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Ι. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Χαμογελάτε, είναι μεταδοτικό... 
[1] Το χαμόγελο, που όλοι συμφωνούν ότι είναι δώρο ζωής, λειτουργεί σαν το καλύτερο 

φάρμακο στον οργανισμό μας. Ομολογώ ότι δεν είμαι από αυτούς που γελάνε συχνά, 

αλλά, όταν αυτό συμβαίνει, το απολαμβάνω και νιώθω πολύ καλύτερα στη συνέχεια. Για 

να γελάσει κάποιος, δεν είναι απαραίτητο να ακούσει ένα φοβερό αστείο.  Αρκεί η 

προδιάθεση γι' αυτό, και σίγουρα το χαμόγελο θα έρθει αβίαστα στα χείλη μας και δεν 

είναι βέβαια τυχαίο το ότι συχνά μπορεί να γελάσουμε ακούγοντας ή βλέποντας το ίδιο 

πετυχημένο περιστατικό, που μας έκανε αρχικά να γελάσουμε. 

[2] Σημαντική επίδραση στην καθημερινότητά μας έχει όμως και το χαμόγελο των άλλων, 

όταν απευθύνονται σε εμάς, αφού είναι λογικό το να αισθανόμαστε καλύτερα, βλέποντας 

ένα γελαστό πρόσωπο απέναντί μας, αντί ένα κατσούφικο και μουτρωμένο. 

[3] Η Παγκόσμια Ημέρα του Γέλιου καθιερώθηκε εδώ και μερικά χρόνια να γιορτάζεται 

στην πρώτη Κυριακή του Μαΐου, αλλά με το γέλιο ασχολήθηκαν φιλόσοφοι, καλλιτέχνες 

και λογοτέχνες από την αρχαιότητα. 

[4] Οι περισσότεροι συμφωνούν στο ότι το γέλιο, που προκαλείται συνήθως από ένα 

εξωτερικό ερέθισμα, εμφανίστηκε σαν αντίδραση του οργανισμού σε κάποιον 

διαφαινόμενο κίνδυνο, που τελικά δεν επαληθεύεται και αυτή η ανακούφιση μας 

οδήγησε στο γέλιο. Το γέλιο έχει και θετική ιατρική επίδραση στον οργανισμό μας: 20 

δευτερόλεπτα γέλιου αντιστοιχούν για την καρδιά μας με 3 λεπτά γρήγορου βάδην, 

διώχνουν άμεσα το συσσωρευμένο στρες, αυξάνουν την παροχή οξυγόνου στον εγκέφαλο, 

μειώνουν το αίσθημα της κούρασης έπειτα από μια κοπιαστική μέρα, ρίχνουν την 

αρτηριακή πίεση και γενικά αποτελούν την καλύτερη και ανέξοδη θεραπεία. 

[5] Ο άνθρωπος έχει το πλεονέκτημα, έναντι άλλων οργανισμών, που επίσης μπορούν να 

γελάσουν, όπως οι πίθηκοι, να κάνει διαφορετική χρήση του γέλιου. Μπορεί να γελάσει 

σαρκαστικά, επιθετικά, ερωτικά, φιλικά, αμυντικά, για να διώξει το στρες και με πολλούς 

άλλους τρόπους. Αυτή η ποικιλία γέλιου είναι ατέλειωτη και έχει οδηγήσει στη 

δημιουργία εκατοντάδων τραγουδιών, που είναι βέβαια αδύνατο να αναφερθούν στο 

σύνολό τους.  

[6] Αρχίζοντας από το πιο διάσημο ίσως χαμόγελο στον χώρο της τέχνης, που είναι αυτό 

του Leonardo Da Vinci με τον πίνακα Mona Lisa και το περίφημο αινιγματικό Χαμόγελο 

της Τζοκόντα, που οδήγησε σε ένα από τα πιο σημαντικά μουσικά έργα του Μάνου 

Χατζιδάκι το 1965 και, στα 28 σχεδόν λεπτά που διαρκεί, κατάφερε να γίνει κλασικό. Στον 

χώρο του ξένου τραγουδιού, το πιο διάσημο χαμόγελο είναι σίγουρα αυτό που ξεκίνησε 

σαν ορχηστρικό κομμάτι, γραμμένο από τον Charlie Chaplin το 1936, για την ταινία 

Μοντέρνοι Καιροί, με τον απλό τίτλο «Smile».  

(Κ. Ζουγρής, www.enet.gr, 16 -4- 2011) 
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ΘΕΜΑ Α 

Ποιο πλεονέκτημα, σύμφωνα με τον συντάκτη του κειμένου, απολαμβάνει ο άνθρωπος 

στην καθημερινότητά του; (80 περίπου λέξεις) 

 Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Β1 

α. Στην τέταρτη παράγραφο του κειμένου να εντοπίσετε :  

i. τα δομικά μέρη                     Μονάδες 3 

ii. τον τρόπο ανάπτυξης, αιτιολογώντας την επιλογή του από τον συγγραφέα.  

Μονάδες 4 

 

β. Να χαρακτηρίσετε τη μορφή της σύνδεσης (παρατακτική ή  υποτακτική ή ασύνδετο 

σχήμα) στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου, αιτιολογώντας την απάντησή σας. 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Β2 

α. Να δώσετε ένα συνώνυμο και ένα αντώνυμο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του 

κειμένου: απολαμβάνω, αβίαστα, καθιερώθηκε, άμεσα, ανέξοδη. 

Μονάδες 10 

β. «Η Παγκόσμια Ημέρα του Γέλιου καθιερώθηκε εδώ και μερικά χρόνια να γιορτάζεται 

στην πρώτη Κυριακή του Μαΐου» : Να χαρακτηρίσετε  το είδος της σύνταξης στην περίοδο 

λόγου που σας δίνεται και να τη μετατρέψετε στην αντίστροφη. 

Μονάδες 3 

ΘΕΜΑ Γ  

Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, συντάσσετε ένα 

άρθρο για το προσωπικό σας ιστολόγιο στο οποίο παρουσιάζετε τα θετικά αποτελέσματα 

του γέλιου στη ζωή των ανθρώπων και προτείνετε τρόπους μέσω των οποίων το σχολείο 

μπορεί να καλλιεργήσει την αίσθηση του χιούμορ στα παιδιά. (Το άρθρο σας να έχει 

έκταση 200-250 λέξεων) 

Μονάδες 20 

ΙΙ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

(Ο Μικρός Πρίγκιπας είναι κάτοικος ενός μικρού πλανήτη, του αστεροειδή Β612, τον οποίο 

εγκατέλειψε επειδή ένιωθε μοναξιά. Έτσι, ξεκίνησε το ταξίδι του προς άλλους πλανήτες, ώστε να 

γνωρίσει ανθρώπους. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο αφηγητής και ο Μικρός Πρίγκιπας 

συναντιούνται για τελευταία φορά, πριν την αναχώρηση του δεύτερου για τον πλανήτη του) 

 

[…]« Είναι όπως με το λουλούδι. Αν αγαπάς ένα λουλούδι που βρίσκεται σε ένα αστέρι 

είναι όμορφο τη νύχτα να κοιτάς τον ουρανό. Όπως και με το νερό. Αυτό που μου έδωσες 

να πιω ήταν σαν μουσική χάρη στο μαγκάνι και το σκοινί... θυμάσαι... ήταν καλό». 

« Φυσικά». 

«Θα βλέπεις τη νύχτα τα αστέρια. Το δικό μου είναι πολύ μικρό για να σου δείξω πού 

βρίσκεται. Είναι καλύτερα έτσι. Το αστέρι μου θα είναι για σένα ένα από όλα τα αστέρια. 

Έτσι, θα σου αρέσει να τα κοιτάζεις όλα. Θα γίνουν όλα φίλοι σου... Και ύστερα θα σου 

κάνω και ένα δώρο...». 

Γέλασε πάλι. 



 

 

« Α! Μικρέ, μικρέ, μου αρέσει να ακούω αυτό το γέλιο» 

« Αυτό ακριβώς θα είναι το δώρο μου... θα είναι όπως και με το νερό...» 

« Τι θέλεις να πεις;» 

« Οι άνθρωποι έχουν αστέρια που δεν είναι τα ίδια. Γι’ αυτούς που ταξιδεύουν τα αστέρια 

είναι οδηγοί. Γι’ άλλους δεν είναι παρά μικρά φωτάκια. Γι’ άλλους, που είναι σοφοί, είναι 

προβλήματα. Για τον επιχειρηματία μου ήταν χρυσάφι. Μα όλα αυτά τα αστέρια 

σωπαίνουν. 

Εσύ θα έχεις αστέρια που δεν τα έχει κανένας.» 

«Τι θέλεις να πεις;» 

« Όταν θα κοιτάζεις τον ουρανό, τη νύχτα, αφού θα κατοικώ σε ένα από αυτά, αφού θα 

γελώ σε ένα από αυτά, θα είναι τότε για σένα σα να γελάνε όλα τα αστέρια. Εσύ θα έχεις 

αστέρια που θα ξέρουν να γελούν!» 

Και γέλασε πάλι. 

«Και όταν θα παρηγορηθείς (πάντα παρηγορείται κανείς) θα είσαι ευχαριστημένος που 

με έχεις γνωρίσει. Θα είσαι πάντοτε φίλος μου. Θα σου έρχεται να γελάσεις μαζί μου. Και 

θα ανοίγεις καμιά φορά το παράθυρό σου, έτσι, για ευχαρίστηση. Και οι φίλοι σου θα 

παραξενευτούν βλέποντας εσένα να γελάς κοιτάζοντας τον ουρανό. Τότε θα τους πεις: 

ναι, τα αστέρια με κάνουν πάντα να γελάω! Και θα σε περάσουν για τρελό. Θα σου έχω 

σκαρφιστεί έτσι μία άσχημη βρωμοδουλειά». 

Και γέλασε πάλι: 

«Θα είναι σαν να σου έχω δώσει, αντί για αστέρια, ένα σωρό κουδουνάκια που ξέρουν 

να γελούν...» 

Και γέλασε για ακόμα μία φορά. Έπειτα σοβάρεψε πάλι. 

(Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ, O Μικρός Πρίγκιπας,σελ.78-79) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

1η Δραστηριότητα  

Α1. Ποιο είναι το θέμα του κειμένου κατά τη γνώμη σας; Να στηρίξετε την απάντησή σας 

με αναφορές στο κείμενο. (80-100 λέξεις) 

Μονάδες 15 

2η Δραστηριότητα  

Β1. Να σχολιάσετε την επιλογή του διαλόγου ως αφηγηματικού τρόπου στο κείμενο.  

Μονάδες 6 

 

Β2. «Οι άνθρωποι έχουν αστέρια που δεν είναι τα ίδια» : Ποια είναι «τα αστέρια» στα 

οποία αναφέρεται ο ήρωας κατά τη γνώμη σας;  

Μονάδες 5 
  

Β3. Στο κείμενο είναι έντονη η χρήση του β΄ ενικού προσώπου.  Να σχολιάσετε την 
επιλογή του από τον αφηγητή. 

Μονάδες 4 
Γ. Παρά την ανεκτίμητη αξία του, το γέλιο κάποιες φορές προκαλείται από δυσάρεστες 

καταστάσεις και, αντί για χαρά, επιφέρει ως αποτέλεσμα την προσβολή της ανθρώπινης 

ύπαρξης και την υποβάθμιση της αξιοπρέπειας κάποιων ανθρώπων. Σε ένα κείμενο 100-

120  λέξεων παρουσιάζετε φαινόμενα που ενισχύουν την άποψη αυτή. 

Μονάδες 20 

 

Καλό Πάσχα!!! 


