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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στην 
Ειρήνη Μπέλλα 

«K ΥΡ». Τρία γράµµατα, 
µια σκιτσογραφική 

υπογραφή, που έχει αποτελέσει 
τοµή στην ελληνική µεταπολεµική 

γελοιογραφία. Ο ΚΥΡ, η αλλιώς 
Γιάννης Κυριακόπουλος, δεν έχει 
ανάγκη από συστάσεις. 

, Πρωταγωνιστεί εδώ και δεκαετίες 
στο χώρο της γελοιογραφίας 

καυτηριάζοντας µε το ιδιαίτερο, λιτό 
και άµεσο χιούµορ του την πολιτική 

επικαιρότητα. Ένα πενάκι, 
ένα σκίτσο και µια λεζάντα µε εύ- 
στόχο σχόλιο, και ξεκλειδώνει τις 
κάρδιές, το µυαλό µας και, παράλληλα, 

παρεµβαίνει πολιτικά. 
Μας κάνει να γελούµε ακόµη και 

µε τη φτώχεια µας, την τρόικα, την 
Εφορία, τους 300 της Βουλής. Κάνει 

τον πόνο µας χαµόγελο, και 
συγχρόνως αποκαλύπτει τα «κακώς 

κείµενα». Ξεγυµνώνει µε τον 
mo καυστικό τρόπο τους πρωταγωνιστές 

της πολιτικής ζωής του 
τόπου. Άλλωστε, όπως ο ίδιος λέει 

στη συνέντευξή του στη «β», 
αποστολή του γελοιογράφου είναι 
να πάρει την αγανάκτηση του κόσµου, 

«να την πασπαλίσει µε χιούµορ 
και να τη ρίξει στα "µούτρα" 

Η γελοιογραφία 
σηµαίνει γΓ αυτόν 
ένα χαµόγελο 
µέσα στη µαυρίλα 

της εξουσίας». Η γελοιογραφία 
σηµαίνει γι' αυτόν ένα χαµόγελο 
µέσα στη µαυρίλα. Έτσι, τα τελευταία 

χρόνια, µας έχει συνηθίσει οι 
γελοιογραφίες του να µας συντροφεύουν 

καθ' όλη τη διάρκεια 
του χρόνου, καθώς µια επιλογή 
από αυτές συγκεντρώνεται σ' ένα 
ηµερολόγιο. To νέο του ηµερολόγιο, 

λοιπόν, για το 2013 έχει τίτλο 
«Κρίση και 13». 

Πρωταγωνιστείτε για πολλά 
χρόνια στο χώρο της πολιτικής 
γελοιογραφίας καυτηριάζοντας 

την πολιτική επικαιρότητα. 
Η χώρα και η κοινωνία αντιµετωπίζουν 

µια πρωτόγνωρη 
και δυσβάσταχτη οικονοµική 
κρίση. Αυτή τη ζοφερή κατάσταση 

είναι για σας mo εύκολο 
η mo δύσκολο να την απεικονίσετε 

µέσα από τα σκίτσα 

σας; 
Με την κρίση, βεβαίως, υπάρχουν 

περισσότερα θέµατα. Αλλά 
και περισσότερη αγανάκτηση. Αποστολή 

του γελοιογράφου είναι να 
πάρει αυτή την αγανάκτηση, να την 
πασπαλίσει µε χιούµορ και να τη 
ρίξει στα «µούτρα» της εξουσίας. 

Ο ΚΥΡ ΜΙΛΑ ΣΤΗ «β» 

Με όπλο το χιούµορ 
κατά της εξουσίας 

To νέο σας ηµερολόγιο έχει 
τίτλο «Κρίση και 13». Ο αριθµός 

13 παραπέµπει στο δυσοίωνο 
µέλλον που µας περιµένει; 

To «Κρίση και 13 είναι όπως το 
δελτίο του ΠΡΟΠΟ. Ελάχιστοι κάνουν 

«δεκατριάρι», αλλά ο περισσότερος 
κόσµος χάνει. 

Ξεφυλλίζοντας το ηµερολόγιο 
σας είναι σαν να ξαναδιαβάζουµε 

τα πολιτικά γεγονότα 
µέσα από την καυστική σας 
µατιά. Μάλιστα, αν και αναφέ¬ 

ρεστε στην οικονοµική κρίση 
που έχει ταλανίσει τη ζωή µας, 
παρ' όλα αυτά, µας κάνετε και 
χαµογελούµε. Τελικά, µέσα 
στη µαυρίλα της καθηµερινότητας, 

µπορεί η γελοιογραφία 
να λειτουργήσει λυτρωτικά; 

Η γελοιογραφία είναι ένα χαµόγελο 
µέσα στη µαυρίλα. Είναι όπως 

η ορχήστρα του «Τιτανικού» που 
έπαιζε για να δώσει µια νότα αισιοδοξίας 

στους επιβάτες. 

Ένας σκιτσογράφος από το 
εργαστήριο του πώς αγανακτεί 
σε όλα αυτά που συµβαίνουν 

στη χώρα και στη κοινωνία; 
Αγανακτεί όπως όλοι οι Έλληνες. 

Ο Χένρι Μίλερ είχε πει «ότι τη 
ζωή πρέπει να την παίρνεις ή σαν 
τραγωδία η σαν φάρσα»! Εγώ την 
έχω πάρει σαν φάρσα. 

Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος 
της πολιτικής γελοιογραφίας; 

Ο ρόλος της πολιτικής γελοιογραφίας 
είναι να σατιρίζει τα κακώς 

κείµενα: η «∆ηµοκρατία» και η 
«Σάτιρα» είναι δύο λέξεις συνυφασµένες. 

Είναι δύο λέξεις που υπάρχουν 
στα λεξικά όλου του κόσµου 

και είναι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ! Η Ελένη Βλάχου 
έλεγε: «∆είξε µου τις γελοιογραφίες 

µιας χώρας και θα σας πω 
τι πολίτευµα έχει αυτή η χώρα». 

Ποιος πολττικός έχει υπάρξει ο 
πιο εύκολος στόχος για το 
καυστικό σας πενάκι; 

Οι 300 της Βουλής. 

Ποια χαρακτηριστικά των σύγχρονων 
πολιτικών έχετε αξιοποιήσει 
για τη σάτιρα σας; 

Προσωπικά αποφεύγω να σατιρίσω 
τα φυσικά ελαττώµατα ενός 

πολιτικού. Εάν είναι χονδρός ή κοντός 
ή έχει µεγάλα αφτιά ή µύτη. 

Είναι πράγµατα για τα οποία δεν 
ευθύνεται. Εγώ τον σατιρίζω για τα 
πράγµατα που ευθύνεται. Για τις 
«πατάτες» που κάνει... 

Συνήθως οι πρωταγωνιστές 
των σκίτσων είναι και απλοί άνθρωποι. 

Τι θα έλεγε σήµερα 
ένα ano τα «ανθρωπάκια» των 
σκίτσων σας στην κ. Μέρκελ; 

«∆ΕΝ ΕΛΠΙΖΩ ΤΙΠΟΤΑ 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΙΠΟΤΑ 
ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ». 

πασπαλίσει µ χµρη 
ρίξει στα «µούτρα» της εξουσίας. µατι 

Με όπλο το χιούµορ 
κατά της εξουσίας 
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