
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

Το κωμικό και η σημασία του γέλιου 

 

Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές προσπάθειες από αξιόλογους 

φιλόσοφους, όπως ο Νίτσε ή ο Κάντ, να οριστεί το κωμικό, η κωμωδία και η διαφορά της 

από την τραγωδία και το γέλιο. Οι ορισμoί αυτοί, παρόλο που διαφέρουν μεταξύ τους, 

παρουσιάζουν πολλά κοινά σημεία. 

Η κωμωδία είναι μία μίμηση των πιο συνηθισμένων ανθρώπων, όχι όμως σε όλα 

τους τα ελαττώματα, αλλά σε ένα, στο κωμικό. Το κωμικό δηλαδή, είναι ένα λάθος και 

μια ασχήμια, ανώδυνη και αβλαβής. Προκαλείται όταν διαψεύδεται ξαφνικά μια έντονη 

προσδοκία μας. Η διάψευση αφορά ένα αντικείμενο που δεν μας ενδιαφέρει σοβαρά, γιατί 

διαφορετικά προκαλείται θλίψη και όχι ευθυμία. Όμως, στοιχείο κωμικό μπορεί να 

αποτελέσει και κάτι μικρό και ασήμαντο, όταν του προβάλλουμε την αξίωση ότι είναι κάτι 

μεγάλο και γεμάτο σημασία. Ξαφνικά και απρόοπτα αποκαλύπτεται αυτό που πραγματικά 

είναι. Η διάψευση αυτή προκαλεί το γέλιο. Το κωμικό δεν έχει μόνο ως αντικείμενο τη 

σάτιρα και τα αστεία θέματα, αλλά και πένθιμα, ώστε να αφαιρεθεί κάπως το βάρος της 

θλίψης από ένα θλιβερό γεγονός και να δειχθεί μια καλοκάγαθη διάθεση παρήγορης 

συμπόνιας στους θλιμμένους και στους πονεμένους. 

Για να καταλάβουμε το γέλιο, θα πρέπει να το τοποθετήσουμε στο φυσικό του 

περιβάλλον που είναι η κοινωνία. Πρέπει προπάντων να καθορίσουμε τη χρήσιμη 

λειτουργία του, που είναι μία κοινωνική λειτουργία. 

Σύμφωνα με τον Νίτσε, γέλιο σημαίνει να είσαι χαιρέκακος, αλλά με καλή έννοια. 

Το γέλιο και το κωμικό μπορεί να οριστεί και ως «γκροτέσκο», δηλαδή χονδροειδές 

(γελοίο). Το γέλιο που προκαλείται από το γκροτέσκο κωμικό συγγενεύει με την αθώα ζωή 

και την απόλυτη χαρά. 

Ένας άλλος τρόπος για να προκαλέσει κανείς το γέλιο είναι η σάτιρα. Η σάτιρα από 

τη μια μεριά ξεσκεπάζει την ανοησία και από την άλλη καυτηριάζει το κακό. 

Χαρακτηριστικό είδος σάτιρας αποτελεί ο Καραγκιόζης. Ο Καραγκιόζης είναι ο 

πρωταγωνιστής του ελληνικού θεάτρου σκιών. Το θέαμα αυτό έχει ρίζες στην εποχή της 

τουρκοκρατίας. Ο Καραγκιόζης αναπαριστά τον Έλληνα εκείνης της εποχής. Αρχικά 



αποτέλεσε περιθωριακό θέαμα, στα τέλη όμως του 19ου αιώνα απέκτησε νέα μορφή και 

περιεχόμενο. Αγαπήθηκε πολύ από τους Έλληνες γιατί μαζί με τους «συμπρωταγωνιστές» 

του, και κυρίως τον Χατζιαβάτη, σατίρισε έναν τρόπο ζωής με αναφορές σε όλες τις 

κοινωνικές τάξεις. 

 

Ν.Δ., από την ιστοσελίδα της εφ. Το πρώτο βήμα. 1
ο 

 Πειραματικό Γενικό Λύκειο 

Αθηνών – Γεννάδειο, 2001-2002 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α1. (Μονάδες 15)  

 

Α1. Πώς εξηγείται, σύμφωνα με τον συγγραφέα, το γεγονός ότι το κωμικό δεν έχει μόνον 

ως αντικείμενο τη σάτιρα και τα αστεία θέματα, αλλά και τα πένθιμα; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 15) 

 

Α2. (Μονάδες 10)  

 

Α2. Να χωρίσετε σε δύο παραγράφους τη δεύτερη παράγραφο του κειμένου (Η κωμωδία 

είναι…πονεμένους) και να αιτιολογήσετε τη διαφορετική παραγραφοποίηση. 

(μονάδες 10) 

 

Β1. (Μονάδες 10)  

 

Β1.α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη ή ισοδύναμη φράση για καθεμιά από τις λέξεις του 

κειμένου με την έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο κείμενο: 

συνηθισμένων, ελαττώματα, απρόοπτα, τοποθετήσουμε, ξεσκεπάζει. 

(μονάδες 5) 

 

Β1.β.  Να δημιουργήσετε από μία πρόταση χρησιμοποιώντας καθεμιά συνώνυμη λέξη ή 

ισοδύναμη φράση. 

(μονάδες 5) 

  



 

Β2. (Μονάδες 15)  

 

Β2.α.Να επισημάνετε πέντε λέξεις του κειμένου που αποτελούν ειδικό λεξιλόγιο. 

(μονάδες 10) 

 

Β2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους στο κείμενο. 

(μονάδες 5) 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

Το κωμικό και η σημασία του γέλιου 

 

Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές προσπάθειες από αξιόλογους 

φιλόσοφους, όπως ο Νίτσε ή ο Κάντ, να οριστεί το κωμικό, η κωμωδία και η διαφορά της 

από την τραγωδία και το γέλιο. Οι ορισμoί αυτοί, παρόλο που διαφέρουν μεταξύ τους, 

παρουσιάζουν πολλά κοινά σημεία. 

Η κωμωδία είναι μία μίμηση των πιο συνηθισμένων ανθρώπων, όχι όμως σε όλα 

τους τα ελαττώματα, αλλά σε ένα, στο κωμικό. Το κωμικό δηλαδή, είναι ένα λάθος και μια 

ασχήμια, ανώδυνη και αβλαβής. Προκαλείται όταν διαψεύδεται ξαφνικά μια έντονη 

προσδοκία μας. Η διάψευση αφορά ένα αντικείμενο που δεν μας ενδιαφέρει σοβαρά, γιατί 

διαφορετικά προκαλείται θλίψη και όχι ευθυμία. Όμως, στοιχείο κωμικό μπορεί να 

αποτελέσει και κάτι μικρό και ασήμαντο, όταν του προβάλλουμε την αξίωση ότι είναι κάτι 

μεγάλο και γεμάτο σημασία. Ξαφνικά και απρόοπτα αποκαλύπτεται αυτό που πραγματικά 

είναι. Η διάψευση αυτή προκαλεί το γέλιο. Το κωμικό δεν έχει μόνο ως αντικείμενο τη 

σάτιρα και τα αστεία θέματα, αλλά και πένθιμα, ώστε να αφαιρεθεί κάπως το βάρος της 

θλίψης από ένα θλιβερό γεγονός και να δειχθεί μια καλοκάγαθη διάθεση παρήγορης 

συμπόνιας στους θλιμμένους και στους πονεμένους. 

Για να καταλάβουμε το γέλιο, θα πρέπει να το τοποθετήσουμε στο φυσικό του 

περιβάλλον που είναι η κοινωνία. Πρέπει προπάντων να καθορίσουμε τη χρήσιμη 

λειτουργία του, που είναι μία κοινωνική λειτουργία. 

Σύμφωνα με τον Νίτσε, γέλιο σημαίνει να είσαι χαιρέκακος, αλλά με καλή έννοια. 

Το γέλιο και το κωμικό μπορεί να οριστεί και ως «γκροτέσκο», δηλαδή χονδροειδές 

(γελοίο). Το γέλιο που προκαλείται από το γκροτέσκο κωμικό συγγενεύει με την αθώα ζωή 

και την απόλυτη χαρά. 

Ένας άλλος τρόπος για να προκαλέσει κανείς το γέλιο είναι η σάτιρα. Η σάτιρα από 

τη μια μεριά ξεσκεπάζει την ανοησία και από την άλλη καυτηριάζει το κακό. 

Χαρακτηριστικό είδος σάτιρας αποτελεί ο Καραγκιόζης. Ο Καραγκιόζης είναι ο 

πρωταγωνιστής του ελληνικού θεάτρου σκιών. Το θέαμα αυτό έχει ρίζες στην εποχή της 

τουρκοκρατίας. Ο Καραγκιόζης αναπαριστά τον Έλληνα εκείνης της εποχής. Αρχικά 



αποτέλεσε περιθωριακό θέαμα, στα τέλη όμως του 19ου αιώνα απέκτησε νέα μορφή και 

περιεχόμενο. Αγαπήθηκε πολύ από τους Έλληνες γιατί μαζί με τους «συμπρωταγωνιστές» 

του, και κυρίως τον Χατζιαβάτη, σατίρισε έναν τρόπο ζωής με αναφορές σε όλες τις 

κοινωνικές τάξεις. 

 

Ν.Δ., από την ιστοσελίδα της εφ. Το πρώτο βήμα. 1
ο 

 Πειραματικό Γενικό Λύκειο 

Αθηνών – Γεννάδειο, 2001-2002 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α1. (Μονάδες 15)  

 

Α1. Πώς προκαλείται, σύμφωνα με τον συγγραφέα, το κωμικό; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 15) 

 

Α2. (Μονάδες 10) 

 

Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο του κειμένου. 

(μονάδες 10) 

 

Β1. (Μονάδες 10) 

 

Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων στην οποία θα χρησιμοποιήσετε τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: προσπάθειες, γέλιο, έντονη 

προσδοκία, κοινωνία, τρόπο ζωής. 

(μονάδες 10) 

 

Β2. (Μονάδες 15) 

 

Β2. «Η διάψευση αυτή προκαλεί το γέλιο»:  

 

1. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης από τον συγγραφέα. 

(μονάδες 5) 

2. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 

(μονάδες 10) 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

Το κωμικό και η σημασία του γέλιου 

 

Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές προσπάθειες από αξιόλογους 

φιλόσοφους, όπως ο Νίτσε ή ο Κάντ, να οριστεί το κωμικό, η κωμωδία και η διαφορά της 

από την τραγωδία και το γέλιο. Οι ορισμoί αυτοί, παρόλο που διαφέρουν μεταξύ τους, 

παρουσιάζουν πολλά κοινά σημεία. 

Η κωμωδία είναι μία μίμηση των πιο συνηθισμένων ανθρώπων, όχι όμως σε όλα 

τους τα ελαττώματα, αλλά σε ένα, στο κωμικό. Το κωμικό δηλαδή, είναι ένα λάθος και μια 

ασχήμια, ανώδυνη και αβλαβής. Προκαλείται όταν διαψεύδεται ξαφνικά μια έντονη 

προσδοκία μας. Η διάψευση αφορά ένα αντικείμενο που δεν μας ενδιαφέρει σοβαρά, γιατί 

διαφορετικά προκαλείται θλίψη και όχι ευθυμία. Όμως, στοιχείο κωμικό μπορεί να 

αποτελέσει και κάτι μικρό και ασήμαντο, όταν του προβάλλουμε την αξίωση ότι είναι κάτι 

μεγάλο και γεμάτο σημασία. Ξαφνικά και απρόοπτα αποκαλύπτεται αυτό που πραγματικά 

είναι. Η διάψευση αυτή προκαλεί το γέλιο. Το κωμικό δεν έχει μόνο ως αντικείμενο τη 

σάτιρα και τα αστεία θέματα, αλλά και πένθιμα, ώστε να αφαιρεθεί κάπως το βάρος της 

θλίψης από ένα θλιβερό γεγονός και να δειχθεί μια καλοκάγαθη διάθεση παρήγορης 

συμπόνιας στους θλιμμένους και στους πονεμένους. 

Για να καταλάβουμε το γέλιο, θα πρέπει να το τοποθετήσουμε στο φυσικό του 

περιβάλλον που είναι η κοινωνία. Πρέπει προπάντων να καθορίσουμε τη χρήσιμη 

λειτουργία του, που είναι μία κοινωνική λειτουργία.[...] 

Σύμφωνα με τον Νίτσε, γέλιο σημαίνει να είσαι χαιρέκακος, αλλά με καλή έννοια. 

Το γέλιο και το κωμικό μπορεί να οριστεί και ως «γκροτέσκο», δηλαδή χονδροειδές 

(γελοίο). Το γέλιο που προκαλείται από το γκροτέσκο κωμικό συγγενεύει με την αθώα ζωή 

και την απόλυτη χαρά. 

Ένας άλλος τρόπος για να προκαλέσει κανείς το γέλιο είναι η σάτιρα. Η σάτιρα από 

τη μια μεριά ξεσκεπάζει την ανοησία και από την άλλη καυτηριάζει το κακό. 

Χαρακτηριστικό είδος σάτιρας αποτελεί ο Καραγκιόζης. Ο Καραγκιόζης είναι ο 

πρωταγωνιστής του ελληνικού θεάτρου σκιών. Το θέαμα αυτό έχει ρίζες στην εποχή της 

τουρκοκρατίας. Ο Καραγκιόζης αναπαριστά τον Έλληνα εκείνης της εποχής. Αρχικά 



αποτέλεσε περιθωριακό θέαμα, στα τέλη όμως του 19ου αιώνα απέκτησε νέα μορφή και 

περιεχόμενο. Αγαπήθηκε πολύ από τους Έλληνες γιατί μαζί με τους «συμπρωταγωνιστές» 

του, και κυρίως τον Χατζιαβάτη, σατίρισε έναν τρόπο ζωής με αναφορές σε όλες τις 

κοινωνικές τάξεις. 

 

Ν.Δ., από την ιστοσελίδα της εφ. Το πρώτο βήμα. 1
ο 

 Πειραματικό ΓΕΛ Αθηνών – 

Γεννάδειο, 2001-2002 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α1. (Μονάδες 15)  

 

Α1. Πώς εξηγείται, σύμφωνα με τον συγγραφέα, το γεγονός ότι το κωμικό δεν έχει μόνον 

ως αντικείμενο τη σάτιρα και τα αστεία θέματα, αλλά και τα πένθιμα; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 15) 

 

Α2. (Μονάδες 10) 

 

Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο του κειμένου. 

(μονάδες 10) 

 

Β1. (Μονάδες 10) 

 

Β1. α. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με έντονη 

γραφή: διαφορά, διαψεύδεται, γεμάτο, θλιβερό, ξεσκεπάζει. 

(μονάδες 5) 

 

Β1.β.  Να δημιουργήσετε από μία πρόταση χρησιμοποιώντας καθεμιά αντώνυμη λέξη. 

(μονάδες 10) 

 

Β2. (Μονάδες 15) 

 

Β2. «Η σάτιρα από τη μια μεριά ξεσκεπάζει την ανοησία και από την άλλη καυτηριάζει το 

κακό»:  

 



1. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης από τον συγγραφέα. 

(μονάδες 5) 

2. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 

(μονάδες 10) 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

Η σημασία του γέλιου στη ζωή μας 

 

Το γέλιο είναι δώρο, όπλο και φάρμακο για τον άνθρωπο. Μπορεί να επηρεάσει 

θετικά την υγεία μέσω της ευχάριστης συναισθηματικής κατάστασης την οποία 

δημιουργεί. Συγκεκριμένα, το γέλιο προκαλεί μεταβολές σε διάφορα συστήματα του 

οργανισμού, οι οποίες με τη σειρά τους ωφελούν την υγεία. Για παράδειγμα, έχει 

αποδειχθεί ότι μπορεί να μειώσει έως και 20% τη χρήση παυσίπονων, λόγω της 

διέγερσης που προκαλεί στις φυσικές αντικαταθλιπτικές ουσίες του οργανισμού. 

Ακόμη, το έντονο γέλιο ενισχύει την άμυνα του οργανισμού. Επίσης, χαλαρώνει, κάνει 

καλό στην καρδιά και τονώνει την αναπνευστική λειτουργία.  

Η παρουσία του γέλιου είναι ευεργετική και αντίθετα η απουσία του γίνεται 

δυσάρεστα αισθητή σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής. Λέγεται ότι η 

ευαισθησία και ο συναισθηματικός κόσμος των μελών μιας κοινωνίας, η πνευματική 

τους στάθμη, η αισθητική τους καλλιέργεια, αλλά, ιδίως, η ποιότητα της μεταξύ τους 

επικοινωνίας μπορούν να προσδιοριστούν με ασφαλή τρόπο από τη συχνότητα του 

γέλιου και από την ποιότητα των μέσων που το προκαλούν.  

Το χιούμορ, επίσης, διευκολύνει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Αυτό 

συμβαίνει γιατί, πρώτον, είναι μια εμπειρία που μοιραζόμαστε με άλλους. Δεύτερον, 

διότι ενισχύει την εσωτερική συνοχή κάθε κοινωνικής ομάδας. Ακόμη, μπορεί να έχει 

«διπλωματική» χρήση, εφόσον, λόγω της έμφυτης ασάφειάς του, επιτρέπει να 

κινούμαστε μεταξύ σοβαρού και αστείου χωρίς τον κίνδυνο να παρεξηγηθούμε. Με 

άλλα λόγια, εκφράσεις και λόγια που διατυπώνονται με χιούμορ μεταφέρουν 

συναισθήματα και αλήθειες που θα ενοχλούσαν αν διατυπώνονταν με σοβαρό τρόπο. 

Επιπλέον το χιούμορ είναι ελκυστικό, καθώς εκείνοι που μπορούν να το προκαλούν 

είναι πιο ικανοί στην επικοινωνία και προκαλούν τη συμπάθεια των άλλων. 

Εξάλλου, το γέλιο καταπολεμά το άγχος, ενώ το χιούμορ μπορεί έμμεσα να 

συμβάλει στην ευεξία
1
, περιορίζοντας τις επιπτώσεις του άγχους στον οργανισμό. Η 

καλή αίσθηση του χιούμορ μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να αποστασιοποιηθεί
2
  

                                                             
1
 ευεξία: καλή κατάσταση της υγείας 

2
 αποστασιοποιούμαι: απομακρύνομαι, αποδεσμεύομαι συναισθηματικά 



από το πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζει και να δρομολογήσει ευκολότερα τρόπους 

επίλυσής του. Ακόμη, με το χιούμορ και το γέλιο ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει 

αίσθηση κυριαρχίας σε μια δύσκολη περίσταση και να αντιμετωπίσει πιο 

αποτελεσματικά το στρες. Αυτό επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση της ικανότητας του 

ανθρώπου να διακρίνει το παράλογο σε μια κατάσταση και, αντί να καταβάλλεται από 

αυτήν, να γελά μαζί της. Έτσι, μπορεί να χαλαρώσει από καταστάσεις έντασης και να 

απελευθερωθεί από πιέσεις.  

 

Ερευνητική Εργασία. Η σημασία του γέλιου στη ζωή μας, σχολ. έτος 2012-13. 

Από την ιστοσελίδα του 4
ου

 ΓΕΛ Αθηνών (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α1. (Μονάδες 15)  

 

Α1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνεται στο κείμενο η άποψη ότι το γέλιο και το 

χιούμορ ωφελούν την υγεία; (60-80 λέξεις) 

 (μονάδες 15) 

 

Α2. (Μονάδες 10)  

 

Α2.α. Με ποιες διαρθρωτικές λέξεις επιτυγχάνεται η συνοχή στην τρίτη παράγραφο (Το 

χιούμορ...άλλων) του κειμένου; 

(μονάδες 5) 

 

Α2.β.Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους στο κείμενο. 

(μονάδες 5) 

 

Β1. (Μονάδες 10) 

 

Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: συναισθηματικός κόσμος, 

καλλιέργεια, ποιότητα, μεταξύ σοβαρού και αστείου, διατυπώνονται. 

(μονάδες 10) 

  



 

Β2. (Μονάδες 15)  

 

Β2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 10) 

 

Β2. β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

(μονάδες 5) 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

Η σημασία του γέλιου στη ζωή μας 

 

Το γέλιο είναι δώρο, όπλο και φάρμακο για τον άνθρωπο. Μπορεί να επηρεάσει 

θετικά την υγεία μέσω της ευχάριστης συναισθηματικής κατάστασης την οποία 

δημιουργεί. Συγκεκριμένα, το γέλιο προκαλεί μεταβολές σε διάφορα συστήματα του 

οργανισμού, οι οποίες με τη σειρά τους ωφελούν την υγεία. Για παράδειγμα, έχει 

αποδειχθεί ότι μπορεί να μειώσει έως και 20% τη χρήση παυσίπονων, λόγω της 

διέγερσης που προκαλεί στις φυσικές αντικαταθλιπτικές ουσίες του οργανισμού. 

Ακόμη, το έντονο γέλιο ενισχύει την άμυνα του οργανισμού. Επίσης, χαλαρώνει, κάνει 

καλό στην καρδιά και τονώνει την αναπνευστική λειτουργία.  

Η παρουσία του γέλιου είναι ευεργετική και αντίθετα η απουσία του γίνεται 

δυσάρεστα αισθητή σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής. Λέγεται ότι η 

ευαισθησία και ο συναισθηματικός κόσμος των μελών μιας κοινωνίας, η πνευματική 

τους στάθμη, η αισθητική τους καλλιέργεια, αλλά, ιδίως, η ποιότητα της μεταξύ τους 

επικοινωνίας μπορούν να προσδιοριστούν με ασφαλή τρόπο από τη συχνότητα του 

γέλιου και από την ποιότητα των μέσων που το προκαλούν.  

Το χιούμορ, επίσης, διευκολύνει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Αυτό 

συμβαίνει γιατί, πρώτον, είναι μια εμπειρία που μοιραζόμαστε με άλλους. Δεύτερον, 

διότι ενισχύει την εσωτερική συνοχή κάθε κοινωνικής ομάδας. Ακόμη, μπορεί να έχει 

«διπλωματική» χρήση, εφόσον, λόγω της έμφυτης ασάφειάς του, μας επιτρέπει να 

κινούμαστε μεταξύ σοβαρού και αστείου χωρίς τον κίνδυνο να παρεξηγηθούμε. Με 

άλλα λόγια, εκφράσεις και λόγια που διατυπώνονται με χιούμορ μεταφέρουν 

συναισθήματα και αλήθειες που θα ενοχλούσαν αν διατυπώνονταν με σοβαρό τρόπο. 

Επιπλέον το χιούμορ είναι ελκυστικό, καθώς εκείνοι που μπορούν να το προκαλούν 

είναι πιο ικανοί στην επικοινωνία και προκαλούν τη συμπάθεια των άλλων. 

Εξάλλου, το γέλιο καταπολεμά το άγχος, ενώ το χιούμορ μπορεί έμμεσα να 

συμβάλει στην ευεξία
1
, περιορίζοντας τις επιπτώσεις του άγχους στον οργανισμό. Η 

καλή αίσθηση του χιούμορ μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να αποστασιοποιηθεί
2
 από 

το πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζει και να δρομολογήσει ευκολότερα τρόπους 

                                                             
1
 ευεξία: καλή κατάσταση της υγείας 

2
 αποστασιοποιούμαι: απομακρύνομαι, αποδεσμεύομαι συναισθηματικά 



επίλυσής του. Ακόμη, με το χιούμορ και το γέλιο ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει 

αίσθηση κυριαρχίας σε μια δύσκολη περίσταση και να αντιμετωπίσει πιο 

αποτελεσματικά το στρες. Αυτό επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση της ικανότητας του 

ανθρώπου να διακρίνει το παράλογο σε μια κατάσταση και, αντί να καταβάλλεται από 

αυτήν, να γελά μαζί της. Έτσι, μπορεί να χαλαρώσει από καταστάσεις έντασης και να 

απελευθερωθεί από πιέσεις. 

 

Ερευνητική Εργασία. Η σημασία του γέλιου στη ζωή μας, σχολ. έτος 2012-13. 

Από την ιστοσελίδα του 4
ου

 ΓΕΛ Αθηνών (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α1. (Μονάδες 15)  

 

Α1. Πώς το χιούμορ διευκολύνει την κοινωνική ζωή του ανθρώπου, σύμφωνα με το 

κείμενο; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 15) 

 

Α2. (Μονάδες 10)  

 

Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τέταρτης παραγράφου (Εξάλλου...πιέσεις) του 

κειμένου;  

(μονάδες 10) 

 

Β1. (Μονάδες 10) 

 

Β1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση με μια συνώνυμη λέξη ή ισοδύναμη φράση 

των λέξεων με την έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο κείμενο: 

επηρεάσει, ενισχύει, συμβάλει, επιπτώσεις, χαλαρώσει. 

(μονάδες 10) 

 

Β2. (Μονάδες 15)  

 

Β2. Να επισημάνετε στην πρώτη παράγραφο του κειμένου (Το γέλιο ...λειτουργία) 

τρεις ειδικούς όρους που χρησιμοποιούνται σε μία επιστήμη (ειδικό λεξιλόγιο). 

(μονάδες 15) 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

Η σημασία του γέλιου στη ζωή μας 

 

Το γέλιο είναι δώρο, όπλο και φάρμακο για τον άνθρωπο. Μπορεί να επηρεάσει 

θετικά την υγεία μέσω της ευχάριστης συναισθηματικής κατάστασης την οποία 

δημιουργεί. Συγκεκριμένα, το γέλιο προκαλεί μεταβολές σε διάφορα συστήματα του 

οργανισμού, οι οποίες με τη σειρά τους ωφελούν την υγεία. Για παράδειγμα, έχει 

αποδειχθεί ότι μπορεί να μειώσει έως και 20% τη χρήση παυσίπονων, λόγω της 

διέγερσης που προκαλεί στις φυσικές αντικαταθλιπτικές ουσίες του οργανισμού. 

Ακόμη, το έντονο γέλιο ενισχύει την άμυνα του οργανισμού. Επίσης, χαλαρώνει, κάνει 

καλό στην καρδιά και τονώνει την αναπνευστική λειτουργία.  

Η παρουσία του γέλιου είναι ευεργετική και αντίθετα η απουσία του γίνεται 

δυσάρεστα αισθητή σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής. Λέγεται ότι η 

ευαισθησία και ο συναισθηματικός κόσμος των μελών μιας κοινωνίας, η πνευματική 

τους στάθμη, η αισθητική τους καλλιέργεια, αλλά, ιδίως, η ποιότητα της μεταξύ τους 

επικοινωνίας μπορούν να προσδιοριστούν με ασφαλή τρόπο από τη συχνότητα του 

γέλιου και από την ποιότητα των μέσων που το προκαλούν.  

Το χιούμορ, επίσης, διευκολύνει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Αυτό 

συμβαίνει γιατί, πρώτον, είναι μια εμπειρία που μοιραζόμαστε με άλλους. Δεύτερον, 

διότι ενισχύει την εσωτερική συνοχή κάθε κοινωνικής ομάδας. Ακόμη, μπορεί να έχει 

«διπλωματική» χρήση, εφόσον, λόγω της έμφυτης ασάφειάς του, επιτρέπει να 

κινούμαστε μεταξύ σοβαρού και αστείου χωρίς τον κίνδυνο να παρεξηγηθούμε. Με 

άλλα λόγια, εκφράσεις και λόγια που διατυπώνονται με χιούμορ μεταφέρουν 

συναισθήματα και αλήθειες που θα ενοχλούσαν αν διατυπώνονταν με σοβαρό τρόπο. 

Επιπλέον το χιούμορ είναι ελκυστικό, καθώς εκείνοι που μπορούν να το προκαλούν 

είναι πιο ικανοί στην επικοινωνία και προκαλούν τη συμπάθεια των άλλων. 

Εξάλλου, το γέλιο καταπολεμά το άγχος, ενώ το χιούμορ μπορεί έμμεσα να 

συμβάλει στην ευεξία
1
, περιορίζοντας τις επιπτώσεις του άγχους στον οργανισμό. Η 

καλή αίσθηση του χιούμορ μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να αποστασιοποιηθεί
2
  

                                                             
1
 ευεξία: καλή κατάσταση της υγείας 

2
 αποστασιοποιούμαι: απομακρύνομαι, αποδεσμεύομαι συναισθηματικά 



από το πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζει και να δρομολογήσει ευκολότερα τρόπους 

επίλυσής του. Ακόμη, με το χιούμορ και το γέλιο ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει 

αίσθηση κυριαρχίας σε μια δύσκολη περίσταση και να αντιμετωπίσει πιο 

αποτελεσματικά το στρες. Αυτό επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση της ικανότητας του 

ανθρώπου να διακρίνει το παράλογο σε μια κατάσταση και, αντί να καταβάλλεται από 

αυτήν, να γελά μαζί της. Έτσι, μπορεί να χαλαρώσει από καταστάσεις έντασης και να 

απελευθερωθεί από πιέσεις.  

 

Ερευνητική Εργασία. Η σημασία του γέλιου στη ζωή μας, σχολ. έτος 2012-13. 

Από την ιστοσελίδα του 4
ου

 ΓΕΛ Αθηνών (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α1. (Μονάδες 15)  

 

Α1. Με ποιους τρόπους το γέλιο και το χιούμορ βοηθούν τον άνθρωπο να 

καταπολεμήσει το άγχος, σύμφωνα με το κείμενο; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 15) 

 

Α2. (Μονάδες 10)  

 

Α2.α. Με ποιες διαρθρωτικές λέξεις επιτυγχάνεται η συνοχή στην τρίτη παράγραφο (Το 

χιούμορ...άλλων) του κειμένου; 

(μονάδες 5) 

 

Α2.β.Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους στο κείμενο. 

(μονάδες 5) 

 

Β1. (Μονάδες 10) 

 

Β1. Να συντάξετε μια παράγραφο 60-80 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο 

κείμενο: ευχάριστης συναισθηματικής κατάστασης, ενισχύει, ευεργετική, 

διευκολύνει, ικανοί στην επικοινωνία. 

(μονάδες 10) 

  



 

Β2. (Μονάδες 15)  

 

Β2. Να αντικαταστήσετε τις παρακάτω υπογραμμισμένες φράσεις που έχουν 

μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία με άλλες που έχουν κυριολεκτική/δηλωτική 

σημασία: 

 

1. Ο άνθρωπος μπορεί να απελευθερωθεί από πιέσεις. 

2. Το έντονο γέλιο ενισχύει την άμυνα του οργανισμού. 

3. Το χιούμορ μπορεί να έχει «διπλωματική» χρήση. 

(μονάδες 15) 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο  

 

Γέλιο και ευφυΐα 

 

Οι περισσότεροι άνθρωποι σπάνια (χαμο)γελούν. Αυτό συμβαίνει γιατί 

επικρατεί η εντύπωση ότι αυτός που (χαμο)γελάει πολύ είναι λιγότερο έξυπνος, σε 

σχέση με κάποιον άλλον, που είναι συνεχώς σοβαρός. Για κάποιον λόγο, έχουμε 

συνδέσει τη σοβαρότητα με την ευφυΐα και θεωρούμε ότι όσο πιο σοβαροφανώς
1
 

μιλάμε ή ενεργούμε, τόσο περισσότερο ευφυείς είμαστε. Έτσι, όποιος (χαμο)γελάει 

συχνά, κινδυνεύει να θεωρηθεί αφελής. 

Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι να κάνετε κάποιον να γελάσει. Δεν είναι 

τυχαίο που η κωμωδία θεωρείται το δυσκολότερο είδος για τους ηθοποιούς και τους 

συγγραφείς. Όταν μας συμβαίνει κάτι δυσάρεστο, θεωρείται λογικό και αυτονόητο 

να στεναχωριόμαστε. Πόση ευφυΐα χρειάζεται για να πράξει κάποιος το αυτονόητο; 

Αντίθετα, χρειάζεται ευστροφία για να απεγκλωβιστούμε
2
 από την ιδιωτική μας 

λογική και να δούμε την εύθυμη όψη μιας κατάστασης. 

Θεωρητικά, οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε ότι η ανησυχία για ένα 

πρόβλημα δεν θα μας δώσει τη λύση. Ωστόσο, το πιθανότερο είναι να μας φέρει σε 

χειρότερη θέση, γιατί διπλασιάζει το φορτίο στις πλάτες μας. Εξαιτίας της 

ανησυχίας, μπαίνουμε σε κατάσταση άγχους και αισθανόμαστε περισσότερο 

πιεσμένοι. Επιπλέον, έτσι όπως είμαστε πιεσμένοι, γινόμαστε ενεργειακά πιο 

φτωχοί. Δεν φτάνει που έχουμε το πρόβλημα, έχουμε και άγχος από πάνω! Το 

βρίσκετε σοφό αυτό; 

(Χαμο)γελώντας, δεν μειώνουμε το πρόβλημα, αλλά διαλύουμε την ανησυχία 

και το πρόσθετο άγχος. Όταν (χαμο)γελάμε, δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να 

αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Ουσιαστικά, η ευφυΐα μας κινητοποιείται , 

ώστε να γίνει μία διαφορετική διαχείριση δυνατοτήτων. Απεγκλωβιζόμαστε  από την 

αυτοπαγίδευσή μας στο ναρκοπέδιο της σοβαροφανούς ιδιωτικής μας λογικής. Ως 

γνωστόν, τα προβλήματα πάνε μαζί με τις λύσεις τους. Από όσο περισσότερες 

πλευρές δούμε κάτι, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχουμε να βρούμε τη λύση. Το 

γέλιο φωτίζει κάποιες ξεχασμένες πλευρές των προβλημάτων μας, χώρια που μας 

                                                             
1
 σοβαροφανής: αυτός που θέλει να φαίνεται σοβαρός 

2
 απεγκλωβίζομαι: απελευθερώνομαι 



χαλαρώνει κιόλας! Μας δείχνει τον δρόμο, μας ανάβει το φως και μας ξεκουράζει κι 

από πάνω! 

 

Αλ. Λουπασάκης. (2002). Γέλιο - Η καλύτερη θεραπεία, 123-124. 

Αθήνα: Κέδρος (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α1. (Μονάδες 15)  

 

Α1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με το κείμενο, η ανησυχία για κάποιο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουμε δεν μας δίνει τη λύση; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 15) 

 

Α2. (Μονάδες 10)  

 

Α2. α.Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η 

συνοχή στην τρίτη παράγραφο (Θεωρητικά... αυτό;) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Α2. β.Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους από τον συγγραφέα. 

(μονάδες 5) 

 

Β1. (Μονάδες 10) 

 

Β1. «Το γέλιο φωτίζει κάποιες ξεχασμένες πλευρές των προβλημάτων μας, χώρια που 

μας χαλαρώνει κιόλας». 

 

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω περίοδο λόγου, να δημιουργήσετε μία παράγραφο 

60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Β2. (Μονάδες 15) 

 

Β2. Να επισημάνετε στο κείμενο τρεις περιπτώσεις (φράσεις ή προτάσεις) 

μεταφορικής/συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 15) 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο  

 

Γέλιο και ευφυΐα 

 

Οι περισσότεροι άνθρωποι σπάνια (χαμο)γελούν. Αυτό συμβαίνει γιατί 

επικρατεί η εντύπωση ότι αυτός που (χαμο)γελάει πολύ είναι λιγότερο έξυπνος, σε 

σχέση με κάποιον άλλον, που είναι συνεχώς σοβαρός. Για κάποιον λόγο, έχουμε 

συνδέσει τη σοβαρότητα με την ευφυΐα και θεωρούμε ότι όσο πιο σοβαροφανώς
1
 

μιλάμε ή ενεργούμε, τόσο περισσότερο ευφυείς είμαστε. Έτσι, όποιος (χαμο)γελάει 

συχνά, κινδυνεύει να θεωρηθεί αφελής. 

Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι να κάνετε κάποιον να γελάσει. Δεν είναι 

τυχαίο που η κωμωδία θεωρείται το δυσκολότερο είδος για τους ηθοποιούς και τους 

συγγραφείς. Όταν μας συμβαίνει κάτι δυσάρεστο, θεωρείται λογικό και αυτονόητο 

να στεναχωριόμαστε. Πόση ευφυΐα χρειάζεται για να πράξει κάποιος το αυτονόητο; 

Αντίθετα, χρειάζεται ευστροφία για να απεγκλωβιστούμε
2
 από την ιδιωτική μας 

λογική και να δούμε την εύθυμη όψη μιας κατάστασης. 

Θεωρητικά, οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε ότι η ανησυχία για ένα 

πρόβλημα δεν θα μας δώσει τη λύση. Ωστόσο, το πιθανότερο είναι να μας φέρει σε 

χειρότερη θέση, γιατί διπλασιάζει το φορτίο στις πλάτες μας. Εξαιτίας της 

ανησυχίας, μπαίνουμε σε κατάσταση άγχους και αισθανόμαστε περισσότερο 

πιεσμένοι. Επιπλέον, έτσι όπως είμαστε πιεσμένοι, γινόμαστε ενεργειακά πιο 

φτωχοί. Δεν φτάνει που έχουμε το πρόβλημα, έχουμε και άγχος από πάνω! Το 

βρίσκετε σοφό αυτό; 

(Χαμο)γελώντας, δεν μειώνουμε το πρόβλημα, αλλά διαλύουμε την 

ανησυχία και το πρόσθετο άγχος. Όταν (χαμο)γελάμε, δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε 

να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Ουσιαστικά, η ευφυΐα μας κινητοποιείται, 

ώστε να γίνει μία διαφορετική διαχείριση δυνατοτήτων. Απεγκλωβιζόμαστε από την 

αυτοπαγίδευσή μας στο ναρκοπέδιο της σοβαροφανούς ιδιωτικής μας λογικής. Ως 

γνωστόν, τα προβλήματα πάνε μαζί με τις λύσεις τους. Από όσο περισσότερες 

πλευρές δούμε κάτι, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχουμε να βρούμε τη λύση. Το 

                                                             
1
 σοβαροφανής: αυτός που θέλει να φαίνεται σοβαρός 

2
 απεγκλωβίζομαι: απελευθερώνομαι 



γέλιο φωτίζει κάποιες ξεχασμένες πλευρές των προβλημάτων μας, χώρια που μας 

χαλαρώνει κιόλας! Μας δείχνει τον δρόμο, μας ανάβει το φως και μας ξεκουράζει κι 

από πάνω! 

 

Αλ. Λουπασάκης. (2002). Γέλιο - Η καλύτερη θεραπεία, 123-124. 

Αθήνα: Κέδρος (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α1. (Μονάδες 15)  

 

Α1. Ποια είναι, σύμφωνα με το κείμενο, η συμβολή του γέλιου στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων μας; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 15) 

 

Α2. (Μονάδες 10)  

 

Α2.α. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες επιτυγχάνεται 

η συνοχή στην τρίτη παράγραφο (Θεωρητικά... αυτό;) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Α2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους από τον συγγραφέα. 

(μονάδες 5) 

 

Β1. (Μονάδες 10) 

 

Β1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση με καθεμιά συνώνυμη λέξη ή ισοδύναμη 

φράση των λέξεων με την έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο κείμενο: 

σοφό, μειώνουμε, διαλύουμε, θέλουμε, κινητοποιείται. 

(μονάδες 10) 

 

Β2. (Μονάδες 15) 

 

Β2. Ποιους επικοινωνιακούς στόχους επιχειρεί να επιτύχει ο συγγραφέας 

χρησιμοποιώντας το α΄ και το β΄πληθυντικό πρόσωπο; 

(μονάδες 15) 

 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο  

 

Γέλιο και ευφυΐα 

 

Οι περισσότεροι άνθρωποι σπάνια (χαμο)γελούν. Αυτό συμβαίνει γιατί 

επικρατεί η εντύπωση ότι αυτός που (χαμο)γελάει πολύ είναι λιγότερο έξυπνος, σε 

σχέση με κάποιον άλλον, που είναι συνεχώς σοβαρός. Για κάποιον λόγο, έχουμε 

συνδέσει τη σοβαρότητα με την ευφυΐα και θεωρούμε ότι όσο πιο σοβαροφανώς 

μιλάμε ή ενεργούμε, τόσο περισσότερο ευφυείς είμαστε. Έτσι, όποιος (χαμο)γελάει 

συχνά, κινδυνεύει να θεωρηθεί αφελής. 

Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι να κάνετε κάποιον να γελάσει. Δεν είναι 

τυχαίο που η κωμωδία θεωρείται το δυσκολότερο είδος για τους ηθοποιούς και τους 

συγγραφείς. Όταν μας συμβαίνει κάτι δυσάρεστο, θεωρείται λογικό και αυτονόητο 

να στεναχωριόμαστε. Πόση ευφυΐα χρειάζεται για να πράξει κάποιος το αυτονόητο; 

Αντίθετα, χρειάζεται ευστροφία για να απεγκλωβιστούμε
1
 από την ιδιωτική μας 

λογική και να δούμε την εύθυμη όψη μιας κατάστασης. 

Θεωρητικά, οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε ότι η ανησυχία για ένα 

πρόβλημα δεν θα μας δώσει τη λύση. Ωστόσο, το πιθανότερο είναι να μας φέρει σε 

χειρότερη θέση, γιατί διπλασιάζει το φορτίο στις πλάτες μας. Εξαιτίας της 

ανησυχίας, μπαίνουμε σε κατάσταση άγχους και αισθανόμαστε περισσότερο 

πιεσμένοι. Επιπλέον, έτσι όπως είμαστε πιεσμένοι, γινόμαστε ενεργειακά πιο 

φτωχοί. Δεν φτάνει που έχουμε το πρόβλημα, έχουμε και άγχος από πάνω! Το 

βρίσκετε σοφό αυτό; 

(Χαμο)γελώντας, δεν μειώνουμε το πρόβλημα, αλλά διαλύουμε την ανησυχία 

και το πρόσθετο άγχος. Όταν (χαμο)γελάμε, δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να 

αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Ουσιαστικά, η ευφυΐα μας κινητοποιείται, 

ώστε να γίνει μία διαφορετική διαχείριση δυνατοτήτων. Απεγκλωβιζόμαστε από την 

αυτοπαγίδευσή μας στο ναρκοπέδιο της σοβαροφανούς ιδιωτικής μας λογικής. Ως 

γνωστόν, τα προβλήματα πάνε μαζί με τις λύσεις τους. Από όσο περισσότερες 

πλευρές δούμε κάτι, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχουμε να βρούμε τη λύση. Το 

γέλιο φωτίζει κάποιες ξεχασμένες πλευρές των προβλημάτων μας, χώρια που μας 

                                                             
1
 απεγκλωβίζομαι: απελευθερώνομαι 



χαλαρώνει κιόλας! Μας δείχνει το δρόμο, μας ανάβει το φως και μας ξεκουράζει κι 

από πάνω! 

 

Αλ. Λουπασάκης. (2002). Γέλιο - Η καλύτερη θεραπεία, 123-124. 

Αθήνα: Κέδρος (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α1. (Μονάδες 15)  

 

Α1. Βασιζόμενοι στο κείμενο, να χαρακτηρίσετε με Σωστό ή Λάθος τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

 

1. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν (χαμο)γελούν συχνά, επειδή κυριαρχεί η άποψη 

πως όποιος (χαμο)γελάει είναι αφελής. 

2. Χρειάζεται ευφυΐα για να δει κανείς την αστεία πλευράς μιας «προβληματικής» 

κατάστασης. 

3. Η ανησυχία βοηθάει στο να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά ένα 

πρόβλημά μας. 

4. Όταν χαμογελάμε η σκέψη μας αδρανοποιείται. 

5. Το γέλιο μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε κάποιες πλευρές των προβλημάτων 

μας. 

(μονάδες 15)  

 

Α2. (Μονάδες 10)  

 

Α2. α.Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η 

συνοχή στην τρίτη παράγραφο (Θεωρητικά... αυτό;) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Α2. β.Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους από τον συγγραφέα. 

(μονάδες 5) 

 

Β1. (Μονάδες 10) 

 

Β1.α. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή: σπάνια, δυσκολότερο, δυσάρεστο, μειώνουμε, 

κινητοποιείται. 

 (μονάδες 5) 



 

Β1.β. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση χρηησιμοποιώντας καθεμιά από τις 

αντώνυμες λέξεις. 

(μονάδες 5) 

 

Β2. (Μονάδες 15) 

 

Β2. Να επισημάνετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις του κειμένου χρησιμοποιούνται 

με κυριολεκτική/δηλωτική και ποιες με μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία: 

 

1. «Οι περισσότεροι άνθρωποι σπάνια (χαμο)γελούν». 

2. «Η ανησυχία διπλασιάζει το φορτίο στις πλάτες μας». 

3. «Το γέλιο φωτίζει κάποιες ξεχασμένες πλευρές των προβλημάτων μας». 

(μονάδες 15) 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

Προσπάθειες ορισμού του χιούμορ 

 

Το χιούμορ υπήρξε αντικείμενο μελέτης ήδη από την εποχή της αρχαιότητας και 

μάλιστα από πολλές και διαφορετικές απόψεις. Είναι θέμα που δεν απασχολεί μόνο 

τους κωμικούς, οι οποίοι λόγω επαγγέλματος οφείλουν να γνωρίζουν τι προκαλεί γέλιο 

για να το εκμεταλλευτούν στην επινόηση νέων αστείων και κωμικών καταστάσεων. 

Φιλόσοφοι, γλωσσολόγοι, ανθρωπολόγοι και ψυχολόγοι θεωρούσαν ανέκαθεν το 

κωμικό ως σημαντικό αντικείμενο έρευνας.  

Όσοι κατά καιρούς επιχείρησαν να ορίσουν το χιούμορ το προσδιορίζουν ως 

«πνευματώδη αστεϊσμό», «εύθυμη διάθεση που εκδηλώνεται με άκακη ειρωνεία και 

προκαλεί στους άλλους διασκέδαση ή ευχάριστη διάθεση» ή «οτιδήποτε αστείο και ό,τι 

προκαλεί γέλιο». Το χιούμορ, σύμφωνα με ερευνητές, αποτελεί «ζωτικό στοιχείο της 

ανθρώπινης υπόστασης» και είναι ένα «ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 

ανθρωπότητας».  

Οι ψυχολόγοι της εξέλιξης πιστεύουν ότι προτού φθάσουμε στο γέλιο 

ξεκινήσαμε από το χαμόγελο, μια μυϊκή έκφραση του προσώπου που αρχικά ήταν μια 

πολύ βασική μορφή επικοινωνίας, με την οποία τα άτομα έδειχναν την πρόθεσή τους να 

συνεργαστούν με κάποιον άλλον. Φυσικά αυτό παραμένει και σήμερα, με το χαμόγελο 

να σημαίνει ενθάρρυνση του άλλου, να δίνει το πράσινο φως στην επικοινωνία. 

Γελώντας μαζί με κάποιον άλλον, οι πρόγονοί μας έδειχναν τις ειλικρινείς προθέσεις 

τους, έκαναν συμμαχίες και οριοθετούσαν τη μορφή της σχέσης τους. Το γέλιο είναι 

μια αρχέγονη κραυγή, που εκφράζει συναίσθημα και μεταβιβάζει στους άλλους την 

πληροφορία της ευχάριστης συναισθηματικής κατάστασης αυτού που γελάει. 

Πρόκειται, λοιπόν, για μια ηθελημένη μορφή επικοινωνίας σε μη λεκτικό επίπεδο.  

Σύμφωνα με ειδικούς η αίσθηση του χιούμορ δεν είναι παρά μια μορφή 

δημιουργικής ανακάλυψης, το αναπάντεχο πέρασμα σε μια εντελώς διαφορετική οπτική 

γωνία. Κάθε φορά που κάνουμε κάποια διανοητική ανακάλυψη, όπως όταν λύνουμε ένα 

γρίφο, όταν αναγνωρίζουμε έναν φίλο που συναντάμε τυχαία, ή συνειδητοποιούμε ότι 

έχουμε στην τσέπη μας τον πρώτο αριθμό του λαχείου, έχουμε πάντα το ίδιο 

συναίσθημα: μια ευχάριστη διέγερση που μοιάζει τόσο πολύ με το γαργαλητό, ώστε 

μερικές φορές μας κάνει να σπαρταράμε στα γέλια.  



Όταν λέμε για κάποιον ότι έχει αίσθηση του χιούμορ, αυτό σημαίνει πως το 

συγκεκριμένο άτομο έχει την ικανότητα να βιώνει το χιούμορ. Αυτή, σύμφωνα με τους 

ειδικούς, είναι μια αρετή που τη μοιράζονται όλοι οι άνθρωποι, αν και το πόσο 

χιουμοριστικό μπορεί να είναι κάτι για τον καθένα προσωπικά εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες: τη γεωγραφική θέση, τον πολιτισμό, την ωριμότητα, το 

μορφωτικό επίπεδο, το θέμα και το περιεχόμενο του αστείου συμβάντος. 

 

Έλ. Ξενή. (2008). Το χιούμορ στο γλωσσικό μάθημα. Πρακτικά 10ου Συνεδρίου 

Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, από το διαδίκτυο (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α1. (Μονάδες 15) 

 

Α1. Πώς ορίζεται, σύμφωνα με το κείμενο, η «αίσθηση του χιούμορ»; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 15)  

 

Α2. (Μονάδες 10) 

 

Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο του κειμένου. 

(μονάδες 10) 

 

Β1. (Μονάδες 10) 

 

Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο 

κείμενο: αστείων και κωμικών καταστάσεων, εύθυμη διάθεση, ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό, ευχάριστης συναισθηματικής κατάστασης, μοιράζονται. 

(μονάδες 10) 

 

Β2. (Μονάδες 15) 

 

Β2. Να επισημάνετε τρεις λέξεις/φράσεις του κειμένου με 

μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία. 

(μονάδες 15) 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

Προσπάθειες ορισμού του χιούμορ 

 

Το χιούμορ υπήρξε αντικείμενο μελέτης ήδη από την εποχή της αρχαιότητας και 

μάλιστα από πολλές και διαφορετικές απόψεις. Είναι θέμα που δεν απασχολεί μόνο 

τους κωμικούς, οι οποίοι λόγω επαγγέλματος οφείλουν να γνωρίζουν τι προκαλεί γέλιο 

για να το εκμεταλλευτούν στην επινόηση νέων αστείων και κωμικών καταστάσεων. 

Φιλόσοφοι, γλωσσολόγοι, ανθρωπολόγοι και ψυχολόγοι θεωρούσαν ανέκαθεν το 

κωμικό ως σημαντικό αντικείμενο έρευνας.  

Όσοι κατά καιρούς επιχείρησαν να ορίσουν το χιούμορ το προσδιορίζουν ως 

«πνευματώδη αστεϊσμό», «εύθυμη διάθεση που εκδηλώνεται με άκακη ειρωνεία και 

προκαλεί στους άλλους διασκέδαση ή ευχάριστη διάθεση» ή «οτιδήποτε αστείο και 

ό,τι προκαλεί γέλιο». Το χιούμορ, σύμφωνα με ερευνητές, αποτελεί «ζωτικό στοιχείο 

της ανθρώπινης υπόστασης» και είναι ένα «ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 

ανθρωπότητας».  

Οι ψυχολόγοι της εξέλιξης πιστεύουν ότι προτού φθάσουμε στο γέλιο 

ξεκινήσαμε από το χαμόγελο, μια μυϊκή έκφραση του προσώπου που αρχικά ήταν μια 

πολύ βασική μορφή επικοινωνίας, με την οποία τα άτομα έδειχναν την πρόθεσή τους να 

συνεργαστούν με κάποιον άλλον. Φυσικά αυτό παραμένει και σήμερα, με το χαμόγελο 

να σημαίνει ενθάρρυνση του άλλου, να δίνει το πράσινο φως στην επικοινωνία. 

Γελώντας μαζί με κάποιον άλλον, οι πρόγονοί μας έδειχναν τις ειλικρινείς προθέσεις 

τους, έκαναν συμμαχίες και οριοθετούσαν τη μορφή της σχέσης τους. Το γέλιο είναι 

μια αρχέγονη κραυγή, που εκφράζει συναίσθημα και μεταβιβάζει στους άλλους την 

πληροφορία της ευχάριστης συναισθηματικής κατάστασης αυτού που γελάει. 

Πρόκειται, λοιπόν, για μια ηθελημένη μορφή επικοινωνίας σε μη λεκτικό επίπεδο.  

Σύμφωνα με ειδικούς η αίσθηση του χιούμορ δεν είναι παρά μια μορφή 

δημιουργικής ανακάλυψης, το αναπάντεχο πέρασμα σε μια εντελώς διαφορετική οπτική 

γωνία. Κάθε φορά που κάνουμε κάποια διανοητική ανακάλυψη, όπως όταν λύνουμε ένα 

γρίφο, όταν αναγνωρίζουμε έναν φίλο που συναντάμε τυχαία, ή συνειδητοποιούμε ότι 

έχουμε στην τσέπη μας τον πρώτο αριθμό του λαχείου, έχουμε πάντα το ίδιο 

συναίσθημα: μια ευχάριστη διέγερση που μοιάζει τόσο πολύ με το γαργαλητό, ώστε 

μερικές φορές μας κάνει να σπαρταράμε στα γέλια.  



Όταν λέμε για κάποιον ότι έχει αίσθηση του χιούμορ, αυτό σημαίνει πως το 

συγκεκριμένο άτομο έχει την ικανότητα να βιώνει το χιούμορ. Αυτή, σύμφωνα με τους 

ειδικούς, είναι μια αρετή που τη μοιράζονται όλοι οι άνθρωποι, αν και το πόσο 

χιουμοριστικό μπορεί να είναι κάτι για τον καθένα προσωπικά εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες: τη γεωγραφική θέση, τον πολιτισμό, την ωριμότητα, το 

μορφωτικό επίπεδο, το θέμα και το περιεχόμενο του αστείου συμβάντος. 

 

Έλ. Ξενή. (2008). Το χιούμορ στο γλωσσικό μάθημα. Πρακτικά 10ου Συνεδρίου 

Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, από το διαδίκτυο (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α1. (Μονάδες 15) 

 

Α1. Ποια εξελικτική διαδικασία, σύμφωνα με το κείμενο, οδήγησε το ανθρώπινο είδος 

στο γέλιο; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 15)  

 

Α2. (Μονάδες 10) 

 

Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου (Οι ψυχολόγοι....επίπεδο) 

του κειμένου; 

(μονάδες 10) 

 

Β1. (Μονάδες 10) 

 

Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: ευχάριστη διάθεση, 

χαμόγελο, γέλιο, μορφή επικοινωνίας, αίσθηση του χιούμορ.  

(μονάδες 10) 

 

Β2. (Μονάδες 15) 

 

Β2. Να επισημάνετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις/φράσεις του κειμένου 

χρησιμοποιούνται με κυριολεκτική/δηλωτική και ποιες με 

μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία: 

 

1. «το χιούμορ […] αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης» 

2. «μια μυϊκή έκφραση του προσώπου» 



3. «το […] πέρασμα σε μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία» 

(μονάδες 15) 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

Προσπάθειες ορισμού του χιούμορ 

 

Το χιούμορ υπήρξε αντικείμενο μελέτης ήδη από την εποχή της αρχαιότητας και 

μάλιστα από πολλές και διαφορετικές απόψεις. Είναι θέμα που δεν απασχολεί μόνο 

τους κωμικούς, οι οποίοι λόγω επαγγέλματος οφείλουν να γνωρίζουν τι προκαλεί γέλιο 

για να το εκμεταλλευτούν στην επινόηση νέων αστείων και κωμικών καταστάσεων. 

Φιλόσοφοι, γλωσσολόγοι, ανθρωπολόγοι και ψυχολόγοι θεωρούσαν ανέκαθεν το 

κωμικό ως σημαντικό αντικείμενο έρευνας.  

Όσοι κατά καιρούς επιχείρησαν να ορίσουν το χιούμορ το προσδιορίζουν ως 

«πνευματώδη αστεϊσμό», «εύθυμη διάθεση που εκδηλώνεται με άκακη ειρωνεία και 

προκαλεί στους άλλους διασκέδαση ή ευχάριστη διάθεση» ή «οτιδήποτε αστείο και ό,τι 

προκαλεί γέλιο». Το χιούμορ, σύμφωνα με ερευνητές, αποτελεί «ζωτικό στοιχείο της 

ανθρώπινης υπόστασης» και είναι ένα «ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ανθρωπότητας».  

Οι ψυχολόγοι της εξέλιξης πιστεύουν ότι προτού φθάσουμε στο γέλιο 

ξεκινήσαμε από το χαμόγελο, μια μυϊκή έκφραση του προσώπου που αρχικά ήταν μια 

πολύ βασική μορφή επικοινωνίας, με την οποία τα άτομα έδειχναν την πρόθεσή τους 

να συνεργαστούν με κάποιον άλλον. Φυσικά αυτό παραμένει και σήμερα, με το 

χαμόγελο να σημαίνει ενθάρρυνση του άλλου, να δίνει το πράσινο φως στην 

επικοινωνία. Γελώντας μαζί με κάποιον άλλον, οι πρόγονοί μας έδειχναν τις ειλικρινείς 

προθέσεις τους, έκαναν συμμαχίες και οριοθετούσαν τη μορφή της σχέσης τους. Το 

γέλιο είναι μια αρχέγονη κραυγή, που εκφράζει συναίσθημα και μεταβιβάζει στους 

άλλους την πληροφορία της ευχάριστης συναισθηματικής κατάστασης αυτού που 

γελάει. Πρόκειται, λοιπόν, για μια ηθελημένη μορφή επικοινωνίας σε μη λεκτικό 

επίπεδο.  

Σύμφωνα με ειδικούς η αίσθηση του χιούμορ δεν είναι παρά μια μορφή 

δημιουργικής ανακάλυψης, το αναπάντεχο πέρασμα σε μια εντελώς διαφορετική 

οπτική γωνία. Κάθε φορά που κάνουμε κάποια διανοητική ανακάλυψη, όπως όταν 

λύνουμε ένα γρίφο, όταν αναγνωρίζουμε έναν φίλο που συναντάμε τυχαία, ή 

συνειδητοποιούμε ότι έχουμε στην τσέπη μας τον πρώτο αριθμό του λαχείου, έχουμε 

πάντα το ίδιο συναίσθημα: μια ευχάριστη διέγερση που μοιάζει τόσο πολύ με το 

γαργαλητό, ώστε μερικές φορές μας κάνει να σπαρταράμε στα γέλια.  



Όταν λέμε για κάποιον ότι έχει αίσθηση του χιούμορ, αυτό σημαίνει πως το 

συγκεκριμένο άτομο έχει την ικανότητα να βιώνει το χιούμορ. Αυτή, σύμφωνα με τους 

ειδικούς, είναι μια αρετή που τη μοιράζονται όλοι οι άνθρωποι, αν και το πόσο 

χιουμοριστικό μπορεί να είναι κάτι για τον καθένα προσωπικά εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες: τη γεωγραφική θέση, τον πολιτισμό, την ωριμότητα, το 

μορφωτικό επίπεδο, το θέμα και το περιεχόμενο του αστείου συμβάντος. 

 

Έλ. Ξενή. (2008). Το χιούμορ στο γλωσσικό μάθημα. Πρακτικά 10ου Συνεδρίου 

Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, από το διαδίκτυο (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α1. (Μονάδες 15) 

 

Α1. Ποιες είναι, σύμφωνα με το κείμενο, οι απόψεις που έχουν διατυπωθεί κατά 

καιρούς για το χιούμορ; (60-80 λέξεις)  

(μονάδες 15)  

 

Α2. (Μονάδες 10) 

 

Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου (Οι ψυχολόγοι....επίπεδο) 

του κειμένου; 

(μονάδες 10) 

 

Β1. (Μονάδες 10) 

 

Β1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση χρησιμοποιώντας το αντώνυμο καθεμιάς από 

τις λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή: αστείων, άκακη, έδειχναν, 

διαφορετική, ευχάριστη. 

(μονάδες 10) 

 

Β2. (Μονάδες 15)  

 

Β2.α. Ο τίτλος του κειμένου είναι κυριολεκτικός/δηλωτικός ή 

μεταφορικός/συνυποδηλωτικός; 

(μονάδες 5) 



 

Β2.β. Να δώσετε έναν δικό σας σύντομο μεταφορικό/συνυποδηλωτικό τίτλο στο 

 κείμενο. 

(μονάδες 10) 

 

 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 1 

 

Η σάτιρα και το κωμικοτραγικό 

 

Η σάτιρα, η επιθετική μορφή της κωμωδίας, έχει τρία βασικά 

χαρακτηριστικά: τη φαντασία, την ηθική βάση και την επιθετικότητα. Η σάτιρα 

«επιτίθεται» ιδίως σε πολιτικούς θεσμούς και στους εκπροσώπους τους. Επίσης, τα 

βέλη της μπορεί να στραφούν σε κοινωνικές ομάδες και στην κοσμοθεωρία τους, ή 

ακόμα και εναντίον μεμονωμένων ατόμων ή θεωριών. Βασική προϋπόθεση επιτυχίας 

της σάτιρας είναι να χρησιμοποιεί δεδομένα γνωστά και στους δύο 

«συμβαλλόμενους», δηλαδή και στον εμπνευστή της και στο κοινό.  

Τα μέσα που χρησιμοποιεί η σάτιρα για να «επιτεθεί» είναι η εικόνα, οι 

συμπεριφορές και ο λόγος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σατιρικών εικόνων είναι οι 

γελοιογραφίες, ενώ οι μίμοι, κι όχι μόνο αυτοί, χρησιμοποιούνται για να σατιριστούν 

συμπεριφορές. Ιδιαίτερα στη μορφή του λόγου (είτε προφορικού είτε γραπτού), η 

σάτιρα πάντα χρησιμοποιεί την ειρωνεία. Ως γνωστόν, στην ειρωνεία ο λόγος 

χρησιμοποιείται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε το αποδιδόμενο νόημα να «αντιτίθεται» 

στο κυριολεκτικό. Έτσι, ο σατιρικός λόγος χρησιμοποιεί τα δυνατά στοιχεία του 

αντιπάλου, με τέτοιον τρόπο, ώστε να παρουσιάζονται ως «αδυναμίες».  

Στο κωμικοτραγικό στοιχείο οι μικρές φευγαλέες δόσεις τραγικότητας της 

καθημερινής ζωής γίνονται οι άξονες κίνησης του κωμικού στοιχείου. Το 

κωμικοτραγικό, μέσω του οποίου η κωμωδία απαλύνει τον πόνο, προκαλεί γέλιο 

μέσα από το δάκρυ και το δάκρυ μας γλυκαίνει. Σύγχρονο υπόδειγμα 

κωμικοτραγικού αποτελούν οι ήρωες και οι καταστάσεις στις ταινίες του Τσάρλι 

Τσάπλιν (Charlie Chaplin). Όσο για την κωμικοτραγική φιγούρα του Δον Κιχώτη, 

μπορεί να μας παρηγορήσει για τα όνειρά μας, που η καθημερινότητα τα μετατρέπει 

σε απλές σκιές φαντασίωσης. 

 

Αλ. Λουπασάκης. (2002). Γέλιο - Η καλύτερη θεραπεία, 100-101. Αθήνα: 

Κέδρος (διασκευή). 

 

 

 



Κείμενο 2 

Όταν οι πολίτες γελούν με την «πόλιν» τους... 

 

Στην Ελλάδα έχουμε και γνώση και μακρά εμπειρία της πολιτικής σάτιρας. 

Ακόμη και σήμερα, η Επιθεώρηση είναι ένα θεατρικό είδος που ανθεί και οι Έλληνες 

πολιτικοί «πρωταγωνιστούν» ενεργά σ’ αυτήν. Η σάτιρα της τρέχουσας πολιτικής 

κατάστασης είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο εκτόνωσης για πολλούς ανθρώπους. 

Φανταστείτε πόσο θα επιβαρυνόταν η ατμόσφαιρα, εξαιτίας κάποιων πολιτικών 

αποφάσεων, αν δεν υπήρχε και η εκτόνωση του γέλιου. Σκεφθείτε επίσης την 

εύστοχη σάτιρα των γελοιογράφων στις εφημερίδες και την ευεξία που προσφέρει 

στον αναγνώστη. 

Ο ρόλος της πολιτικής κωμωδίας έχει παίξει, και συνεχίζει να παίζει, 

τεράστιο ρόλο. Η εκτόνωση των πολιτών σώζει την «πόλιν» από πολλά δεινά. 

Σαφέστατα, η «πόλις» χρειάζεται διακυβέρνηση. Όμως, όταν αυτή γίνεται χωρίς 

σύνεση, τότε η ένταση μεγαλώνει. Το γέλιο της μερίδας των πολιτών που θίγεται 

περισσότερο βοηθάει στην αποφόρτιση. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι από τα 

περισσότερα δικτατορικά καθεστώτα απαγορεύεται η σάτιρα και η κωμωδία. 

Βεβαίως, γνωρίζουμε ότι συνήθως εξουσία και χαμόγελο δεν πάνε μαζί! 

Υπευθυνότητα όμως και χαμόγελο ταιριάζουν απόλυτα και αυτό είναι, ίσως, που θα 

πρέπει να μάθουν οι πολίτες. Θα ήταν χρήσιμο να εξετάζαμε το προφίλ του ηγέτη. 

Πώς τον θέλουμε; Άκαμπτο, σκληρό και αυστηρό; Ή εύστροφο, γνώστη, ευέλικτο 

και με τάσεις βελτίωσης των λαθών του; Το δεύτερο μοντέλο αρχηγού σαφέστατα 

προτιμάει τον «κόσμο του γέλιου», ως μέθοδο κριτικής και αυτοκριτικής. Αυτό είναι 

γεγονός και η ιστορία το έχει καταγράψει. 

 

Αλ. Λουπασάκης. (2002). Γέλιο - Η καλύτερη θεραπεία, 125-126. 

Αθήνα: Κέδρος (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α1. (Μονάδες 15)  

 

Α1. Ποια είναι, σύμφωνα με το πρώτο κείμενο, τα μέσα που χρησιμοποιεί η σάτιρα; 

(60-80 λέξεις) 

(μονάδες 15) 

 



 

Α2. (Μονάδες 10)  

 

Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στη δεύτερη παράγραφο (Τα μέσα…αδυναμίες) 

και την τρίτη παράγραφο (Στο κωμικοτραγικό…..φαντασίωσης) του πρώτου 

κειμένου.  

(μονάδες 10) 

 

Β1. (Μονάδες 10) 

 

Β1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση με το αντώνυμο καθεμιάς από τις λέξεις των 

δύο κειμένων με την έντονη γραφή: επιθετική, ηθική, αδυναμίες, σημαντικό, 

εύστοχη. 

(μονάδες 10) 

 

Β2. (Μονάδες 15) 

 

Β2. α. Γιατί ο συγγραφέας στο δεύτερο κείμενο χρησιμοποιεί το α΄ και β΄ πληθυντικό 

πρόσωπο;  

(μονάδες 10) 

 

Β2. β. Γιατί ο συγγραφέας στο δεύτερο κείμενο χρησιμοποιεί ευθείες ερωτήσεις;  

(μονάδες 5) 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 1 

 

Η σάτιρα και το κωμικοτραγικό 

 

Η σάτιρα, η επιθετική μορφή της κωμωδίας, έχει τρία βασικά 

χαρακτηριστικά: τη φαντασία, την ηθική βάση και την επιθετικότητα. Η σάτιρα 

«επιτίθεται» ιδίως σε πολιτικούς θεσμούς και στους εκπροσώπους τους. Επίσης, τα 

βέλη της μπορεί να στραφούν σε κοινωνικές ομάδες και στην κοσμοθεωρία τους, ή 

ακόμα και εναντίον μεμονωμένων ατόμων ή θεωριών. Βασική προϋπόθεση επιτυχίας 

της σάτιρας είναι να χρησιμοποιεί δεδομένα γνωστά και στους δύο 

«συμβαλλόμενους», δηλαδή και στον εμπνευστή της και στο κοινό.  

Τα μέσα που χρησιμοποιεί η σάτιρα για να «επιτεθεί» είναι η εικόνα, οι 

συμπεριφορές και ο λόγος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σατιρικών εικόνων είναι οι 

γελοιογραφίες, ενώ οι μίμοι, κι όχι μόνο αυτοί, χρησιμοποιούνται για να 

σατιριστούν συμπεριφορές. Ιδιαίτερα στη μορφή του λόγου (είτε προφορικού είτε 

γραπτού), η σάτιρα πάντα χρησιμοποιεί την ειρωνεία. Ως γνωστόν, στην ειρωνεία ο 

λόγος χρησιμοποιείται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε το αποδιδόμενο νόημα να 

«αντιτίθεται» στο κυριολεκτικό. Έτσι, ο σατιρικός λόγος χρησιμοποιεί τα δυνατά 

στοιχεία του αντιπάλου, με τέτοιον τρόπο, ώστε να παρουσιάζονται ως «αδυναμίες».  

Στο κωμικοτραγικό στοιχείο οι μικρές φευγαλέες δόσεις τραγικότητας της 

καθημερινής ζωής γίνονται οι άξονες κίνησης του κωμικού στοιχείου. Το 

κωμικοτραγικό, μέσω του οποίου η κωμωδία απαλύνει τον πόνο, προκαλεί γέλιο 

μέσα από το δάκρυ και το δάκρυ μας γλυκαίνει. Σύγχρονο υπόδειγμα 

κωμικοτραγικού αποτελούν οι ήρωες και οι καταστάσεις στις  ταινίες του Τσάρλι 

Τσάπλιν (Charlie Chaplin). Όσο για την κωμικοτραγική φιγούρα του Δον Κιχώτη, 

μπορεί να μας παρηγορήσει για τα όνειρά μας, που η καθημερινότητα τα μετατρέπει 

σε απλές σκιές φαντασίωσης. 

 

Αλ. Λουπασάκης. (2002). Γέλιο - Η καλύτερη θεραπεία, 100-101. Αθήνα: 

Κέδρος (διασκευή). 

 

 

 



Κείμενο 2 

Όταν οι πολίτες γελούν με την «πόλιν» τους... 

 

Στην Ελλάδα έχουμε και γνώση και μακρά εμπειρία της πολιτικής σάτιρας. 

Ακόμη και σήμερα, η Επιθεώρηση είναι ένα θεατρικό είδος που ανθεί και οι Έλληνες 

πολιτικοί «πρωταγωνιστούν» ενεργά σ’ αυτήν. Η σάτιρα της τρέχουσας πολιτικής 

κατάστασης είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο εκτόνωσης για πολλούς ανθρώπους. 

Φανταστείτε πόσο θα επιβαρυνόταν η ατμόσφαιρα, εξαιτίας κάποιων πολιτικών 

αποφάσεων, αν δεν υπήρχε και η εκτόνωση του γέλιου. Σκεφθείτε επίσης την 

εύστοχη σάτιρα των γελοιογράφων στις εφημερίδες και την ευεξία που προσφέρει 

στον αναγνώστη. 

Ο ρόλος της πολιτικής κωμωδίας έχει παίξει, και συνεχίζει να παίζει, 

τεράστιο ρόλο. Η εκτόνωση των πολιτών σώζει την «πόλιν» από πολλά δεινά. 

Σαφέστατα, η «πόλις» χρειάζεται διακυβέρνηση. Όμως, όταν αυτή γίνεται χωρίς 

σύνεση, τότε η ένταση μεγαλώνει. Το γέλιο της μερίδας των πολιτών που θίγεται 

περισσότερο βοηθάει στην αποφόρτιση. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι από τα 

περισσότερα δικτατορικά καθεστώτα απαγορεύεται η σάτιρα και η κωμωδία. 

Βεβαίως, γνωρίζουμε ότι συνήθως εξουσία και χαμόγελο δεν πάνε μαζί! 

Υπευθυνότητα όμως και χαμόγελο ταιριάζουν απόλυτα και αυτό είναι, ίσως, που θα 

πρέπει να μάθουν οι πολίτες. Θα ήταν χρήσιμο να εξετάζαμε το προφίλ του ηγέτη. 

Πώς τον θέλουμε; Άκαμπτο, σκληρό και αυστηρό; Ή εύστροφο, γνώστη, ευέλικτο 

και με τάσεις βελτίωσης των λαθών του; Το δεύτερο μοντέλο αρχηγού σαφέστατα 

προτιμάει τον «κόσμο του γέλιου», ως μέθοδο κριτικής και αυτοκριτικής. Αυτό 

είναι γεγονός και η ιστορία το έχει καταγράψει. 

 

Αλ. Λουπασάκης. (2002). Γέλιο - Η καλύτερη θεραπεία, 125-126. 

Αθήνα: Κέδρος (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α1. (Μονάδες 15)  

 

Α1. Ποιος είναι, σύμφωνα με τα δύο κείμενα, ο κοινωνικός ρόλος της σάτιρας; (60-80 

λέξεις) 

(μονάδες 15) 



 

Α2. (Μονάδες 10)  

 

Α2. Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο στην πρώτη παράγραφο (Στην Ελλάδα….αναγνώστη) 

και τη δεύτερη παράγραφο (Ο ρόλος..... κωμωδία) του δεύτερου κειμένου.  

 (μονάδες 10) 

 

Β1. (Μονάδες 10) 

 

Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις 

των κειμένων με την έντονη γραφή: γελοιογραφίες, καθημερινής ζωής, εύστοχη 

σάτιρα, τάσεις βελτίωσης, κριτικής και αυτοκριτικής. 

(μονάδες 10) 

 

Β2. (Μονάδες 15) 

 

Β2. «...από τα περισσότερα δικτατορικά καθεστώτα απαγορεύεται η σάτιρα και η 

κωμωδία...»:  

 

Β2. α. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της σύνταξης από τον συγγραφέα. 

(μονάδες 5) 

  

Β2. β. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική. 

(μονάδες 10) 

 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 1 

 

Η σάτιρα και το κωμικοτραγικό 

 

Η σάτιρα, η επιθετική μορφή της κωμωδίας, έχει τρία βασικά 

χαρακτηριστικά: τη φαντασία, την ηθική βάση και την επιθετικότητα. Η σάτιρα 

«επιτίθεται» ιδίως σε πολιτικούς θεσμούς και στους εκπροσώπους τους. Επίσης, τα 

βέλη της μπορεί να στραφούν σε κοινωνικές ομάδες και στην κοσμοθεωρία τους, ή 

ακόμα και εναντίον μεμονωμένων ατόμων ή θεωριών. Βασική προϋπόθεση επιτυχίας 

της σάτιρας είναι να χρησιμοποιεί δεδομένα γνωστά και στους δύο 

«συμβαλλόμενους», δηλαδή και στον εμπνευστή της και στο κοινό.  

Τα μέσα που χρησιμοποιεί η σάτιρα για να «επιτεθεί» είναι η εικόνα, οι 

συμπεριφορές και ο λόγος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σατιρικών εικόνων είναι οι 

γελοιογραφίες, ενώ οι μίμοι, κι όχι μόνο αυτοί, χρησιμοποιούνται για να σατιριστούν 

συμπεριφορές. Ιδιαίτερα στη μορφή του λόγου (είτε προφορικού είτε γραπτού), η 

σάτιρα πάντα χρησιμοποιεί την ειρωνεία. Ως γνωστόν, στην ειρωνεία ο λόγος 

χρησιμοποιείται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε το αποδιδόμενο νόημα να «αντιτίθεται» 

στο κυριολεκτικό. Έτσι, ο σατιρικός λόγος χρησιμοποιεί τα δυνατά στοιχεία του 

αντιπάλου, με τέτοιον τρόπο, ώστε να παρουσιάζονται ως «αδυναμίες».  

Στο κωμικοτραγικό στοιχείο οι μικρές φευγαλέες δόσεις τραγικότητας της 

καθημερινής ζωής γίνονται οι άξονες κίνησης του κωμικού στοιχείου. Το 

κωμικοτραγικό, μέσω του οποίου η κωμωδία απαλύνει τον πόνο, προκαλεί γέλιο 

μέσα από το δάκρυ και το δάκρυ μας γλυκαίνει. Σύγχρονο υπόδειγμα 

κωμικοτραγικού αποτελούν οι ήρωες και οι καταστάσεις στις  ταινίες του Τσάρλι 

Τσάπλιν (Charlie Chaplin). Όσο για την κωμικοτραγική φιγούρα του Δον Κιχώτη, 

μπορεί να μας παρηγορήσει για τα όνειρά μας, που η καθημερινότητα τα μετατρέπει 

σε απλές σκιές φαντασίωσης. 

 

Αλ. Λουπασάκης. (2002). Γέλιο - Η καλύτερη θεραπεία, 100-101. 

Αθήνα: Κέδρος (διασκευή). 

 

 



Κείμενο 2 

Όταν οι πολίτες γελούν με την «πόλιν» τους... 

 

Στην Ελλάδα έχουμε και γνώση και μακρά εμπειρία της πολιτικής σάτιρας. 

Ακόμη και σήμερα, η Επιθεώρηση είναι ένα θεατρικό είδος που ανθεί και οι Έλληνες 

πολιτικοί «πρωταγωνιστούν» ενεργά σ’ αυτήν. Η σάτιρα της τρέχουσας πολιτικής 

κατάστασης είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο εκτόνωσης για πολλούς ανθρώπους. 

Φανταστείτε πόσο θα επιβαρυνόταν η ατμόσφαιρα, εξαιτίας κάποιων πολιτικών 

αποφάσεων, αν δεν υπήρχε και η εκτόνωση του γέλιου. Σκεφθείτε επίσης την 

εύστοχη σάτιρα των γελοιογράφων στις εφημερίδες και την ευεξία που προσφέρει 

στον αναγνώστη. 

Ο ρόλος της πολιτικής κωμωδίας έχει παίξει, και συνεχίζει να παίζει, 

τεράστιο ρόλο. Η εκτόνωση των πολιτών σώζει την «πόλιν» από πολλά δεινά. 

Σαφέστατα, η «πόλις» χρειάζεται διακυβέρνηση. Όμως, όταν αυτή γίνεται χωρίς 

σύνεση, τότε η ένταση μεγαλώνει. Το γέλιο της μερίδας των πολιτών που θίγεται 

περισσότερο βοηθάει στην αποφόρτιση. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι από τα 

περισσότερα δικτατορικά καθεστώτα απαγορεύεται η σάτιρα και η κωμωδία. 

Βεβαίως, γνωρίζουμε ότι συνήθως εξουσία και χαμόγελο δεν πάνε μαζί! 

Υπευθυνότητα όμως και χαμόγελο ταιριάζουν απόλυτα και αυτό είναι, ίσως, που θα 

πρέπει να μάθουν οι πολίτες. Θα ήταν χρήσιμο να εξετάζαμε το προφίλ του ηγέτη. 

Πώς τον θέλουμε; Άκαμπτο, σκληρό και αυστηρό; Ή εύστροφο, γνώστη, ευέλικτο 

και με τάσεις βελτίωσης των λαθών του; Το δεύτερο μοντέλο αρχηγού σαφέστατα 

προτιμάει τον «κόσμο του γέλιου», ως μέθοδο κριτικής και αυτοκριτικής. Αυτό είναι 

γεγονός και η ιστορία το έχει καταγράψει. 

 

Αλ. Λουπασάκης. (2002). Γέλιο - Η καλύτερη θεραπεία, 100-101. 

Αθήνα: Κέδρος (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α1. (Μονάδες 15)  

 

Α1. Ποια είναι, σύμφωνα με το πρώτο κείμενο, τα μέσα «επίθεσης» που χρησιμοποιεί η 

σάτιρα; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 15) 

 



 

Α2. (Μονάδες 10)  

 

Α2.  Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στη δεύτερη παράγραφο (Τα μέσα… αδυναμίες) 

και την τρίτη παράγραφο (Στο κωμικοτραγικό…. φαντασίωσης) του πρώτου 

κειμένου.  

(μονάδες 10) 

 

Β1. (Μονάδες 10) 

 

Β1. Nα δημιουργήσετε από μία πρόταση χρησιμοποιώντας καθεμιά από τις λέξεις των 

κειμένων με την έντονη γραφή, με τη σημασία που αυτές έχουν στα κείμενα: 

βασικά, εκπροσώπους, αδυναμίες, εύστοχη, ένταση. 

(μονάδες 10) 

 

Β2. (Μονάδες 15) 

 

Β2.α.  Να επισημάνετε στα κείμενα τρεις φράσεις ή προτάσεις 

μεταφορικής/συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας. 

(μονάδες 9) 

 

Β2.β.  Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

(μονάδες 6) 

 

 

 


