
«oχι,εγώ δεν 
ειμαι σαρλι»

Αν μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις, ένα σκίτσο του είναι χίλιες σκέψεις
και χίλιες σπίθες κατά απανταχού αδικίας. Μια πένα αιχμηρή, φωνή και θρυ-

αλλίδα των αγώνων. O Βραζιλιάνος - Λιβανέζος Κάρλος Λατούφ «ανοίγει» τα... 
σκίτσα του στο ΜΕΤΡΟ. 

τυνησια -  συνεντευξη στην tζeνη tσιροποyλου

Σκίτσο του Λατούφ για τις συνέ-
πειες της κρίσης του ευρώ στην 
Ελλάδα.



Είναι αργά το βράδυ και ο Λατούφ μόλις ακού-
ει την ιστορία πέντε φυλακισμένων παλαι-
στίνιων αγοριών, πιάνει ακαριαία μολύβι και 

χαρτί να σκιτσάρει. Αεικίνητος, απέριττος, με χιού-
μορ, ενημερώνεται αδιαλείπτως για το τι συμβαίνει 
στον κόσμο και με τα μολυβένια «όπλα» του αναλαμ-
βάνει δράση κατά της καταπίεσης, του καπιταλισμού 
και των πολέμων. Καλεσμένος στο Παγκόσμιο Κοινωνι-
κό Φόρουμ στην Τύνιδα (24-28 Μαρτίου), μίλησε για την 
ελευθερία του λόγου και την ισλαμοφοβία. Γεννημένος 
το 1968 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ζωγράφιζε από παιδί για να 
ξεκινήσει επαγγελματικά το 1989 σε διαφημιστική εται-
ρία και από το 1990 να συνεχίσει ως πολιτικός σκιτσο-
γράφος σε αριστερές εφημερίδες. Πιστεύει ότι η Αρι-
στερά πρέπει να βελτιωθεί στο μάρκετινγκ και τα σκί-
τσα του «συχνάζουν», ελεύθερα δικαιωμάτων, στα social 
media. Μου επαναλαμβάνει πόσο αγαπάει την Ελλάδα. 
Θυμάται τις μεγάλες πορείες, τον Λουκάνικο, τα κλειστά 
μαγαζιά, τις λέξεις «αστυνομία» και «ευχαριστώ». 

Μιας και συναντιόμαστε στην Τυνησία, πώς βλέ-
πεις την περιοχή μετά την Αραβική Άνοιξη;

Το απόλυτο χάος. H Αραβική Άνοιξη ήταν μια αυθόρ-
μητη, μαζική εξέγερση λαών που ζούσαν υπό δικτατορι-
κά καθεστώτα, μια έκρηξη δυσφορίας. Αλλά ας μην ξε-
χνάμε ότι στη Μέση Ανατολή δεν συμβαίνει το παραμι-
κρό χωρίς την παρέμβαση των δυτικών δυνάμεων, που 
φημίζονται για τον οπορτουνισμό τους. Είδαν την Αρα-
βική Άνοιξη ως μια ευκαιρία να διεισδύσουν περισσότε-
ρο. Στην Αίγυπτο πέθαναν άνθρωποι και επέστρεψαν τε-
λικά σε μια νέα δικτατορία, την οποία οι κοσμικοί χειρο-
κροτούν ως σωτηρία από τους ισλαμιστές. Στη Λιβύη, οι 
δυτικές δυνάμεις πήραν τον έλεγχο του πετρελαίου και ο 
λαός αλληλοσκοτώνεται. Στην Υεμένη υπάρχει πολιτική 
κρίση, με τη Σαουδική Αραβία να επιτίθεται. Η Συρία εί-
ναι το μεγαλύτερο θύμα της Αραβικής Άνοιξης και το πιο 
τρανταχτό παράδειγμα παρέμβασης των Δυτικών. Η Τυ-
νησία είναι η λιγότερο ζημιωμένη. Όμως ο τωρινός Πρό-
εδρος συνδέεται με το παλαιό καθεστώς, οπότε δεν επε-
τεύχθη ούτε εδώ το καλύτερο σενάριο. 

Πότε έστρεψες την πένα σου για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα;

Ήρθα πρώτη φορά το 2010 και έγινα μάρτυρας των 
συνεπειών της οικονομικής και πολιτικής κρίσης και 
της αστυνομικής βίας. Ένα βραζιλιάνικο τραγούδι λέει 
«Η μιζέρια είναι μιζέρια παντού». Όταν πάτησα για πρώ-
τη φορά το πόδι μου σε ένα στρατόπεδο παλαιστίνιων 
προσφύγων στη Βηρυτό, αντίκρισα μπροστά μου μια 
βραζιλιάνικη φαβέλα. Παρομοίως και όταν είδα στην 
Ελλάδα τόσους ανθρώπους να ζητιανεύουν. Οι φτωχοί 
είναι φτωχοί παντού, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής ή 
φύλου, καθώς το ζήτημα είναι ταξικό. Είδα πολλές ομοι-
ότητες με τη Βραζιλία, ένιωσα αλληλεγγύη και ξεκίνη-
σα να σκιτσάρω. 

Μετά τις πρόσφατες εκλογές, απεικόνισες την 
αισιοδοξία και έπειτα την απαισιοδοξία στην Ελλά-
δα. Πώς βλέπεις την περιρρέουσα κατάσταση; 

Αν ήμουν Έλληνας, θα υποστήριζα τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Γράψ’ το αυτό (γέλια). Φυσικά δεν είναι επαναστά-
τες, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να τους υποστηρίξουμε. 

▶

Από το 2006 μέχρι το 2015, 
η Charlie Hebdo δημοσίευε 
συνεχώς σκίτσα του Μωάμεθ 
ενώ η ισλαμοφοβία φούντωνε 
στην Ευρώπη. Στη Γερμανία, 
στην Αγγλία, οι ακροδεξιοί τα 
χρησιμοποιούσαν σε πλακάτ 
στις διαδηλώσεις τους κατά 
του Ισλάμ. 
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ιστορικό, γεωπολιτικό πλαίσιο. Μετά την 11η Σεπτεμ-
βρίου, υπήρξε ένα τεράστιο κύμα μίσους κατά των μου-
σουλμάνων. Από το 2006 μέχρι το 2015, η Charlie Hebdo 
δημοσίευε συνεχώς σκίτσα του Μωάμεθ, ενώ η ισλαμο-
φοβία φούντωνε στην Ευρώπη. Στη Γερμανία, στην Αγ-
γλία, οι ακροδεξιοί τα χρησιμοποιούσαν σε πλακάτ στις 
διαδηλώσεις τους κατά του Ισλάμ. Η Charlie Hebdo δεν 
υποστήριζε την ελευθερία έκφρασης, αλλά έδινε εργα-
λεία στους ακροδεξιούς να επιτίθενται στους μουσουλ-
μάνους αδιακρίτως. Όχι, εγώ δεν είμαι Σαρλί. Μπορείς 
να ασκήσεις κριτική στο Ισλάμ, στους πολιτικούς αλλά, 
όταν ζωγραφίζεις τον Μωάμεθ γυμνό σε στάση σκύλου, 
τι καταφέρνεις; Αντίστοιχα, μπορείς να ασκήσεις κριτι-
κή στον Ομπάμα χωρίς να τον πεις «μαϊμού». Τάσσομαι 
απολύτως κατά του να σκοτώνεις οποιονδήποτε επει-
δή σκέφτεται διαφορετικά, αλλά άλλο να γελάς και άλ-
λο να γελοιoποιείς. 

Ως καρτουνίστας, δέχτηκες απειλές κατά της 
ζωής σου από Ισραηλινούς και η οργάνωση αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων Simon Wiesenthal Center 
(SWC) με έδρα το Λος Άντζελες, σε κατέταξε το 2012 
ως τον τρίτο πιο αντισημίτη παγκοσμίως για ένα 
σκίτσο σου στη Huffington Post. Πώς αντέδρασες 
σε αυτό;

Ζωγράφισα αυτό το σκίτσο γιατί συνήθως οι επιθέ-
σεις στη Γάζα πραγματοποιούνται λίγο πριν τις εκλο-
γές. Ο επικεφαλής του SWC διέταξε τη Huffington Post 
να «κατεβάσει» το σκίτσο. Το σκίτσο παρέμεινε δημο-
σιευμένο και έπειτα, σαν σε βεντέτα, ήμουν τρίτος στη 
λίστα. Πρώτη ήταν η Μουσουλμανική Αδελφότητα και 
δεύτερο το ιρανικό καθεστώς. Ένιωσα υπέροχα, για-
τί μου δόθηκε η δυνατότητα να καταδείξω τη δυσφή-
μηση οποιουδήποτε υποστηρίζει την Παλαιστίνη και 
το πώς χρησιμοποιείται η κατηγορία του «αντισημιτι-
σμού», προκειμένου να φιμώσουν όποιον ασκεί κριτι-
κή στο Ισραήλ. Παίζουν το χαρτί του ρατσισμού, αλλά 
στην καρδιά του Παλαιστινιακού βρίσκεται η πολιτική 
και όχι η θρησκεία. 

Είσαι πάντα «ετοιμοπόλεμος» στη δουλειά σου. 
Έχεις σχέδια για το μέλλον; 

Το όνειρό μου ήταν να γίνω καρτουνίστας, γνωστός 
στον κόσμο και νιώθω ότι το πέτυχα αυτό. Νιώθω ικα-
νοποιημένος. Δεν έχω σχέδια. Θέλω μια αξιοπρεπή ζωή. 
Η ζωή είναι δύσκολη και πρέπει να απολαμβάνουμε τις 
μικρές χαρές της.

Διαφορετικά, η Χρυσή Αυγή περιμένει στη γωνία την απο-
τυχία του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να αυτοπαρουσιαστεί ως η λύση 
στην κρίση και το μεταναστευτικό. Θυμάμαι το ναζιστικό 
χαιρετισμό του Μιχαλολιάκου. «Μπορεί να χαιρετάμε ναζι-
στικά, αλλά έχουμε καθαρά χέρια» έλεγε μετά. Είμαστε να-
ζί, αλλά δεν είμαστε διεφθαρμένοι. Ωραία! Είναι τρελό πως 
ο κόσμος τούς πιστεύει, ειδικά σε μια χώρα όπου η Κατο-
χή τελείωσε σαν χτες. Όταν ήμουν στην Κρήτη, έβλεπα στα 
χωριά μνημεία για τους αγωνιστές. Πώς ανέχεστε σήμερα 
έναν τύπο που χαιρετάει ναζιστικά; 

Εσύ «στοχεύεις» συχνά τη Χρυσή Αυγή, αποδοκιμά-
ζοντας και αυτούς που την ενδυναμώνουν. 

Όταν συνέλαβαν τον Μιχαλολιάκο, στο λάπτοπ του που 
κατασχέθηκε, βρήκαν ανάμεσα σε φωτογραφίες με ναζι-
στικά σύμβολα και σκίτσα μου κατά της Χρυσής Αυγής. 
Δεν ένιωσα καθόλου ωραία με αυτό. Επίσης, μου έγρα-
ψαν στο facebook μέλη τους: «Λατούφ, μας αρέσουν πολύ 
τα σκίτσα σου. Εμείς πολεμάμε για τη χώρα μας, είμαστε 
εθνικιστές, δεν είμαστε ναζί». Νομίζω τους αρέσουν αυ-
τά για την Παλαιστίνη και θεωρώντας ότι είμαι αντισημί-
της, συντάσσονται μαζί μου. Τους απάντησα ότι «είστε να-
ζί και είναι αδύνατον να με μεταπείσετε. Επιτίθεστε σε με-
τανάστες και αριστερούς». Ίσως να πιστεύουν ότι θα τους 
ήμουν χρήσιμος, ως εργαλείο προπαγάνδας, αν με είχαν 
στο πλευρό τους. 

Θα δεχόσουν να το κάνεις αυτό;
Θα ήμουν πλούσιος αν ζωγράφιζα για τα «σωστά» άτο-

μα. Αν ζωγράφιζα τους βασιλιάδες των χωρών του Κόλπου 
να βοηθούν τα πλήθη ή υπέρ του Ισραήλ, φαντάζεσαι τα 
λεφτά και το κύρος που θα απολάμβανα; Αλλά δεν θα το 
έκανα με ειλικρίνεια. Όταν σκιτσάρω για την Παλαιστίνη, 
για παράδειγμα, αρνούμαι να πληρωθώ, γιατί για εμένα εί-
ναι αλληλεγγύη και αγάπη. Ακριβώς γι’ αυτό δεν θα έκα-
να ποτέ σκίτσα για τη Χρυσή Αυγή. Δεν θα ήταν αληθινό. 

Στο Φόρουμ μίλησες για την ελευθερία του λόγου 
και την ισλαμοφοβία. Τι θέση πήρες για τη Charlie 
Hebdo; 

Το πρόβλημα στην υπόθεση Charlie Hebdo είναι 
να επικεντρωνόμαστε μόνο στην ελευθερία έκφρασης 
και την ισλαμιστική τρομοκρατία. Πρέπει να δούμε το 

Αν ήμουν Έλληνας, θα υποστήριζα τον ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά δεν είναι 
επαναστάτες, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να τους υποστηρίξουμε. 
Διαφορετικά, η Χρυσή Αυγή περιμένει στη γωνία.

Ο Κάρλος Λατούφ, με τα σκίτσα του ή και τη 
φυσική του παρουσία, πραγματοποιεί διαρ-
κώς παρεμβάσεις υπέρ των Παλαιστινίων.


