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Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

Κείμενο 1 

[Σάτιρα και χιούμορ] 

Το κείμενο είναι απόσπασμα από το βιβλίο της Κατερίνας Κωστίου, Η ποιητική της ανατροπής. Σάτιρα. Ειρωνεία. 

Παρωδία. Χιούμορ. 2005. Αθήνα: Εκδόσεις Νεφέλη, σ.σ. 258-260. 

 

Αντικείμενο του χιούμορ είναι πάντα ο άνθρωπος. Το χιούμορ μπορεί να είναι λεκτικό αλλά […] όχι 

απαραίτητα. Μέχρι τον 19ο αιώνα το χιούμορ και η σάτιρα χρησιμοποιούνταν εναλλακτικά, αλλά ως 

τότε η λογοτεχνία δεν χρησιμοποιούσε το χιούμορ συνειδητά ή τουλάχιστον όχι με τη συνείδηση που 

έχει σήμερα.[…] 

Παρά τη θεωρητική σύγχυση, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι μια βασική διάκριση του χιούμορ 

από τη σάτιρα βασίζεται στο γεγονός ότι η σάτιρα απορρίπτει, ενώ το χιούμορ αποδέχεται. Ο 

σατιρικός συγγραφέας, σύμφωνα με τον Clark, «δεν χρησιμοποιεί ανόθευτο (unadulterated) χιούμορ, 

που εξ ορισμού σημαίνει αποδοχή της ανθρώπινης φύσης και παρουσίαση με συμπάθεια όλων 

αδιακρίτως των ιδιορρυθμιών της και των ασυμφωνιών. Ο χιουμορίστας, τα αντικείμενά του και το 

κοινό του, όλα, αναγνωρίζονται ως μέρη της ίδιας ανθρωπότητας. […] Ο σατιρικός, όπως είπαμε, δεν 

δέχεται· απορρίπτει. Βρίσκεται σε πόλεμο με τα πράγματα όπως είναι, όχι με την ουσιαστική και 

μόνιμη φύση του ανθρώπου (που αποτελεί αρμοδιότητα του αληθινού χιουμορίστα), αλλά με τις 

παρεκκλίσεις από αυτό που ο ίδιος και το κοινό του θεωρούν μέτρο της σωστής ζωής και αίσθησης. 

Ο χιουμορίστας, στην πιο τυπική του εκδοχή, αγαπά την ανθρωπότητα και δεν θέλει να την αλλάξει· 

ακόμα κι οι αδυναμίες και οι παραλογισμοί της τού είναι αγαπητές, διότι στα μάτια του είναι 

συστατικά της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης».[…] 

Η διαφορά της σάτιρας από το χιούμορ νομίζω ότι φαίνεται ευκρινώς αν σκεφθούμε τη διαφορά 

ανάμεσα στην καρικατούρα ή γελοιογραφία, όταν χρησιμοποιείται ως τεχνική της σάτιρας —όπου 

λειτουργεί ως απομάκρυνση από την προσδοκώμενη μορφή, δηλαδή ως μια ανωμαλία του 

εκφωνήματος (π.χ., ένα πορτρέτο όπου επιτονίζεται ένα αισθητικό ελάττωμα του προσώπου)— και 

στη χιουμοριστική καρικατούρα ή γελοιογραφία, που ακόμη κι όταν περιέχει  στοιχεία της πρώτης, 

είναι πνεύμα της σκέψης που αναδεικνύει μια αντίθεση και προκύπτει από την εκφώνηση (π.χ., ένα 

πορτρέτο όπως το παραπάνω, με φόντο ένα top model). 

Κείμενο 2 

Β. ΣΥΡΜΟΥ, Τερματικός σταθμός 

Το κείμενο είναι απόσπασμα από διήγημα της Βάνιας Σύρμου, αντλήθηκε από το Διαδίκτυο. 



 
15.42. ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ. Το τρένο με κατεύθυνση τον Πειραιὰ φθάνει σε δύο λεπτά. Η πλατφόρμα 

γεμίζει κόσμο. Στέκεται κοντὰ στην κίτρινη γραμμή. Οι μύτες των παπουτσιών της μόλις που την 

αγγίζουν. Περιμένει το τρένο της επιστροφής. Δεν κοιτάζει το ρολόι, είναι σίγουρη πως θα ’ρθει στην 

ώρα του. Το ίδιο συμβαίνει είκοσι χρόνια τώρα χωρίς καμιά εξαίρεση. Κάθε εργάσιμη στις 15.40 

βρίσκεται στο σταθμό.  

Το τρένο φθάνει στην ώρα του. Οι πόρτες ανοίγουν. Κάθεται κοντά στο παράθυρο. […] Κλείνει 

τα μάτια σφιχτά και προσπαθεί ν’ αδειάσει τη σκέψη της προσηλώνοντας την προσοχή της στον ήχο 

του τρένου. […]  Όταν τα ξανανοίγει, το βλέμμα της συναντά το χαμόγελο ενός νεαρού που στέκεται  

στην απέναντι άκρη του βαγονιού. Κοιτάζει αμέσως αλλού προσπαθώντας να τον αποφύγει. 

Βυθίζεται ξανά σε σκέψεις χαζεύοντας έξω απ’ το παράθυρο. 

«Συγγνώμη, γνωριζόμαστε;» Μια φωνή σταθερή και θερμή έρχεται από τ’ αριστερά της. Ανοίγει 

τα μάτια ξαφνιασμένη. Ο νεαρός από απέναντι κάθεται τώρα δίπλα της, διατρέχει με το βλέμμα του 

το πρόσωπό της και επαναλαμβάνει: «Γνωριζόμαστε;». «Σ’ εμένα μιλάτε;» του απαντά ενοχλημένη. 

«Ναι, σας κοιτάζω εδώ και ώρα και προσπαθώ να θυμηθώ από  πού σας ξέρω». Βρίσκει το κλισέ του 

συμπαθητικό, γιατί συνοδεύεται από το ίδιο εκείνο φιλικό χαμόγελο. […] Καιρό είχαν να την 

κοιτάξουν έτσι στα μάτια. Το ‘χει σχεδόν ξεχάσει. Πρέπει να ‘ναι καμιά εικοσαριά χρόνια νεότερός  

της. Έχει την άνεση και την αυτοπεποίθηση της νεότητας.  

Ανοίγει την τσάντα του και τής προσφέρει ένα λουλούδι στο σχήμα της καμέλιας, φτιαγμένο  από 

κόκκινο γκοφρὲ χαρτί. «Τα φτιάχνω ο ίδιος». Δεύτερη έκπληξη. Μοιάζει με ταχυδακτυλουργικὸ 

κόλπο. Τολμά να τον κοιτάξει κατάματα. Βλέμμα ήρεμο στο χρώμα του μελιού. «Πολὺ όμορφο! 

Ευχαριστώ» τού χαμογελά. Δεν ξέρει γιατί, αλλά θέλει να τολμήσει. «Ωραίο χαμόγελο! Πρέπει να 

χαμογελάτε συχνότερα». Κι άλλο κλισέ. Ακόμα κι αν είναι φάρσα, αρχίζει να το διασκεδάζει. […] «Ναι, 

γιατί όχι;» Εξάλλου, έχουν ήδη φτάσει στον τερματικό σταθμό. 

Οι πόρτες ανοίγουν. Βγαίνουν μαζί. Εκείνος την αγγίζει ελαφρά στην πλάτη δίνοντας την 

εντύπωση πως είναι ζευγάρι. Προχωρώντας προς την έξοδο αιφνιδιάζεται από μια παρέα  τεσσάρων 

νεαρών που τοὺς κλείνουν το δρόμο χειροκροτώντας. Ο συνοδός της φαίνεται να ανταποδίδει τον 

ενθουσιασμό σηκώνοντας τα χέρια ψηλὰ σε στάση θριάμβου. 

«Καλά, φίλε δεν παίζεσαι! Με τη σημερινή σου επιτυχία ανέβηκες επίπεδο στο «HUMAN 

CATCH»! Ο χρόνος που τερμάτισες ήταν καταπληκτικός!»  

Χωρὶς να ζητήσει εξηγήσεις, κατευθύνεται με βήμα αργὸ προς την έξοδο του σταθμού, όταν 

συνειδητοποιεί πως στο χέρι της κρατάει ακόμη το χάρτινο λουλούδι. Δεν το πετά. Το κρατά για να 

τής θυμίζει τί δεν πρέπει πια να περιμένει. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 



 

1ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Να συμπτύξεις τα νοήματα της 2ης παραγράφου του Κειμένου 1 σε 50 περίπου λέξεις. 

Μονάδες 10 

2ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Στο Κείμενο 1 η συγγραφέας συνδέει νοηματικά τη 2η με την 3η παράγραφο με την σχέση «Γενικό – 

Ειδικό». Να περιγράψεις με συντομία αυτή τη νοηματική σχέση.  

Μονάδες 10 

3ουποερώτημα (μονάδες 15) 

Να βρεις τέσσερις περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιείται στο Κείμενο 1 παρένθετο νόημα και μια 

περίπτωση με χρήση εισαγωγικών (μονάδες 5) και να δικαιολογήσεις την επιλογή κάθε φορά της 

συγγραφέα (μονάδες 10). 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Λαμβάνοντας υπόψη τον συμβολισμό που εμπεριέχεται στη φράση «χάρτινο λουλούδι» να 

παρουσιάσεις το μήνυμα που κατά την κρίση σου εκπέμπεται από το Κείμενο 2. Γιατί η ηρωίδα 

αποφασίζει στο τέλος να το κρατήσει (120-150 λέξεις); 

Μονάδες 15 

 


