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Κείμενο
[Το χιούμορ στην καθημερινότητά μας]
Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί διασκευασμένο απόσπασμα της διπλωματικής εργασίας
τελειόφοιτης της σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών το 2012.

Μια βασική λειτουργία του χιούμορ είναι η κοινωνική και σχετίζεται με τον τρόπο που
λειτουργεί στις κοινωνικές σχέσεις και την επικοινωνία. Το χιούμορ εξάλλου αποτελεί εξ
ορισμού ένα κοινωνικό φαινόμενο […] Ειδικότερα, το χιούμορ αποτελεί ένα επιθυμητό
χαρακτηριστικό της προσωπικότητας τόσο στην αναζήτηση φίλων όσο και συντρόφου, καθώς
δίνεται η δυνατότητα στο άτομο να αναπτύξει, να διατηρήσει και να διαπραγματευτεί
σημαντικές σχέσεις της ζωής του δημιουργώντας μια σχέση αστεϊσμού.
Όταν τα άτομα υιοθετούν μια χιουμοριστική συμπεριφορά στην καθημερινότητά τους,
έχουν συγκεκριμένους κοινωνικούς στόχους που προσπαθούν να πετύχουν, όπως το να
παρέχουν σε άλλα άτομα ευχαρίστηση και διασκέδαση. Αναμφισβήτητα, το χιούμορ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως ένα κλειδί για την αρχή οποιασδήποτε διαπροσωπικής σχέσης, καθώς
αποτελεί έναν τρόπο, για να νιώσει το άτομο αποδεκτό και να κερδίσει την προσοχή και
έγκριση μιας ομάδας παρουσιάζοντας τον εαυτό του με τον πιο θετικό τρόπο.
Επιπλέον, μέσα από το κωμικό μπορεί κάποιος να ασκήσει κριτική ή να διαφωνήσει με
τον συνομιλητή του χωρίς να προκαλέσει δυσαρέσκεια που ενδεχομένως να δημιουργούταν
αν τα έλεγε με ένα σοβαρό ύφος. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το χιούμορ από μόνο του δεν
είναι ούτε φιλικό ούτε επιθετικό, αλλά το καθιστούν ο τρόπος και ο στόχος που το
χρησιμοποιεί ένα άτομο. Εξαρτάται, λοιπόν, αν θα χρησιμοποιηθεί για ανταγωνιστικούς ή
ευγενικούς σκοπούς.

Το χιούμορ λειτουργεί θετικά κι ως προς τη διαχείριση του άγχους του ατόμου και τον
τρόπο αντιμετώπισης των αντιξοοτήτων της ζωής μειώνοντας την έντασή τους.[…] Όταν ένα
άτομο νιώθει ευχάριστα συναισθήματα και γελάει, αντικαθιστά τα συναισθήματα άγχους,
κατάθλιψης ή θυμού που μπορεί να ένιωθε μέχρι εκείνη τη στιγμή. […] Ένας ειδικός, ο Krohe,
αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «ένα καλό γέλιο είναι ένα είδος ψυχικού φτερνίσματος, ένας
τρόπος απαλλαγής από τη βαρεμάρα, τη ματαίωση και το θυμό». Μια έρευνα έδειξε ότι
στρατιώτες που ήταν αιχμάλωτοι επί έντεκα μήνες και έκαναν αστεία τόσο για την κατάσταση
τους όσο και για τους δυνάστες τους, φάνηκε ότι μπόρεσαν να επιβιώσουν διατηρώντας την
πνευματική τους κατάσταση σε πιο υγιή επίπεδα από τους στρατιώτες που ήταν πιο σοβαροί.

ΘΕΜΑ 2β

Να εντοπίσεις πέντε σύνθετα ρήματα ή ουσιαστικά του κειμένου και να τα αναλύσεις στα
συνθετικά τους, όπως και στα παραδείγματα:
αναζήτηση -> ανά + ζητώ
να διαπραγματευτεί -> διά + πραγματεύομαι
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 3
Με αφορμή το κείμενο αναφοράς παίρνεις την πρωτοβουλία να εκφωνήσεις μια ομιλία 250300 λέξεων στην τελετή λήξης της σχολικής χρονιάς, με την οποία παρακινείς τους/τις
συμμαθητές/συμμαθήτριές σου να προσεγγίζουν τις εντάσεις ή πιέσεις που προκύπτουν
συχνά στην τάξη με χιούμορ.

Μονάδες 40

