεσα
κατά του έξωθεν φασισμού, όμως έμμεσα στρεφόταν και κατά του ελληνικού φασισμού της
μεταξικής δικτατορίας.
Πολλά τα ονόματα των σκιτσογράφων: Φ. Δημητριάδης, Ν. Καστανάκης, Στ.
Πολενάκης, Π. Παυλίδης, Σοφ. Αντωνιάδης, Κ. Μπέζος, Κ. Ρωμανός, Ν. Γκεϊβέλης, Ε.
Τερζόπουλος, Αγήνωρ Αστεριάδης κ.α.
Ας δούμε λίγα από το πλήθος των καταπληκτικών σκίτσων της εποχής.

Σάτιρα του ιταλικού ανακοινωθέντος «Η βροχή και η κακοκαιρία μάς ημπόδισε την
προέλασιν»! Η βροχή από …τσαρούχια εξηγεί την αποτυχία παραπέμποντας στην ηρωική
αντίσταση των Ελλήνων ευζώνων στα βουνά της Αλβανίας και της Β. Ηπείρου. (Ν.
Καστανάκης)

Ο Μουσολίνι ως σακάτης (λόγω της ήττας) μετά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο, την άνοιξη,
ζητά με αγωνία ως… ελεημοσύνη βοήθεια από τους Γερμανούς Ναζί, οι οποίοι εισέβαλαν την
άνοιξη στην Ελλάδα και άλλαξαν τα δεδομένα του πολέμου! (Φωκίων Δημητριάδης)

Λογοπαίγνιο με την ιταλική όπερα «Τόσκα» ‐ΤΟΣΚΑ‐ΣΕ! (Σοφ. Αντωνιάδης)

Στην εφημερίδα «Αθηναϊκά νέα», 6 Απριλίου 1941, όταν εκδηλώθηκε η γερμανική
επίθεση, δημοσιεύτηκε η γελοιογραφία του Φωκ. Δημητριάδη, στην οποία ο γελοιογράφος
παραβάλλει τον Μουσολίνι με τον Χίτλερ στον ίδιο ρόλο του σφαγέα: το 1940 ο Χίτλερ
εύχεται στον ομοϊδεάτη του «Καλή επιτυχία Ντούτσε!» για τον κατά της Ελλάδας πόλεμο,
ενώ το 1941 εναλλάσσονται οι ρόλοι και ο αποτυχημένος Ντούτσε από μακριά εύχεται στο
σφαγέα που πήρε τη σκυτάλη: «Καλή επιτυχία Φύρερ!». Ο υπέρτιτλος έγραφε: «Η ιστορία
επαναλαμβάνεται…»

Ο Μουσολίνι και οι στρατηγοί του θεώρησαν ότι η κατάκτηση της Ελλάδας θα ήταν κάτι
σαν εκδρομή. Η ιταλική προπαγάνδα μετέδιδε από τις πρώτες κιόλας ώρες ειδήσεις
μεγαλομανούς υπερβολής!

Ο Πολενάκης ζωγραφίζει τον Μουσολίνι σε απόγνωση με φανάρι να αναζητά την ιταλική
μεραρχία στα βουνά της Πίνδου, ενώ στη διπλανή γελοιογραφία ο Ιταλός έχει γίνει μπάλα και
εκσφενδονίζεται από το τσαρούχι του Έλληνα τσολιά!

Από την περίοδο της Κατοχής στην Αθήνα το παραπάνω πικρό σκίτσο αποδίδει την
καρτερικότητα του λαού μας με την αποστροφή του μικρού αγοριού που δεν αποδέχεται
ελεημοσύνη από τον Ιταλό στρατιώτη, ενώ δίπλα η μητέρα του προφανώς με μωρό στην
αγκαλιά περιμένει τη συμπόνια του κόσμου!...
Παναγιώτης Χαλούλος
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