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> Αδυνατώ να σατιρίσω το θάνατο. Ο χάρος δεν έχει καθόλου χιούµορ. 
> Στις δηµοκρατίες n σάτιρα επιτρέπεται, όσο πικρή κι αν είναι. Κατά σύµπτωση, οι λέξεις «σάτιρα» και «δηµοκρατία» είναι 
δύο λέξεις που υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες του κόσµου. Και είναι ελληνικές. 
> Ο µεγαλύτερος χιουµορίστας που έχω γνωρίσει είναι ο Αµερικανός Levein. Μου είχε πει: «Τη ζωή την αντιµετωπίζεις 

ή σαν τραγωδία ή σαν φάρσα. Σου συνιστώ τη φάρσα». 
> Για µένα ο σηµαντικότερος σκιτσογράφος είναι ο Steinberg. Θυµάµαι, σπούδαζα στη Σχολή Καλών Τεχνών της Ρώµης, 

όταν σε µια βιβλιοθήκη έπεσε τυχαία στα χέρια µου ένα βιβλίο µε τη δουλειά του. Άκουσα καµπάνες. Εγκατέλειψα τα πινέλα 
και έπιασα το πενάκι. Τον ευγνωµονώ! 

> Θυµάµαι το 1975 όταν εργαζόµουν στην Απογευµατινή και έφτιαχνα το σκίτσο της αυριανής ηµέρας, ήρθε από πίσω 
µου µια ωραία κοπέλα, επίσης δηµοσιογράφος, και χάζευε το σκίτσο µου. Της είπα ότι σε µια γωνιά του σκίτσου µου θα έβαζα το 
γράµµα «E», αρχικό του ονόµατός της - Εύη. Από τότε µέχρι και σήµερα σε όλα τα σκίτσα µου υπάρχει κάπου το «E». Την κοπέλα 
αυτή την παντρεύτηκα. 
> Θυµάµαι τον Κώστα Μητσοτάκη! Ήταν τότε πρωθυπουργός και σε µια δεξίωση µε πλησίασε. «Γελάω πολύ µε αυτά που 
κάνεις» µου είπε. «Κι εγώ το ίδιο» του απάντησα. Ευτυχώς γέλασε. 
> Ευτυχώς στην καριέρα µου δεν έχω αδικήσει κανέναν. Ακολουθώ πάντα τη συµβουλή της Ελένης Βλάχου: «Μη σατιρίζεις 

ποτέ τα φυσικά ελαττώµατα ενός πολιτικού/Ενας πολιτικός δε φταίει αν έχει µεγάλη µύτη ή µεγάλα αφτιά. Να σατιρίζεις τα 
λάθη του. Γι' αυτά φταίει». 
> To χιούµορ είναι σατανική δηµιουργία. ∆εν είναι τυχαίο ότι σε όλη τη Βίβλο απουσιάζει παντελώς το χιούµορ. 
> ∆ουλεύω µε πενάκι και χαρτί. To άσπρο χαρτί µε ερεθίζει. To βλέπω σαν µια πάλλευκη παρθένα που πρέπει να 
κατακτήσω. 
> Αυτό που βασικά θα χάσει ο σκιτσογράφος του µέλλοντος που θα δουλεύει αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 
είναι n µυρωδιά του χαρτιού. 
> Τα ρήµατα που περιγράφουν καλύτερα την αλληλεπίδραση µεταξύ αναγνώστη και γελοιογραφίας είναι το «προβληµατίζοµαι» 

και το «γελάω». 
> Από όσα έχω διαβάσει στην Ιστορία και από όσα έχω ζήσει προσωπικά, οι πολιτικοί επαναλαµβάνονται. Εκλέγονται 
για να υπηρετήσουν τη χώρα και υπηρετούν τους πελάτες τους. Μερικοί το προχωρούν ακόµα πιο πολύ. Εξυπηρετούν και τους 
εαυτούς τους. 

Ένας Αµερικανός ηθοποιός είχε πει ότι «n γνώµη είναι όπως ο κώλος: όλοι έχουν από έναν».Όταν οι κώλοι αρχίζουν 
να µοιάζουν µεταξύ τους, τότε έχουµε «κοινή γνώµη». 

> Στη γελοιογραφία «αφαιρούµε» και «προσθέτουµε». Εµένα εκείνο που µε ενδιαφέρει είναι το «γινόµενο». 
> Αποφεύγω να βάζω στα σκίτσα µου πολιτικά πρόσωπα.Έχω δηµιουργήσει ένα θίασο από ελληνόµορφα ανθρωπάκια 
τα οποία σχολιάζουν την επικαιρότητα. Ξεχωρίζω τη γριούλα µε το τσεµπέρι. Μου θυµίζει τη γιαγιά µου. 
> Είχα κάνει κάποτε ένα σκίτσο µε δυο τύπους να σχολιάζουν: «Παλιά λέγαµε ότι για όλα φταίει το παλάτι/Εφυγε το 
παλάτι! Μετά λέγαµε ότι για όλα φταίει n χούντα/Εφυγε n χούντα! Μετά ότι φταίει n βάση του θανάτου.Έφυγε n βάση του θανάτου. 

Μετά για όλα φταίει n ∆εξιά.Έφυγε και n ∆εξιά. Μήπως, ρε Νώντα, πρέπει να φύγουµε εµείς οι Έλληνες για να δει προκοπή 

αυτή n χώρα;». 
> Η µόνη βία που έχω υποστεί στη ζωή µου είναι αυτή των τελευταίων ετών. Η οικονοµική βία. Με αναγκάζουν κάθε 
µέρα να κατεβαίνω σκαλιά. Είναι µια «βία» στην οποία δεν µπορώ να απαντήσω ούτε µε «βία». 
> Η γελοιογραφία έχει δικό της «µπαϊράκι». Ο γελοιογράφος πρέπει να ξέρει να ζωγραφίζει, να έχει δηµοσιογραφική 
µατιά, να έχει χιούµορ, να είναι ενηµερωµένος και να είναι γρήγορος. Είµαστε σαν τους αθλητές του πεντάθλου. 
> «∆εν ελπίζω τίποτα. ∆εν περιµένω τίποτα. Είµαι Έλληνας». 
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