
ΓΕΛΙΟ 

Κωμωδία και χιούμορ 
Το χιούμορ είναι μια κατάσταση περισσότερο συναισθηματική και 

λιγότερο νοητική. Πιο σωστά, είναι η έκφραση μιας σκέψης πάρα 

πολύ σοβαρής που κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες να αρνηθεί τη 

σοβαρότητα της χωρίς να τα καταφέρνει τελικά. Ωστόσο, τούτη η 

προσπάθεια αφήνει τα αστεία χνάρια της πάνω στο σοβαρό στοχασμό 

κι έτσι η ατσαλάκωτη ρεντιγκότα του λόρδου αποχτάει κάποιους 

τεχνητούς λεκέδες που την κάνουν να ξεχωρίζει απ' τη ρεντιγκότα του 

άλλου λόρδου. 

Το χιούμορ είναι τα κομψά «δακτυλικά» αποτυπώματα του νου πάνω 

στον προφορικό ή το γραπτό λόγο. Εντούτοις, δεν πρόκειται εδώ ούτε 

για καλλιέπεια, ούτε για στιλ. Το χιούμορ δεν είναι αισθητικό 

πρόβλημα. Είναι μια παιγνιώδης κατάσταση της σκέψης, 

μισοσυνειδητή μισοασυνείδητη, που κατά τον Φρόιντ εδράζεται στο 

προσυνειδητό κι όχι στο υποσυνείδητο, όπως το αστείο, που είναι μια 

νοητική και μαζί ψυχική διεργασία πολύ διαφορετική απ' αυτή του 

χιούμορ. Κατά κάποιον τρόπο, το χιούμορ μετέχει στην αστειότητα και 

δι' αυτής στο κωμικό, που είναι η έννοια γένους για όλες τις 

παρεκβάσεις απ΄την κοινωνικά αποδεκτή κατάσταση του σκέπτεσθαι 

και του φέρεσθαι. 

Όμως, μετέχει στο αστείο και στο κωμικό μ' έναν τρόπο που δε γίνεται 

αντιληπτός ούτε σαν αστείος ούτε σαν κωμικός. Το χιούμορ δεν 

προκαλεί γέλιο και ο χιουμορίστας δεν είναι κωμικός. Το χιούμορ 

αιωρείται στην κενή περιοχή ανάμεσα στο πολύ σοβαρό και το 

ελαφρώς κωμικό. Κατά κάποιον τρόπο, είναι η γέφυρα ανάμεσα στο 

δράμα και την κωμωδία, χωρίς να είναι ούτε δράμα ούτε κωμωδία. 

Άλλωστε, υπάρχουν κωμωδίες χωρίς ίχνος χιούμορ και δράματα εξό-

χως χιουμοριστικά. Πάντως, το χιούμορ κολλάει παντού: Και στο 

δράμα, και στην κωμωδία και στην τραγωδία. Κι αυτό γιατί το χιούμορ 

δεν είναι δραματικό είδος. Είναι, το είπαμε, η υγρή κατάσταση του 

πνεύματος. 

Η κωμωδία είναι χωριάτικη υπόθεση: Γεννήθηκε στην κώμη, δηλαδή 

σ' έναν οικισμό μεταξύ χωριού και κωμοπόλεως. (Αυτός ο λεπτός 

αρχαιοελληνικός γεωγραφικός διαχωρισμός δε γίνεται πια). Και στον 

κώμο, δηλαδή τη διασκέδαση, το γλεντοκόπι των χωρικών απ' όπου 

ξεπήδησε το πάντα λαϊκό δραματικό είδος της κωμωδίας, δεν πρέπει 

να ψάχνει κανείς για χιούμορ. Άλλωστε, το χιούμορ απαιτεί 

νηφαλιότητα, και ο μεθυσμένος γλεντοκόπος δεν μπορεί να κάνει 



χιούμορ. Χιούμορ ή κωμωδία θα καταφέρει να κάνει πάρα πολύ αργά, 

απ' τον Σέξπιρ και μετά. 

Μια διακριτική δόση κυνισμού είναι απολύτως αναγκαία στο χιούμορ. 

Αλλά πολύ διακριτική. Γιατί, με λίγο περισσότερο απ' το αναγκαίο 

χιούμορ περνάς στην κωμωδία και με λίγο λιγότερο στο δράμα. Ενώ 

το ζητούμενο απ' τη σπουδαία τέχνη της (αγγλικής κυρίως) 

διπλωματίας, είναι η ακροβασία ανάμεσα στις ακρότητες. Και το 

χιούμορ απεχθάνεται τις ακρότητες. 

Β. ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ 

α. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1. Να δώσετε έναν ορισμό τον χιούμορ, όπως προκύπτει από τις τρεις 

πρώτες παραγράφους τον κειμένου. 

1. Να αντικαταστήσετε τις παρακάτω λέξεις με άλλες ισοδύναμες 

λέξεις ή φράσεις: το χιούμορ, εξόχως, η ρεντιγκότα, γλεντοκόπι, η 

καλλιέπεια, νηφαλιότητα, το στιλ, κυνισμού 

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ   

Ποιο είδος χιούμορ σας αρέσει και γιατί; Απαντήστε σ' ένα κείμενο 2 

παραγράφων. 

  

 

Η έννοια του κωμικού 
Πρέπει ιδιαίτερα να σημειωθεί ότι ο συμφυρμός των ασυμβιβάστων, 

που έρχονται σε επαφή από κάποιαν ασήμαντη σχέση τους, προκαλεί 

την ιλαρότητα, όταν γίνεται ή μας δίνει την εντύπωση ότι γίνεται ως 

αστειότητα, όταν δηλαδή λείπει ο τόνος του σοβαρού- Η ειρωνεία και 

το χιούμορ (που δεν είναι καθαρές μορφές του Κωμικού) προκύπτουν 

από τον συγκερασμό σοβαρού και αστειότητας. Στην ειρωνεία πίσω 

από τη σοβαρότητα κρύβεται το αστείο αντίθετα στο χιούμορ πίσω 

από την αστειότητα υπάρχει ο σοβαρός τόνος. Στην πρώτη περίπτωση 

η σοβαρότητα είναι μόνο φαινομενική στη δεύτερη φαινομενικό είναι 

το αστείο. Στο χιούμορ η (απροσδόκητη για το θεατή ή τον ακροατή) 

διασταύρωση των τάξεων ή των νοημάτων, με αποτέλεσμα τον 

ευτελισμό και την έκπτωση, γίνεται προμελετημένα, για να φανεί πίσω 

από την προκαλούμενη σύγχυση ένας βαθύτερος συμβολισμός με 

κάποια γενικότερη σημασία. Ο συμβολισμός αυτός γίνεται αντιληπτός, 

όταν εξατμισθεί η αρχική ιλαρότητα και η συγκεντρωμένη, νηφάλια 

σκέψη συλλάβει την πρόθεση που υπάρχει στο βάθος. Το χιούμορ δεν 

προκαλεί την ξένοιαστη και διασκεδαστική ευθυμία που σκορπίζει το 

καθάριο Κωμικό το γέλιο σ' αυτή την περίπτωση έχει για το 

στοχαστικό άνθρωπο γεύση πικρή. Την αισθανόμαστε με αρκετή 

ένταση, όταν π.χ. διαβάζουμε τα παθήματα του Δον-Κιχώτη ή 



βλέπουμε στον κινηματογράφο τις περιπέτειες του Chariot. Υπάρχει 

μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο Κωμικό του Charlie Chaplin (στα 

Φώτα της Πόλης π.χ. ή στους Μοντέρνους Καιρούς) και στο Κωμικό 

του Walt Disney (π.χ. στην έξοχη Χιονάτη του). Το πρώτο βάζει σε 

σκέψεις πολλές τον στοχαστικό και ευαίσθητο άνθρωπο - το δεύτερο 

απλώς τον διασκεδάζει. Συχνά το χιούμορ μας κάνει να αισθανόμαστε 

πίσω από το Κωμικό την παρουσία του Τραγικού. 

Ο Baudelaire διαστέλλει δύο μορφές του Κωμικού: το καθαρό ή 

«απόλυτο» Κωμικό και το Κωμικό με «σημασία», όπου δύο είναι τα 

συστατικά στοιχεία; η τέχνη και η ηθική ιδέα. Τα παιχνίδια π.χ. των 

clowns και γενικά το κωμικό των μορφών και των κινήσεων ανήκουν 

στο πρώτο είδος η κωμωδία χαρακτήρων, το ευφυολόγημα και η 

γελοιογραφία στο δεύτερο. Μπορούμε να διατηρήσαμε αυτή τη 

διάκριση και να ξεχωρίσουμε δύο είδη του Κωμικού: το πρώτο είναι 

το καθαρό και αθώο Κωμικό που διασκεδάζει τα παιδιά και τον 

πρωτόγονο άνθρωπο· το δεύτερο έχει «σημασία» και για να γίνει 

αντιληπτό υποθέτει κάποια μύηση και κάποιαν ενοχή. Το χιούμορ 

είναι η μια παραλλαγή του, η σάτιρα η άλλη. Εκείνος που σατιρίζει 

θέλει να θίξει, να «δαγκάσει», είτε από τάση προς το σαρκασμό και 

κακεντρέχεια, είτε από μνησικακία. Σάτιρα αθώα είναι, αυστηρά 

εξεταζόμενη, «αντίφαση στο επίθετο». Κάποια κακία υπάρχει πάντα 

στη σατιρική διάθεση, αφού προϋπόθεση της είναι η έλλειψη της 

επιείκειας - τι άλλο είναι κατά βάθος η καλοσύνη; Στη σάτιρα γίνεται 

υστερόβουλη εκμετάλλευση της απροσδόκητης σύγχυσης των 

ασυμβιβάστων, που χαρακτηρίζει το Κωμικό. Εδώ οι συγχεόμενες 

τάξεις μόνο φαινομενικά, «υποκριτικά», είναι ασυμβίβαστες, ενώ 

πραγματικά θεωρούνται στενά συγγενικές από τον σατιρικό που 

αρπάζεται από μιαν επιπόλαιη δήθεν συνάφεια τους και την τονίζει, 

τάχα μόνο για να γελάσει, ενώ στο βάθος έχει την πρόθεση να δείξει 

την κρυμμένη ουσιαστική τους ομοιότητα. 

Ε ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ 

a. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1.Να καταγράψετε τις διαφορές τον χιούμορ από το κωμικό και τη 

σάτιρα. 

2.Να δώσετε τη σημασία των παρακάτω λέξεων: συμφυρμός, 

ευφυολόγημα, ιλαρότητα, μνησικακία, συγκερασμός, υστερόβουλη, 

νηφάλια. συνάφεια 

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ   

Προσπαθήστε να σατιρίσετε σ' ένα κείμενο 80-100 λέξεων το 

σύγχρονο έλληνα οδηγό. 

 



Το γέλιο 
Φαίνεται πως το γέλιο έχει ανάγκη από ηχώ. Ακουστέ το καλά: δεν 

είναι ήχος ξεκάθαρος, ορθοφωνικός, τελειωμένος είναι κάτι που θα 

'θελε να προεκταθεί αντανακλώντας βαθμιαία, κάτι που αρχίζει με 

ξέσπασμα για να συνεχίσει με κυλίσματα, όπως κι ο κεραυνός στο 

βουνό. Κι ωστόσο ετούτη η αντανάκλαση δεν πρέπει να φτάνει στο 

άπειρο. Μπορεί να οδεύει στο εσωτερικό ενός κύκλου όσο πλατιού 

θέλουμε, ωστόσο σ κύκλος δεν παύει να παραμένει το ίδιο κλειστός. 

Το γέλιο μας είναι πάντα το γέλιο μιας ομάδας. Σας έχει τύχει ίσως, 

στο βαγόνι ή στο τραπέζι ενός ξενοδοχείου, ν' ακούσατε ταξιδιώτες να 

λένε ιστορίες που θα ήταν κωμικές γι΄ αυτούς εφόσον γελούσαν με την 

καρδιά τους. Θα γελούσατε και σεις, αν ήσασταν στη συντροφιά τους. 

Μα, καθώς δεν ήσασταν, δεν είχατε καμιάν όρεξη να γελάσετε. 

Κάποιος που τον ρωτούσαν γιατί δεν έκλαιγε σε κάποιο κήρυγμα, που 

όλος ο κόσμος δάκρυζε, απάντησε: «Δεν είμαι της ενορίας αυτής». Το 

τι πίστευε ο άνθρωπος εκείνος για τα δάκρυα ήταν πιο αληθινό από το 

γέλιο. Όσο ειλικρινές κι αν το υποθέσουμε, το γέλιο κρύβει μιαν υστε-

ροβουλία συμφωνίας, θα 'λεγα σχεδόν συνένοχη, με άλλους που 

γελούν, πραγματικούς ή φανταστικούς. 

Πόσες φορές δεν έχει ειπωθεί πως το γέλιο του θεατή, στο θέατρο, 

είναι τόσο πιο πλατύ όσο πιο γεμάτη είναι η αίθουσα; Πόσες φορές δεν 

παρατηρήθηκε, άλλωστε, πως πολλές κωμικές εντυπώσεις είναι 

αμετάφραστες από τη μια γλώσσα στην άλλη, σχετικές συνεπώς με τα 

ήθη και τις ιδέες μιας ξεχωριστής κοινωνίας; Μα, είναι γιατί δεν έχουν 

καταλάβει τη σημασία του διπλού αυτού γεγονότος, που έχουν δει, 

πολλοί, στο κωμικό μιαν απλή περιέργεια όπου το πνεύμα 

διασκεδάζει, και στο γέλιο το ίδιο ένα παράξενο φαινόμενο, 

απομονωμένο, χωρίς σχέση με την υπόλοιπη ανθρώπινη 

δραστηριότητα. Να πού οφείλονται οι ορισμοί που τείνουν να κάνουν 

το κωμικό αφηρημένη σχέση αντιληπτή από τo πνεύμα ανάμεσα στις 

ιδέες, «διανοητική αντίθεση», «επαισθητο παραλογισμό», κ.τ.λ,, 

ορισμοί που, ακόμα κι αν ταίριαζαν πραγματικά σε όλες τις μορφές 

του κωμικού δε θα εξηγούσαν ούτε στο ελάχιστο γιατί το κωμικό μας 

κάνει να γελάμε. Από πού θα προέκυπτε, πραγματικά, πως η ιδιαίτερη 

αυτή λογική σχέση, μόλις την αντιληφθούμε, μας συστέλλει, μας 

ευφραίνει, μας τραντάζει, ενώ όλες οι άλλες αφήνουν το σώμα 

αδιάφορο; Δε θα πλευρίσουμε από τούτη τη μεριά το πρόβλημα μας. 

Για να καταλάβουμε το γέλιο, πρέπει να το ξανατοποθετήσουμε στο 

φυσικό του χώρο, που είναι η κοινωνία - πρέπει προπαντός να προσ-

διορίσουμε τη χρήσιμη λειτουργία του εκεί μέσα, που είναι λειτουργία 

κοινωνική. Τέτοια θα είναι, ας το πούμε από τώρα, η κατευθυντήρια 



ιδέα σε όλες μας τις αναζητήσεις. Το γέλιο πρέπει ν' ανταποκρίνεται σε 

ορισμένες απαιτήσεις της από κοινού ζωής. Το γέλιο οφείλει να έχει 

κοινωνική σημασία. 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1. Ποια είναι η σχέση τον γέλιου με την ομάδα σύμφωνα με το 

κείμενο; 

2. Να καταγράφετε όλες ης σύνθετες λέξεις της πρώτης παραγράφου, 

που έχουν συνθετικό πρόθεση. Να δώσετε τα συνθετικά τους μέρη και 

να σχηματίσετε μια πρόταση με καθεμιά. 

Β. . ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ποια σχέση έχει η ένταση και η ποιότητα του γέλιου με το ακροατήριο 

στο οποίο απευθύνεται εκείνος που γελάει; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το ελληνικό χιούμορ 
Ο εύθυμος χαρακτήρας του Έλληνα, συνδυαζόμενος με το 

πνευματώδες, υπήρξε ένα βασικό του γνώρισμα από την αρχαιότητα 

μέχρι σήμερα. Η διακωμώδηση, η αστειότητα, η σάτιρα, η καυστική 

ειρωνεία, το χιούμορ, η τολμηρή ελευθεροστομία κ. ά., είναι στοιχεία 

«αριστοφανικά» αλλά και «επιθεωρησιακά» της σύγχρονης Ελλάδας, 

όπου ο λαός για να ψυχαγωγηθεί στο θέατρο πρέπει να γελάσει. Το 

μεγάλο κωμωδιογράφο της αρχαιότητας Αριστοφάνη, τον έχουν 

διαδεχτεί σήμερα πολύ ικανοί Νεοέλληνες κωμικοί συγγραφείς, 

ευθυμογράφοι και γελοιογράφοι (σκιτσογράφοι), που καθρεφτίζουν 

αριστοτεχνικά τα ελαττώματα και τις ανοησίες των ανθρώπων (και 

ιδιαίτερα των επωνύμων και πολιτικών). Τα ευρήματα, η ευστοχία, το 

χιούμορ, η αστειότητα, το κέντρισμα και το χαριτωμένο ύφος και ήθος 

των συγγραφέων αυτών είναι αξιοθαύμαστο. Ν' αναφέρουμε μερικούς: 

Άννινος, Σταματίου, Ψαθάς, Τσιφόρος, Σακελλάριος, Χριστοδούλου, 

Παλαμάς, Πρετεντέρης, Πολενάκης, Δημητριάδης, Μητρόπουλος κ.ά. 

Ο Έλληνας είναι το αιώνιο παιχνιδιάρικο παιδί ο «φιλοπαίγμων 

άνθρωπος» (homo ludens). Οί αρχαίοι «επαιζον άμα και εσπούδαζον» 

κατά τον Αριστοτέλη·αλλά και οί νεότεροι «παίζοντες και γελώντες 

κατορθώνουν τα σπουδαία» κατά τον Κοραή. Ίσως όμως σήμερα 

αυτός ο παιχνιδιάρης «παις αεί παίζων πεσσούς» να μην κατορθώνει 

και πολλά ηχηρά, εκτός από τους κρότους που κάνουν τα πούλια στο 

τάβλι... 

Η φιλοπαίγμονα διάθεση του Έλληνα τον οδηγεί συχνά σε «χωρατά» 

ανεπίτρεπτα σε βάρος των άλλων, αλλά τις περισσότερες φορές 

αρκείται σε εύθυμα ομαδικά παιχνίδια, σε αστεία ανέκδοτα, κ,λπ. 

  

Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1. Με ποιους τρόπους εκδηλώνει το «πνεύμα» του ο Έλληνας; 

2. Συγκέντρωσε από το κείμενο όλα τα ουσιαστικά και τα επίθετα με 

κωμική σημασία και γράφε ένα αντίστοιχο επίθετο για κάθε 

ουσιαστικό (π.χ. αστειότητα > αστείος) και ένα αντίστοιχο ουσιαστικό 

για κάθε επίθετο. 

Β ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Παρουσίασε σ' ένα κείμενο 250 περίπου λέξεων την εύθυμη 

ατμόσφαιρα που επικράτησε σ' ένα πρόσφατο πάρτυ φίλων σον. 

Απόδωσε τα περιστατικά και τις κρίσεις σου με ακρίβεια και κωμική 

διάθεση, ώστε το κείμενο σου να προκαλέσει όσο το δυνατόν 

περισσότερο γέλιο. 
 


