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The use of satire to comment on historic or current 

events by means of map representation, or by recruit-

ing the map as an excuse to do so, is well-known and 

quite common in the history and practice of cartog-

raphy — as satirical cartographical "anamorphoses" 

— as well as the history of sketching and the visual 

communication of ideas. 

Our beloved satirical maps; an interesting branch of 

cartography, closely connected with the humanities, 

social and political sciences, geopolitics and interna-

tional relations, visual communication and political 

messages, or even the art of sketching, when the need 

to express the content visually is connected both with 

the geographical area and its representation. Usually 

this happens with a comical-caustic or tragicomic 

intention, and in an allegorical-transcendental rep-

resentational way, utilizing an interesting type of 

cartographic simulation, through the "anamorphosis" 

technique, sometimes in a more empirical way, and 

other times through knowledge. 

Satirical maps constitute significant historical tes-

timonies, which combine in a uniform complex rep-

resentation, and in a technical and artistic way, the 

standards of cartographic visualization with those of 

Ο σατιρικός σχολιασμός ιστορικών ή επίκαιρων γεγονότων 

με τη χρήση της χαρτογραφικής απεικόνισης ή με άλλοθι 

το χάρτη, είναι αρκετά γνωστός και διαδεδομένος στην 

ιστορία και την πρακτική της χαρτογραφίας —ως σατιρικές 

χαρτογραφικές «αναμορφώσεις»— αλλά και της σκιτσο-

γραφίας και της οπτικής επικοινωνίας των ιδεών. 

Είναι οι προσφιλείς μας σατιρικοί χάρτες. Ένα ενδιαφέ-

ρον αντικείμενο της χαρτογραφικής κληρονομιάς. Είναι 

όμως και αντικείμενο περιοχών των ανθρωπιστικών, κοι-

νωνικών και πολιτικών επιστημών, της γεωπολιτικής και 

των διεθνών σχέσεων, της οπτικής επικοινωνίας και του 

πολιτικού μηνύματος. Ή ακόμη και της τέχνης της σκιτσο-

γραφίας, όποτε η ανάγκη οπτικοποίησης του περιεχομένου 

σχετίζεται με το γεωγραφικό χώρο και την απεικόνι-

σή του. Και αυτό κυρίως γίνεται με σκωπτική-κωμική ή 

κωμικοτραγική διάθεση και αλληγορικό-υπερβατικό απει-

κονιστικό χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας ένα ενδιαφέρον 

είδος χαρτογραφικής προσομοίωσης, μέσω της τεχνικής 

της «αναμόρφωσης», άλλοτε (περισσότερο) εμπειρικά και 

άλλοτε με γνώση.

Οι σατιρικοί χάρτες είναι σπουδαία ιστορικά τεκμήρια, 

τα οποία συνδυάζουν σε ενιαία συνθετική αναπαράσταση, 

τεχνικά και καλλιτεχνικά, τα πρότυπα της χαρτογραφικής 

οπτικοποίησης με εκείνα του σκίτσου. Του σατιρικού σκί-

Mεταξύ απεικονιστικής τέχνης και ιδεολογικής επιρροής
±

Between representational art and ideological influence
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the sketch; the satirical sketch, mainly the “comical” 

one, in the abstract sense of the word. They don’t 

necessarily aspire towards the hilarious, since a car-

toon may provide opportunities for reflection and 

contemplation, as it usually happens with the political 

cartoons of the past, which in their time may have 

carried a hilarious element, but revisited later, they 

may lead to quite different reactions.

These maps, however, never cease to reflect the 

ideological background of their creators, and their 

critical stance against the socio-political affairs of their 

time. Nevertheless, they always center on the notion of 

“power,” which most of the time is biased, since they 

constitute a satirical reproduction of the stereotypes 

that befit the “opponents” rather than the “friends.” 

The recent (2014) events commemorating 100 years 

since the start of World War I, which took place all 

over Europe, brought again to the forefront the genre 

of satirical maps, which flourished in an impressive 

way between the mid-19th century and the Interwar 

period, reaching its peak in the threshold of the Great 

War. At such a time, they constituted a popular type 

of a quasi-“pop” culture, which was so greatly con-

summed, that today many consider satirical maps to 

be a product exclusive to that period. 

This is not so, however, nor was that the first ap-

pearance of satirical maps. Nevertheless, they are 

a representative and mass-produced item during 

that period, becaming not only a product of mass 

consumption in the end of the 19th century and the 

beginning of the 20th, mainly in European societies 

τσου, κυρίως του «γελοιογραφικού», με την αφηρημένη 

αναφορά του όρου. Χωρίς δηλαδή να προσβλέπει απαραί-

τητα στην ιλαρότητα, εφόσον μία «γελοιογραφία» μπορεί 

να προσφέρει αφορμές για περισυλλογή και στοχασμό, 

όπως συνήθως συμβαίνει με τις παλιές πολιτικές γελοι-

ογραφικές παραστάσεις, που μπορεί στον καιρό τους να 

προσέφεραν ιλαρότητα, αλλά ιδωμένες πολύ αργότερα 

μπορεί να οδηγούν σε αντίθετα συναισθήματα. 

Δεν παύουν όμως οι χάρτες αυτοί να αντανακλούν και 

την ιδεολογική συγκρότηση και κριτική τοποθέτηση του 

δημιουργού τους απέναντι στα κοινωνικά και πολιτικά 

πράγματα της εποχής του. Πάντα όμως γύρω από τα συμ-

φραζόμενα της «εξουσίας», που τις περισσότερες φορές 

δεν είναι και η πλέον αμερόληπτη, εφόσον ο σχεδιαστής 

τους αναπαράγει σατιρικά εκείνα τα στερεότυπα που χα-

ρακτηρίζουν περισσότερο τους «αντιπάλους» και λιγότερο 

τους «φίλους».

Οι πρόσφατες (2014) εκδηλώσεις μνήμης σε όλη την 

Ευρώπη για τον έναν αιώνα από την έναρξη του Α΄ Παγκο-

σμίου πολέμου έφεραν πάλι στην επικαιρότητα το είδος 

αυτό των σατιρικών χαρτών, που άνθισε εντυπωσιακά από 

τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι το Μεσοπόλεμο, με κορύ-

φωση τις παραμονές του Μεγάλου Πολέμου. Αποτέλεσαν 

την περίοδο εκείνη ένα διαδεδομένο και δημοφιλές είδος 

μιας περίπου «pop»-κουλτούρας, που καταναλώθηκε επι-

κοινωνιακά τόσο πολύ τότε, ώστε να θεωρείται σήμερα 

από πολλούς ότι οι σατιρικοί χάρτες είναι αποκλειστικό 

προϊόν εκείνης της εποχής. 

Oι σατιρικοί χάρτες δεν είναι βεβαίως ούτε προϊόν μόνον 

εκείνης της εποχής ούτε πρωτοεμφανίστηκαν τότε. Είναι 

όμως ένα αντιπροσωπευτικό και μαζικό είδος της, έτσι ώστε 
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— which were heavily addicted to cartographic rep-

resentation, because of their cartographic education 

and heritage — but also the means to make political 

and ideological propaganda, and even a lucrative 

business endeavor. 

More often than not, and regardless of their artis-

tic merit, which is a separate point of discussion, in 

their European peak satirical maps are an innova-

tive “means of mass influence,” or even “deception,” 

among the many similar examples which were being 

circulated and promoted at a time when Europe was 

being dominated by competitive, collective notions 

and psychoses, which would eventually lead to the 

great catastrophe of World War I. 

One could say that this genre is from many aspects 

correlated with the other controversial map genre, 

largely despised and cast out in post-war and modern 

European culture and politics: the so-called “ethno-

graphic maps,” which developed in the second half 

of the 19th century, focusing mainly on the Balkans, 

with acute consequences in the area that are affect-

ing its populations to this day. 

Apart from their role as political and social meta-

phors, with their geographic references and the 

power of satirical sketches and words, which were 

both prevalent during that era, most of the time sa-

tirical maps — or cartoon maps — are true and very 

personal works of art. They make references not 

only to the greatest issues of that time, but also to 

topics and events of everyday life of an ephemer-

ous quality and such properties, that as sketches 

να αναδειχθούν όχι μόνο ως αντικείμενο μιας κουλτούρας 

ευρείας κατανάλωσης στα τέλη του 19ου αιώνα και στις 

αρχές του 20ού, κυρίως στις ευρωπαϊκές κοινωνίες —τις 

πολύ εθισμένες στη χαρτογραφική απεικονιστική, λόγω 

της χαρτογραφικής παιδείας και κληρονομιάς τους— αλλά 

και ως θέμα άσκησης πολιτικής και κυρίως ιδεολογικής 

προπαγάνδας, μέχρι και ευημερούσας εμπορικής κερδο-

σκοπικής απασχόλησης. 

Τις περισσότερες φορές, και ανεξάρτητα από την καλ-

λιτεχνική τους αξία, που αποτελεί ένα ξεχωριστό θέμα 

συζήτησης, οι σατιρικοί χάρτες της ευρωπαϊκής τους κο-

ρύφωσης αποτελούν ένα πρωτότυπο «πρότυπο μαζικής 

επιρροής» ή ακόμη και «παραπλάνησης», ανάμεσα στα 

πολλά αντίστοιχα πρότυπα που κυκλοφορούν και προβάλ-

λονται την εποχή εκείνη. Σε μία Ευρώπη που κυριαρχείται 

από ανταγωνιστικά συλλογικά στερεότυπα και εμμονικές 

ψυχώσεις, που θα οδηγήσουν τελικά στη μεγάλη κατα-

στροφή του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου. 

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το είδος αυτό συγγενεύει, 

από αρκετές απόψεις, με το άλλο αμφιλεγόμενο χαρτο-

γραφικό είδος και εν πολλοίς αντιπαθές και εξορκισμένο 

στη μεταπολεμική και σημερινή ευρωπαϊκή κουλτούρα και 

πολιτική: εκείνο των «εθνογραφικών χαρτών», όπως ανα-

πτύχθηκε από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, εστιασμένο 

κυρίως στα Βαλκάνια, με οδυνηρές συνέπειες στην περιοχή, 

που ταλαιπωρούν τους πληθυσμούς τους μέχρι σήμερα.

Πέρα όμως από το ρόλο τους ως πολιτικές και κοινωνικές 

αλληγορίες με τη γεωγραφική αναφορά και τη δύναμη του 

σατιρικού σκίτσου και λόγου, κυρίαρχων και των δύο εκεί-

νη την εποχή, οι σατιρικοί χάρτες ή χάρτες-γελοιογραφίες 

ή χάρτες στη γελοιογραφία, είναι τις περισσότερες φορές 
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they acquire great communication power, becoming 

a means with which to influence the public opinion, 

as well as to exert political pressure on a collective 

and individual level.  

Most of the time, the visual communication effect of 

those maps is such, that they don’t need explanations, 

supplementary comments or captions; they can be 

read, and their message understood, literally “without 

words.” This type is, after all, the most interesting in 

our study of the genre, when the lack of words leads to 

the quest of the historic background and the political-

ideological factors of that particular period. 

Satirical maps are not the exclusive product of the 

19th century, even though they are representative 

of that era. Their history, interesting and especially 

complex in technique, art, and content, as well as in 

the unique interpretative abilities they require in their 

timelessness, goes back at least seven centuries. 

The use of the anamorphic maps as a means of 

satirical allegory, in order to deliver the social and 

political critical comments, acquires a different di-

mension, which deserves our interest and attention: 

from the inimitable heretic representations of Opici-

nus de Canistris at the end of the 13th century, to the 

anthropomorphic and zoomorphic depictions of the 

16th century, and from the ideological and political 

national conflicts, which would change the face of 

Europe in the 17th, 18th, and mainly the 19th century, 

to the elevation of satirical sketches into a refined 

art form of our times. 

The herald of those most peculiar metaphorical 

πραγματικά και πολύ προσωπικά έργα τέχνης. Όχι μόνο με 

αναφορές και αναγωγές στα μεγάλα ζητήματα της εποχής, 

αλλά και σε θέματα και γεγονότα της καθημερινότητας με 

εφήμερο χαρακτήρα και ιδιότητες τέτοιες, ώστε και ως 

σκιτσογραφικοί σχολιασμοί να αποκτούν μεγάλη επικοινω-

νιακή δύναμη και να αναδεικνύονται σε μέσα επηρεασμού 

της κοινής γνώμης, αλλά και πολιτικής πίεσης σε συλλογι-

κό και ατομικό επίπεδο.

Τις περισσότερες φορές η επικοινωνιακή διεισδυτικότη-

τα του οπτικού αποτελέσματος της σχεδίασης των χαρτών 

αυτών είναι τέτοια, ώστε να μην χρειάζονται επεξηγήσεις, 

βοηθητικά σχόλια ή λεζάντες, αλλά η «ανάγνωσή» τους 

και η πρόσληψη του μηνύματος να γίνεται κυριολεκτι-

κά «χωρίς λόγια». Αυτό το είδος είναι άλλωστε και το 

πιο ενδιαφέρον στη σημερινή έρευνα του είδους, όταν 

η έλλειψη λόγου οδηγεί στην αναζήτηση του ιστορικού 

υποβάθρου και των πολιτικών-ιδεολογικών προσλαμβα-

νουσών εκείνης της εποχής. 

Οι σατιρικοί χάρτες δεν είναι αποκλειστικό προϊόν του 

19ου αιώνα, αν και χαρακτηριστικό του αιώνα αυτού. Η 

ιστορία τους, ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερα σύνθετη στην 

τεχνική, την τέχνη και το περιεχόμενό τους, αλλά και στις 

ξεχωριστές αναγνωστικές ικανότητες που απαιτούν κατά τη 

διαχρονία τους, καλύπτει ένα ευρύ διάστημα παρουσίας του 

είδους, τουλάχιστον επτά αιώνων μέχρι τις μέρες μας. 

Η χρήση των αναμορφωμένων χαρτών ως μέσων σατι-

ρικής αλληγορίας, για να μεταφέρει τον κριτικό κοινωνικό 

και πολιτικό σχολιασμό, αποκτά μιαν «άλλη» διάσταση που 

αξίζει το ενδιαφέρον και την προσοχή μας: από την ανεπα-

νάληπτη «αιρετική» απεικόνιση του Opicinus de Canistris, 

του τέλους του 13ου αιώνα, μέχρι τις ανθρωπόμορφες και 
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maps seems to be the work of de Canistris, the 

eccentric monk from Pavia, the “madman of the 

maps.” At the end of the 13th century he designed 

something that resembled a magical picture, an-

thropomorphic maps of Europe around the Medi-

terranean, with very provocative religious and geo-

graphical references, as 

well as moral parables; 

moreover, in addition to 

the few place names 

that are commented on 

in his maps, and with 

special significance, he 

also mentions Thessa-

loniki! It is undoubtedly 

a satirical map in the 

stereotype of its time, 

ideologically subversive 

and with great allegori-

cal power. Moreover, it 

is of great interest, since 

it resembles the carto-

graphic model of the 

portolan charts, rather 

than the prevalent, at 

the time, Christian models of the Orbis Terrarum or 

their variations; the latter are provocatively scorned 

by this monk, in favor of the portolan charts that 

are much closer to the rendition of the geographi-

cal “truth” than the Christian maps. 

Opicinus de Canistris lashes out against the signifi-

ζωόμορφες απεικονίσεις του 16ου και από τις ιδεολογικές 

και πολιτικές εθνικές αντιπαραθέσεις, που θα αλλάξουν 

την Ευρώπη το 17ο, 18ο και κυρίως το 19ο αιώνα, μέχρι την 

ανάδειξη της σατιρικής σκιτσογραφίας σε υψηλή τέχνη 

της εποχής μας. 

Προάγγελος των εξαιρετικά ιδιότυπων μεταφορικών 

αυτών χαρτών φαίνεται να 

είναι το χαρτογραφικό έργο 

του ιδιόρρυθμου μοναχού 

de Canistris από την Παβία, 

του «τρελού των χαρτών». 

Στα τέλη του 13ου αιώνα 

σχεδίασε κάτι σαν μαγική 

εικόνα, ανθρωπόμορφους 

χάρτες της Ευρώπης γύρω 

από τη Μεσόγειο με πολύ 

τολμηρές θρησκευτικές και 

γεωγραφικές αναφορές, 

καθώς και ηθικές παραβο-

λές, αναφέροντας μάλιστα, 

ανάμεσα στα λίγα τοπωνυ-

μία που σχολιάζονται στο 

χάρτη του, και με ιδιαίτερο 

νόημα, και τη Θεσσαλονί-

κη! Είναι αναμφίβολα ένας 

σατιρικός χάρτης στο στερεότυπο πλαίσιο της εποχής 

του, μεγάλης αλληγορικής δύναμης και ιδεολογικής ανα-

τροπής. Επιπλέον, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον 

εφόσον προσομοιάζει στο χαρτογραφικό πρότυπο των 

πορτολάνων ναυτικών χαρτών, παρά στα τότε κυρίαρχα 

ακόμη χριστιανικά πρότυπα των Orbis Terrarum ή των 

Opicinus de Canistris, 
Apostolica Vaticana, 1296-1300, 1334-1338
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cant religious and social happenings of his time, both 

in the West and the East, transforming the naviga-

tional map into an anthropomorphic representation. 

The Mediterranean coastline is preserved, in order to 

outline the portolan’s anthropomorphous geographi-

cal representation, creating the couple of the monk 

and the libertine woman with the daring stance and 

appearance. The monk and the woman are physically 

similar to the closeness of the Iberian peninsula with 

the western African coast of the Mediterranean, and 

the Italian coastline emphasizes the boldness of the 

female “restless” attitude against that of the “mo-

tionless” monk. This allegorical stance reinforces the 

geographical location of Venice, as an unscrupulous 

simile. The position of the vibrant city, as allusively 

placed in the body of the woman, acquires a differ-

ent moral significance. All this takes place within the 

framework of an era when the Churches, both in the 

East and the West, are going through tumultuous 

ideological changes, and the prevalence of com-

mercial activities is transforming the Mediterranean 

world, determining the future financial changes that 

will be brought by the sea and the entrepreneurial 

power of its ports. This is a map that will forever 

be at the top of the genre, a majestic starting point 

which leads us backwards, to the time when satirical 

maps developed, with any meaning and any deeper 

connotations one might attribute to the term. 

Since then, we have had a constant stream of 

exceptional examples of the genre, which span 

chronologically from the Renaissance to the great 

παραλλαγών τους, που αυτός ο μοναχός προκλητικά πε-

ριφρονεί υπέρ των ναυτικών χαρτών, των πολύ εγγύτερων 

στην απεικόνιση της γεωγραφικής «αλήθειας» απ’ ό,τι οι 

χριστιανικοί χάρτες. 

Ο Opicinus de Canistris επιτίθεται στα σημαντικά εκκλη-

σιαστικά-κοινωνικά γεγονότα της εποχής του, και στη Δύση 

και στην Ανατολή, αναμορφώνοντας το ναυτικό χάρτη-

υπόβαθρο σε ανθρωπομορφική απεικόνιση. Η μεσογειακή 

ακτογραμμή διατηρείται για να διαγράψει την ανθρωπο-

μορφία της γεωγραφικής απεικόνισης του πορτολάνου, 

σχηματίζοντας το ζεύγος του μοναχού και της ελευθερι-

άζουσας γυναίκας με την τολμηρή στάση και εμφάνιση. 

Ο μοναχός και η γυναίκα προσεγγίζουν σωματικά στην 

εγγύτητα της Ιβηρικής με τη δυτική αφρικανική ακτή της 

Μεσογείου, ενώ η ακτογραμμή της Ιταλικής χερσονήσου 

τονίζει, ως αναμόρφωση, την τολμηρότητα της γυναικεί-

ας «ανήσυχης» στάσης απέναντι στον «ακίνητο» μοναχό. 

Αυτή η αλληγορική στάση της ενισχύει, ως ανενδοίαστη 

παρομοίωση, τη γεωγραφική θέση της Βενετίας. Η θέση 

της κοσμικής πόλης αναμορφωμένη στο σώμα της γυναίκας 

παίρνει μία «άλλη» ηθική έννοια. Και όλα αυτά στο πλαί-

σιο της εποχής, όπου οι Εκκλησίες, και στη Δύση και στην 

Ανατολή, αναταράσσονται ιδεολογικά, και η κυριαρχία της 

αγοράς και του εμπορίου μετασχηματίζουν το μεσογειακό 

κόσμο, προδιαγράφοντας τις μελλοντικές οικονομικές αλ-

λαγές που θα φέρει η θάλασσα και η επιχειρηματική ισχύς 

των λιμανιών της. Πρόκειται για έναν χάρτη στη διαχρο-

νική κορυφή του είδους, μια μεγαλειώδης αφετηρία, που 

διευρύνει, προς τα πίσω, το χρονικό πεδίο μέσα στο οποίο 

εξελίχθηκαν οι σατιρικοί χάρτες, με όποια έννοια και όποια 

βαθύτερα συμφραζόμενα δώσει κανείς στον όρο.
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Sebastian Münster, Europa Regina, 1537 και αργότερα. Frans Hogenberg, Leo Belgicus, 1583 και αργότερα.
Sebastian Münster, Queen Europe, 1537 and later. Frans Hogenberg, The Belgian Lion, 1583 and later. 
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turmoils of the time of Napoleon, coinciding with 

the end of the 18th and the beginning of the 19th 

century. There is always reference, of course, to the 

developments in cartography, which are now com-

ing rapidly, with the boost the Great Discoveries 

gave to the relevant technology and representation, 

the ever-increasing entrepreneurship 

that developed around them and the 

advancement of science. 

Two typical examples of satirical 

sketches of the period after the mid-

18th century and until the reign of 

Napoleon, are frequently mentioned as 

iconic and popular examples in bibliog-

raphy. Despite the fact that their style 

and content vary, they both belong to 

the family of satirical maps. 

The first example, belonging to ap-

proximately the last quarter of the 

18th century, centers on the image 

of a map, which isn’t, however, the 

object of satirical intervention. On 

the contrary, the surrounding persons, 

those who are perusing the map (the 

geographical representation on it), are the target of 

the creator’s satirical-political fire: the three power-

ful sovereigns, Frederick II of Prussia, Joseph II of 

Habsburg and Catherine II of Russia, who are looking 

at the map that is open in front of them trying to 

decide the (first) distribution of Poland, as another 

dessert, according to the perception of the French 

Από τότε έχουμε συνέχεια εξαιρετικών παραδειγμάτων 

του είδους, που καλύπτουν την περίοδο από την Αναγέννη-

ση μέχρι τη μεγάλη ναπολεόντεια αναταραχή της Ευρώπης 

στα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα. Πάντα 

με αναφορά στις χαρτογραφικές εξελίξεις, που είναι πια 

πυκνές και γρήγορες, με την ώθηση που έδωσαν στη χαρ-

τογραφική τεχνολογία και απεικονιστική οι 

Μεγάλες Ανακαλύψεις, η αυξανόμενη επι-

χειρηματικότητα που αναπτύχθηκε γύρω 

τους και οι εξελίξεις στις επιστήμες.

Δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις σα-

τιρικών σχεδίων της περιόδου μετά τα 

μέσα του 18ου αιώνα μέχρι τη ναπολεό-

ντεια κυριαρχία αναφέρονται συχνά, ως 

εμβληματικά και δημοφιλή παραδείγ-

ματα στη διαδεδομένη βιβλιογραφία. 

Παρότι διαφορετικής τεχνοτροπίας και 

περιεχομένου, ανήκουν και τα δύο στην 

οικογένεια των σατιρικών χαρτών. 

Η πρώτη περίπτωση, του σχεδόν τελευ-

ταίου τετάρτου του 18ου αιώνα, έχει ως 

κεντρική εικόνα-διακύβευμα έναν χάρτη, 

που όμως δεν αποτελεί αυτός το αντικεί-

μενο της σατιρικής παρέμβασης. Αντίθετα, 

τα περιβάλλοντα πρόσωπα, οι ασχολούμενοι με το χάρτη, 

δηλαδή με τη γεωγραφική αναπαράσταση σ’ αυτόν, είναι 

εκείνοι που υφίστανται το σατιρικό πολιτικό σχόλιο του δη-

μιουργού: οι τρεις ισχυροί ηγεμόνες, ο Φρειδερίκος Β΄ της 

Πρωσίας, ο Ιωσήφ Β΄ των Αψβούργων και η Μεγάλη Αικα-

τερίνη της Ρωσίας, που χρησιμοποιούν τον απλωμένο χάρτη 

για να αποφασίσουν την (πρώτη) διανομή της Πολωνίας ως 

Nicolas Noël Le Mire, Le Gâteau 
des rois, 1772
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creator of this satirical representation, Nicolas Noël 

Le Mire. That is also the reason behind the title: The 
Royal Cake (Le gâteau des rois).

The image’s satirical connotations are supplemented 

by the dethroned king of Poland Poniatowski, who is 

experiencing difficulty trying to keep his crown on his 

head. Here, Le Mire is mocking this fact with the title, 

also, which is intended as a pun, since it refers to the 

name of a traditional cake consumed on the occasion 

of the Epiphany, and in memory of the Three Magi 

(Les Rois Mages), who presented the newborn Christ 

with a “crown” as a gift. This particular cake has a 

long history, connected with the religious celebration 

that involved the quest of the “lucky charm” (a bean, 

in this case), according to the cooking traditions of 

Provence and Southern France, in general, where 

the name of the cake in the local dialect refers to a 

“crown,” the “crown” of the Three Magi; just like poor 

Poniatowski’s own crown, which he is trying to protect 

from the three powerful rulers. 

This disturbing etching, with the multiple satirical 

metaphors, of a fierce political and religious char-

acter, would inevitably cause strong reactions. Le 

Mire is even satirizing the three sovereigns’ body 

language, the aberrant way in which Frederick and 

Joseph are looking at each other, and the peculiar, 

instructional stance of Catherine. The work was 

destroyed by heavy censorship, leaving only a few 

samples for posterity, owed to the high regard in 

which the chief of police, Antoine de Sartine, held 

Le Mire, possibly because of his place of origin, south 

άλλο επιδόρπιο κατά την ευαισθησία του Γάλλου δημιουρ-

γού της σατιρικής αναπαράστασης Nicolas Noël Le Mire. 

Εξού και ο τίτλος του: Το γλύκισμα των βασιλέων. 

Το σατιρικό συμφραζόμενο της εικόνας συμπληρώνεται 

με τον εκθρονισμένο βασιλιά της Πολωνίας Πονιατόφ-

σκι να προστατεύει το ετοιμόρροπο στέμμα του. Εδώ ο 

Le Mire σατιρίζει το γεγονός ακόμη και με τον τίτλο, ως 

λογοπαίγνιο, εφόσον παραπέμπει στο όνομα παραδοσι-

ακού γλυκίσματος για τον εορτασμό των Επιφανίων και 

της ενθύμησης των Τριών Μάγων (Les Rois Mages), που 

προσφέρουν «στέμμα» ως δώρο στο Θείο Βρέφος. Το 

συγκεκριμένο γλύκισμα έχει μακρά ιστορική διαδρομή, 

συνδεδεμένη με το θρησκευτικό εορτασμό που προέβλεπε 

και την αναζήτηση του «τυχερού» στον κορμό του (φασόλι 

εν προκειμένω), όπως είναι γνωστό στη μαγειρική παρά-

δοση της Προβηγκίας και γενικά της Νότιας Γαλλίας, όπου 

το όνομα του γλυκίσματος στην τοπική διάλεκτο παραπέ-

μπει σε «κορώνα», στο «στέμμα» των Τριών Μάγων, όπως 

το δικό του, που προστατεύει ο άτυχος Πονιατόφσκι από 

τους τρεις ισχυρούς βασιλείς. 

Το ενοχλητικό αυτό χαρακτικό, με τις πολλαπλές σατι-

ρικές αλληγορίες έντονου πολιτικού και θρησκευτικού 

χαρακτήρα, δεν μπορούσε παρά να προκαλέσει ισχυρές 

αντιδράσεις. Μέχρι και τη γλώσσα του σώματος των τριών 

ηγεμόνων σχολιάζει δηκτικά ο Le Mire, τον αποκλίνοντα 

τρόπο που αντικρίζονται ο Φρειδερίκος και ο Ιωσήφ και 

την ιδιαίτερη, διδακτική, στάση της Αικατερίνης. Το έρ-

γο καταστράφηκε από τη λογοκρισία, αφήνοντας για την 

ιστορία μερικά μόνο δείγματα, χάρη στην εκτίμηση που 

έτρεφε για τον Le Mire ο αρχηγός της αστυνομίας Antoine 

de Sartine, ίσως και λόγω της καταγωγής του, νοτίως των 
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of the Pyrenees, an area where the “royal cake” was 

also popular!

The second example is the classic sketch of the 

English cartoonist James Gillray, The plumb-pudding 
in danger, of the beginning of the 19th century, when 

Napoleon was reigning over Europe. The sketch’s 

obvious geo-political context is the danger facing 

the world if the British and French come to an agree-

ment to distribute the earth. Napoleon is dining with 

Prime Minister William Pitt, gluttonously slicing the 

globe-pudding, while Pitt is cutting up the oceans 

with fork and knife in a polite manner, and the Cor-

sican is cutting Europe with a sword…

Here satire isn’t limited to political allegory, as in 

the symbolism of the annulment of the French Revo-

lution’s democratic principles, following the imperial-

istic examples of its competitors; it rather proceeds 

with a representational degradation of that era’s top 

leaders, who are presented here as two banqueters, 

with the stances, grimaces and gluttonous behaviors 

of common people. 

The transformation of the maps’ geographical im-

ages into men and animals established anthropo-

morphism and zoomorphism into this cartographical 

satirical genre, and Gillray was the one to produce 

exceptional artistic examples, which would soon be-

come extremely popular. 

The tumultuous Europe of the second half of the 19th 

century, and the distinctive phases of its history, provide 

the fertile ground that encourages the revival of satirical 

maps of various forms and types. They always appear 

Πυρηναίων, περιοχή όπου το «γλύκισμα των βασιλέων» 

ήταν επίσης δημοφιλές!

Η δεύτερη περίπτωση είναι η κλασική γελοιογραφία του 

Άγγλου σκιτσογράφου James Gillray, Η πουτίγκα με δα-

μάσκηνα σε κίνδυνο, των αρχών του 19ου αιώνα, όταν ο 

Ναπολέων κυριαρχούσε στην Ευρώπη. Το εμφανές γεω-

πολιτικό συμφραζόμενο του σκίτσου είναι ο κίνδυνος της 

οικουμένης από μία αγγλογαλλική συμφωνία διανομών της 

γης. Ο Ναπολέων γευματίζει με τον πρωθυπουργό Ουίλιαμ 

Πιτ, τεμαχίζοντας με περισσή όρεξη την υδρόγειο-πουτίγκα 

με δαμάσκηνα, ο Πιτ τους ωκεανούς με μαχαιροπίρουνα, 

ευγενώς, και ο Κορσικανός την Ευρώπη με το ξίφος... 

Η σάτιρα εδώ δεν αρκείται στην πολιτική αλληγορία, όπως 

στο συμβολισμό της ακύρωσης των δημοκρατικών αρχών 

της Γαλλικής Επανάστασης, που ακολουθεί πλέον τα ιμπε-

ριαλιστικά-διανεμητικά πρότυπα των ανταγωνιστών της, 

αλλά προχωρά σε μορφικές αποκαθηλώσεις του κύρους 

των κορυφαίων ηγετών της εποχής, οι οποίοι παρουσιάζο-

νται εδώ ως δύο συνδαιτυμόνες, σε στάσεις, μορφασμούς 

και βουλιμικές συμπεριφορές κοινών λαϊκών ανθρώπων.  

Η αναμόρφωση των γεωγραφικών εικόνων των χαρτών 

σε μορφές ανθρώπων και ζώων καθιερώνει τον ανθρω-

πομορφισμό και ζωομορφισμό στο χαρτογραφικό σατιρικό 

είδος, και θα είναι ο Gillray εκείνος που θα δημιουργήσει 

εξαιρετικά καλλιτεχνικά παραδείγματα που σύντομα θα 

αποκτήσουν μεγάλη διάδοση και δημοφιλία. 

Η ταραγμένη Ευρώπη του δευτέρου μισού του 19ου αι-

ώνα και οι χαρακτηριστικές φάσεις της ιστορίας της είναι 

το εύκρατο κλίμα που ευνοεί την ανάκαμψη των σατιρικών 

χαρτών διαφόρων μορφών και τύπων. Συνοδοιπορούν πά-

ντα με τις εξελίξεις της χαρτογραφίας, που έχει αναπτυχθεί 
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in tandem with the developments in cartography, which 

has now become one of the top sciences in Europe, 

with structural references to state authorities, military 

activities, and the commercialization of the maps that 

led to the development of lucrative publishing busi-

nesses specializing in map production.

Maps are quickly gaining popularity with a wider 

audience, and their great diffusion in the communi-

cation sector through newspapers, magazines and 

other publications, contributes to the educational 

and cultural familiarization of European communities 

with cartographic images in general. Significant Eu-

ropean historic events of that time, as, for example, 

the Crimean War (1853-1856), the beginning of the 

French-Prussian War and the Italian Unification in 

1870, the “revanchism” mentality, which reached great 

heights, and the German Unification under William I 

and Bismarck, determine the European policy of that 

particular period, and provide content for satirical 

representations on maps.

Other factors that encourage the mass production 

of satirical maps with geographical references and 

cartographic visualization — a distinctive part of 

satirical sketches, in general — include the tumult 

in Spain (1872-1876), which influences the European 

mentality, the infiltration of new social and financial 

ideas, as well as the proliferation of rebel movements, 

anarchism, and secret subversive societies. Those 

significant political events, with social connotations, 

define the 1870s in Europe; from 1875, and for the 

next two years, the Balkans constitute a great hearth 

πλέον σε μία από τις κορυφαίες επιστήμες στην Ευρώπη, 

με δομικές αναφορές στις κρατικές εξουσίες, τις στρατιωτι-

κές δραστηριότητες, αλλά και την εμπορευματοποίηση των 

χαρτών, που οδηγούν στην ανάπτυξη κερδοφόρων εξειδι-

κευμένων χαρτογραφικών εκδοτικών επιχειρήσεων. 

Οι χάρτες γίνονται γρήγορα δημοφιλείς σε ευρύτερα 

στρώματα και η εκτεταμένη διάδοσή τους και στο επικοινω-

νιακό πεδίο, μέσω των εφημερίδων, περιοδικών και εντύπων, 

συμβάλλει στη μορφωτική και πολιτιστική εξοικείωση των 

ευρωπαϊκών κοινωνιών με τις χαρτογραφικές εικόνες γε-

νικότερα. Σημαντικά γεγονότα της ευρωπαϊκής ιστορίας 

της εποχής, όπως π.χ. ο Κριμαϊκός πόλεμος (1853-1856), η 

έναρξη του Γαλλοπρωσικού πολέμου και η Ιταλική Ενοποί-

ηση το 1870, η ψυχολογία του «ρεβανσισμού» που παίρνει 

τότε μεγάλες διαστάσεις, παράλληλα με τη Γερμανική Ενο-

ποίηση υπό τον Γουλιέλμο Α΄ και τον Bίσμαρκ, καθορίζουν 

την ευρωπαϊκή πολιτική της περιόδου και τροφοδοτούν τη 

σατιρική απεικονιστική με χαρτογραφικό περιεχόμενο. 

Τροφή για τη μαζικοποίηση των σατιρικών χαρτών με 

γεωγραφική αναφορά και χαρτογραφική οπτικοποίηση, δι-

ακριτού μέρους της γενικότερης σατιρικής σκιτσογραφίας, 

αποτελούν επιπλέον τότε η αναταραχή στην Ισπανία (1872-

1876), που επηρεάζει την ευρωπαϊκή σκέψη, η διείσδυση 

των νέων κοινωνικών και οικονομικών ιδεών, η εξάπλωση 

των επαναστατικών κινημάτων, του αναρχισμού και των 

μυστικών ανατρεπτικών εταιρειών. Αυτά τα σημαντικά πο-

λιτικά γεγονότα με κοινωνικές αναφορές χαρακτηρίζουν 

την ευρωπαϊκή δεκαετία του ’70, ενώ από το 1875 και για 

τα επόμενα δύο χρόνια τα Βαλκάνια αποτελούν μεγάλη 

εστία ανακατατάξεων, με την εξέγερση της Βοσνίας, το 

Σερβοτουρκικό πόλεμο του ’86 και το Ρωσοτουρκικό του 
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James Gillray, The Plumb-pudding in danger, 1805
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of changes, with the revolt of Bosnia, the Serbian-

Ottoman war of 1886 and the Russo-Turkish war of 

1887, which draw the attention of Europe at a time 

when ethnographic maps are on the rise.

The disturbance in the Balkans, in which Greece 

is an active participant, leads to the indepencence 

of Romania, Serbia, and Montenegro, the autonomy 

of Bulgaria and the British occupation of Cyprus. A 

plethora of satirical maps seal the genre’s supremacy, 

since all those geopolitical disturbances and fierce, 

violent conflicts have a traumatic impact on the 

geographical area, and are depicted in various ways 

in a great number of maps. 

In the 1880s France and Britain practice a strong 

colonial and expansionist policy, which will reach its 

peak at the end of the 19th century, while Germany 

is interested in northeastern Europe. The 1890s signal 

a new period of terrors (1892-1894) and the sover-

eign of tsar Nicholas, which lasts until 1917. In 1897 

Crete gains is autonomy, and in 1898 Spain loses its 

American colonies. A new wave in the production 

of satirical maps is observed, now determined by 

the developments in sketching styles, the means of 

design, and also the increase in the prestige and 

influence of famous, specialist sketch artists. 

The 19th-century, overflowing with events and defined 

by geopolitical imbalances in Europe, is frequently de-

picted “without words” on the satirical maps, where 

the natural and political geography acquire human 

form! The protagonists on the maps are human bodies 

and faces, and also land, air, and sea creatures (just 

’87, στις οποίες εστιάζεται το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, σε 

μια περίοδο ανόδου της χαρτογραφικής τυπολογίας των 

εθνογραφικών χαρτών. 

Η βαλκανική αναστάτωση, στην οποία συμμετέχει ενερ-

γά και η Ελλάδα, οδηγεί στην ανεξαρτησία της Ρουμανίας, 

της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, στην αυτονομία της 

Βουλγαρίας και στη βρετανική κυριαρχία της Κύπρου. 

Πλήθος σατιρικών χαρτών σφραγίζουν την κυριαρχία του 

είδους, εφόσον όλες αυτές οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις 

και οι σφοδρές βίαιες αντιπαραθέσεις έχουν τραυματικές 

γεωγραφικές αναφορές και απεικονίζονται με διάφορους 

τρόπους σε πλήθος χαρτών. 

Τη δεκαετία του ’80 η Γαλλία και η Βρετανία ασκούν 

δυναμική αποικιοκρατική επεκτατική πολιτική, που θα 

κορυφωθεί τα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ τη Γερμανία εν-

διαφέρει η βορειοανατολική Ευρώπη. Η δεκαετία του 

’90 αρχίζει με τη νέα περίοδο της τρομοκρατίας (1892-

1894) και τη βασιλεία του τσάρου Νικολάου, που διαρκεί 

μέχρι το 1917. Το 1897 αυτονομείται η Κρήτη και το 1898 

η Ισπανία χάνει τις αμερικανικές της αποικίες. Παρα-

τηρείται νέο κύμα παραγωγής σατιρικών χαρτών, που 

καθορίζονται πλέον από τις εξελίξεις στην τεχνοτροπία 

της σκιτσογραφίας, των μέσων σχεδίασης, αλλά και από 

την άνοδο του κύρους και της επιρροής επώνυμων εξει-

δικευμένων σκιτσογράφων. 

Όλη αυτή η πυκνή περίοδος του 19ου αιώνα, της γεωπο-

λιτικής ευρωπαϊκής ανισορροπίας, απεικονίζεται πολλές 

φορές «χωρίς λόγια» στους σατιρικούς χάρτες, όπου η 

χαρτογράφηση της φυσικής και πολιτικής γεωγραφίας με-

τασχηματίζεται σε ανθρωπόμορφη! Πρωταγωνιστές στο 

χάρτη είναι ανθρώπινα σώματα και πρόσωπα, αλλά και 
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like in medieval maps), with various symbolisms. All 

these, and other distinctive items, are recruited in 

order to record in an allegorical way the events and 

the history upon the geography of a whole era, the 

aftermath of which can still be felt today (especially 

in Greece...); that is why the genre of satirical maps 

is still so interesting and attractive to us. 

The reinforcement of the European financial ri-

valries in the beginning of 

the 20th century, the rise 

of new revolutionary move-

ments, the emergence of 

the feminist movement and 

the advancement of tech-

nology determined the de-

velopments of the century, 

the first half of which was 

drenched in the blood of 

the two world wars, and the 

second one drowned in the 

psychosis of a threatening 

cold-war conflict, which was 

preserved in different terms, 

conditions and forms up until the beginning of the 

21st century. The history of satirical representations 

on maps continues, mature and compatible with the 

problems of the new era, always facing, however, the 

same starting points: critique, ideological dispute, 

allegory, and the representational anamorphism in 

cartographical references, as introduced by Opicinus 

de Canistris in the beginning of the 14th century.

ζώα της ξηράς, του αέρα και της θάλασσας (όπως στους 

μεσαιωνικούς χάρτες) με διάφορους συμβολισμούς. Όλα, 

μαζί με χαρακτηριστικά αντικείμενα, χρησιμοποιούνται για 

να εκφράσουν αλληγορικά τα γεγονότα και την ιστορία 

πάνω στη γεωγραφία μιας ολόκληρης εποχής, ο απόηχος 

της οποίας φτάνει μέχρι τις μέρες μας (ιδιαίτερα στην πε-

ριοχή μας...), και γι’ αυτό το είδος των σατιρικών χαρτών 

μάς είναι ακόμη τόσο ενδιαφέρον και ελκυστικό. 

Η ισχυροποίηση των ευρωπαϊ-

κών οικονομικών ανταγωνισμών 

στις αρχές του 20ού αιώνα, η 

άνοδος νέων επαναστατικών 

κινημάτων, η εμφάνιση του 

ρεύματος των γυναικείων διεκ-

δικήσεων και η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας καθορίζουν τις 

εξελίξεις του αιώνα, το πρώτο 

μισό του οποίου θα πνιγεί στο 

αίμα των δύο παγκοσμίων πο-

λέμων και το δεύτερο στην 

ψύχωση της απειλητικής ψυχρο-

πολεμικής αντιπαράθεσης, που 

διατηρείται με άλλους όρους, 

συνθήκες και μορφές μέχρι και τις αρχές του 21ου αιώνα. 

Η ιστορία των σατιρικών απεικονίσεων με αναφορά τους 

χάρτες συνεχίζεται, ώριμη και συμβατή με τα προβλήματα 

της νέας εποχής, αλλά πάντα στραμμένη στις ίδιες αφε-

τηρίες: της κριτικής, της ιδεολογικής αντιπαράθεσης, της 

αλληγορίας και του απεικονιστικού αναμορφισμού στις 

χαρτογραφικές αναφορές, όπως τις εισήγαγε ο Opicinus 

de Canistris στις αρχές του 14ου αιώνα.

Δημήτρης Χαντζόπουλος, Ο Κόσμος πνίγεται...,  
Καθημερινή, 2015

Dimitris Chatzopoulos, The World is drowning..., 
Kathimerini newspaper, 2015

http://cartography.web.auth.gr/Livieratos/fil/Wunderkammer.html#Mediterranean
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However, the main core that defines the genre of sa-

tirical maps is never lost: “partiality,” in other words the 

subjective viewpoint of the creator regarding the mes-

sage transmitted by the representation, with the map 

at the epicenter; were it to be missing, we wouldn’t be 

concerned with this charming map genre to this day!

Evangelos Livieratos

Professor Emeritus of the 
Aristotle University of Thessaloniki 

President of the Cultural Heritage into the Digital of 
the International Cartographic Association

Ποτέ όμως δεν χάνεται ο βασικός πυρήνας που χαρα-

κτηρίζει το είδος των σατιρικών χαρτών, η «μεροληψία», η 

υποκειμενική δηλαδή οπτική του δημιουργού στο μήνυμα 

που εκπέμπει η απεικόνιση με επίκεντρο το χάρτη, αλλά 

και που αν δεν υπήρχε, δεν θα είχαμε αυτό το γοητευτικό 

χαρτογραφικό είδος να μας απασχολεί μέχρι σήμερα!

Ευάγγελος Λιβιεράτος
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