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ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Οποίος ο σατυριστής 

 Ο σατυριστής, ποιητής ή πεζογράφος είναι ο ηθικός εισαγγελεύς της κοινωνίας του. Η 

δικαιοδοσία του αρχίζει εκείθεν όπου η δικαιοδοσία του νομικού εισαγγελέως παύει. Ο νομικός 

εισαγγελεύς καταδιώκει τις κακίες τις προβλεμμένες από τον νόμον. Ο σατυριστής καταδιώκει τις 

λοιπές κακίες όσες ο νομοθέτης δεν έθεσεν υπό την επαγρύπνησιν του εισαγγελέως του. Έτσι, και οι 

δύο τούτοι εισαγγελείς καταδιώκουν τα στραβά της κοινωνίας, καθένας εντός του κύκλου της 

δικαιοδοσίας του. 

Και οι δύο τούτοι εισαγγελείς γίνουνται φοβεροί στην κοινωνίαν εκείνην εις την οποία εξασκούν 

το έργον τους. Και οι δύο εκθέτονται εις το μίσος των από αυτούς καταδιωκομένων· αλλά με τη 

διαφορά που ο ένας είναι ασφαλής υπό την σκέπην της εξουσίας, ενώ ο άλλος εκθέτεται εις την 

ευθύνην όπου ο νόμος του επιβάλλει. Έτσι, ο νομικός εισαγγελεύς ημπορεί ελευθέρως και αφόβως να 

μετέρχεται το έργον του· ενώ ο ηθικός εισαγγελεύς πρέπει να το περιστέλλη σε τρόπον ώστε να μην 

προσκρούη εις τον νόμον. Το έργον ακολούθως του ηθικού εισαγγελέως είναι δυσχερέστερον από το 

του νομικού· αλλ' είναι και υψηλότερον και αξιοτιμότερον, ως εξασκούμενον αυθορμήτως και 

αυταπαρνήτως προς όφελος της κοινωνίας, με κίνδυνόν του, και με παντοίες ζημίες του· επειδή 

καθένας, καίτοι κατακρίνων την κακίαν των άλλων, αγαπά όμως τη ιδικήν του κακίαν, και μισεί τον 

κατακριτήν του. 

Βέβαια, –αν ο Χριστός ήθελε σατυρίσει την κακοήθειαν των Ελλήνων εις τας Αθήνας, καμμία 

αμφιβολία ότι οι Έλληνες ήθελε του δώσουν το κώνειον· και οι Εβραίοι στα Ιεροσόλυμα ήθελε τον 

αποθεώσουν. Αν ο Σωκράτης ήθελε σατυρίσει την υποκρισίαν των Φαρισαίων εις τα Ιεροσόλυμα, 

καμμία αμφιβολία ότι οι Εβραίοι ήθελε τον σταυρώσουν, και οι Έλληνες εις τας Αθήνας ήθελε τον 

τιμήσουν. Και δεν αμφιβάλλω ότι αν και οι δύο τούτοι ημπορούσανε να ξανάλθουνε στον κόσμο, να 

έλθουνε στην Κεφαλονιά, να κάμουνε σ' εμάς το μέρος όπου εκάμανε τότε ο καθένας στον τόπο του, 

δεν αμφιβάλλω, ότι ο κύριος Κοσονάκος ήθελε διαταχθεί από την Γενική μας Κυβέρνηση, τη αιτήσει 

της Ιεράς Συνόδου, να συλλάβη Χριστόν και Σωκράτην, και να τους ενάξη στο Κακουργοδικείον· ενώ 

οι απ' έξω μακράν ιστάμενοι ήθελε τους θαυμάζουν. 

Τέτοια είναι η φύση των πραγμάτων. Καθένας θαυμάζει τον θαρραλέον εκείνον αυταπάρνητον 

οπού ρίπτεται απροφυλάκτως κατά της κακοηθείας των άλλων· αλλά τον σταυρώνει, ή του δίνει το 

κώνειον, όταν του προσβάλη την ιδικήν του κακοήθειαν. Έτσι, κανένας προφήτης, κανένας 

σατυριστής, δεν ετιμήθηκε ποτέ στον τόπο του, αλλά εμισήθηκε πάντα, εδιώχθηκε, εκαταστράφηκε. 

Βέβαια –αν ήτο δεδομένον εις τους ανθρώπους να πλάθουν τον εαυτόν τους όπως θέλουνε, 

κανένας δεν έπλαθε τον εαυτόν του σατυριστήν· επειδή, σατυριστής θα πη ατυχής. Αλλά τούτο δεν 
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αφέθηκε εις τον άνθρωπον· και είναι η φύση που μας πλάθει καθώς θέλει εκείνη. Μας πλάθει 

διαφορετικούς όλους, και με προορισμούς διαφέροντας. Εις τον Σαρίπολον, πλάθει δικηγόρον· εις τον 

Τρικούπη, πολιτικόν· εις τον Λασκαράτο, σατυριστήν κτλ. κτλ.· και καθένας μας πρέπει να χρησιμέψη 

στη ζωή σ' εκείνο δια το οποίον τον έπλασε η φύση· και ο σατυριστής πρέπει του να τρέχη αιωνίως 

κατόπιν της κακοηθείας, να τη μαστιγώνη, κ' εκείνη με τον όγκο της να πέφτη επάνω του να τόνε 

ζουπάη. 

Τέτοιος είναι ο σατυριστής! Ο σατυριστής είναι κατ' εξοχήν ηθικολόγος, είναι ευεργέτης της 

κοινωνίας, και είναι ως επί το πλείστον θύμα της καλής του προαιρέσεως, και της κακής του τύχης. 

Ω φίλοι σύγχρονοι! Να ηξέρετε, το φυσικό μου τούτο μερτίκωμα  πόσο μου στοιχίζει σε 

οικονομικές ζημίες, και πίκρες... 

Ανδρέας Λασκαράτος , «Ιδού ο άνθρωπος» 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του σατιριστή σύμφωνα με το κείμενο και σε τί διαφέρει από τον 

νομικό εισαγγελέα;  

Μονάδες 15 

 

Α2. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε , σύμφωνα με το κείμενο, τις παρακάτω προτάσεις γράφοντας 

στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό ή Λάθος: 

α) Ο σατιριστής είναι ένα είδος ηθικού εισαγγελέως που λειτουργεί παρανόμως και έρχεται σε 

σύγκρουση με το έργο του νομικού εισαγγελέως.  

β) Το έργο του σατυριστή είναι ανώτερο από του νομικού εισαγγελέως.  

γ) Κανένας δεν αντέχει την σάτιρα, όταν αφορά τον εαυτό του.  

δ) Όσοι είναι προορισμένοι να ασκούν σάτιρα, συνήθως έχουν άσχημο τέλος. 

ε) Ο σατιριστής ζει μια δύσκολη ζωή αλλά τουλάχιστον μετέπειτα αναγνωρίζεται το έργο του.  

Μονάδες 15 

 

Β1. Να βρείτε από μια διαρθρωτική λέξη που να δηλώνει: αντίθεση, συμπέρασμα, αιτιολόγηση, 

επιβεβαίωση 

Μονάδες 10 

 

Β2.  προσκρούη, αποθεώσουν, αυθορμήτως,  κατακριτήν,  προαιρέσεως, : Να βρείτε τα συνώνυμα 

των λέξεων. 

Μονάδες 10 

 

Β3. Να βρείτε τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου 

Μονάδες 10 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ. Περπατώντας στους δρόμους των πόλεων παρατηρεί κανείς πρόσωπα 

σκυθρωπά, προβληματισμένα και αγέλαστα. Σ' ένα δοκίμιο 300 περίπου λέξεων να σχολιάσετε τη 

σημασία του γέλιου στη ζωή μας καθώς και τον ρόλο της σάτιρας στο πολιτικό και κοινωνικό πεδίο.  

Μονάδες 40 
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ  (Ουμπέρτο Έκο) 

«Μιλούσαμε για το γέλιο», είπε στυφά ο Χόρχε. «Οι κωμωδίες γράφτηκαν από τους ειδωλολάτρες για 

να ωθήσουν τους θεατές στο γέλιο, και πράξανε κακώς. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δε διηγήθηκε 

ποτέ ούτε κωμωδίες, ούτε μύθους, μα διαυγείς παραβολές που μας διδάσκουν αλληγορικά πώς να 

κερδίσουμε τον Παράδεισο, και έτσι πρέπει να είναι». 

«Αναρωτιέμαι», είπε ο Γουλιέλμος, «γιατί αντιτίθεστε τόσο στη σκέψη ότι ίσως ο Ιησούς γελούσε. 

Εγώ πιστεύω ότι το γέλιο είναι ένα καλό φάρμακο, όπως τα λουτρά· θεραπεύει τους χυμούς και τις 

άλλες νόσους του σώματος, και ιδιαίτερα τη μελαγχολία». 

«Τα λουτρά είναι καλό πράγμα», είπε ο Χόρχε, «και τα συμβουλεύει και ο ίδιος ο Ακινάτης για την 

καταπολέμηση της θλίψης, που μπορεί να γίνει πάθος, όταν δεν αντιμάχεται το Κακό, που μόνο η 

τόλμη μπορεί να αποδιώξει. Τα λουτρά αποκαθιστούν την ισορροπία των χυμών. Το γέλιο δονεί το 

σώμα, παραμορφώνει τις γραμμές του προσώπου, κάνει τον άνθρωπο να μοιάζει πίθηκος». 

«Οι πίθηκοι δε γελούν, το γέλιο είναι ίδιον του ανθρώπου, είναι σημείο του ορθολογισμού του», 

είπε ο Γουλιέλμος. 

«Σημείο του ορθολογισμού του ανθρώπου είναι και ο λόγος, και με το λόγο μπορούμε να 

βλασφημήσουμε το Θεό. Το ίδιον του ανθρώπου δεν είναι πάντα κατανάγκην ορθό. Το γέλιο είναι 

σημείο ηλιθιότητος. Αυτός που γελά δεν πιστεύει σ' αυτό που γελά, αλλά ούτε και το μισεί. [...] Η 

ψυχή είναι γαλήνια μόνον όταν ατενίζει την αλήθεια και αγάλλεται από τις αγαθές πράξεις που 

έκανε· και κανείς δε γελά για την αλήθεια και το αγαθό. Το γέλιο είναι ο υποκινητής της 

αμφιβολίας». 

«Και όμως, η αμφιβολία είναι κάποτε σωστή». 

«Δε βλέπω το λόγο. Όταν αμφιβάλλεις θα πρέπει να προστρέχεις στις αυθεντίες, στις ρήσεις των 

πατέρων ή των σοφών, και τότε παύει κάθε πηγή αμφιβολίας. Μου φαίνεσθε βυθισμένος σε 

αμφισβητήσιμα δόγματα, σαν το δόγματα των Λογικών των Παρισίων...» [...] 

«Δε συμφωνώ, σεβάσμιε Χόρχε. Ο Θεός θέλησε από μας ν' ασκήσουμε τη λογική μας σε πολλά 

σκοτεινά σημεία όπου οι Γραφές μάς αφήνουν ελεύθερους ν' αποφασίσουμε. Και όταν κάποιος σας 

προτείνει να πιστέψετε σε μια πρόταση, εσείς θα πρέπει καταρχήν να εξετάσετε αν είναι αποδεκτή, 

γιατί η λογική μας είναι δημιούργημα του Θεού, και ό,τι ευχαριστεί τη λογική μας δεν μπορεί παρά να 

ευχαριστεί το Θείο Λόγο, τον οποίο γνωρίζουμε μόνον από τα συμπεράσματα της λογικής μας, από 

αναλογίες και αναιρέσεις. Επομένως, βλέπετε ότι κάποτε, για να υπονομευθεί η ψευδής αυθεντία 

μιας παράλογης πρότασης, που προσβάλλει τη λογική, ακόμα και το γέλιο μπορεί να είναι ένα ορθό 

μέσο. Συχνά το γέλιο χρησιμεύει για τη σύγχυση των πονηρών και για την κατάδειξη της ανοησίας 

τους. Διηγούνται για τον Άγιο Μαύρο ότι, όταν οι ειδωλολάτρες τον έβαλαν μέσα σε βραστό νερό, 

παραπονέθηκε ότι το λουτρό του ήταν πολύ κρύο· ο άρχοντας των ειδωλολατρών έβαλε τότε ανόητα 

το χέρι του στο νερό για να δοκιμάσει, και κάηκε. Ήταν μια ωραία πράξη αυτού του άγιου μάρτυρα, 

που γελοιοποίησε τους εχθρούς της πίστης». [...] 

  

Γουλιέλμος: «Ο Λυκούργος είχε εγείρει ανδριάντα στο γέλιο».  

Χόρχε: «Το διάβασες στο σύγγραμμα του Χλωρίτιου, που προσπάθησε να απαλλάξει τους μίμους από 

την κατηγορία της ασέβειας, και λέει ότι ένας άρρωστος θεραπεύτηκε από κάποιον γιατρό που τον 

έκανε να γελάσει. Γιατί να υπήρχε ανάγκη να θεραπευτεί, αν ο Θεός είχε ορίσει ότι είχαν τελειώσει οι 

μέρες του στη γη;».  

Γουλιέλμος: «Δεν νομίζω ότι τον θεράπευσε από το κακό που υπέφερε. Τον δίδαξε να γελά μ' αυτό». 

Χόρχε: «Το κακό δεν εξορκίζεται. Καταστρέφεται».  

Γουλιέλμος: «Μαζί με το κορμί του αρρώστου».  

Χόρχε: «Αν είναι ανάγκη».  
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«Είσαι ο Διάβολος», είπε τότε ο Γουλιέλμος. 

Ο Χόρχε φάνηκε να μην καταλαβαίνει. Αν μπορούσε να δει, θα έλεγα ότι κοίταζε τον συνομιλητή του 

με έκπληκτο βλέμμα.  

«Εγώ;», είπε. 

Γουλιέλμος: «Ναι, σου είπαν ψέματα. Ο Διάβολος δεν είναι ο Πρίγκηπας του Σκότους, ο Διάβολος 

είναι η αλαζονεία του πνεύματος, η πίστη χωρίς χαμόγελο, η αλήθεια που δεν αμφισβητείται ποτέ. Ο 

Διάβολος είναι βλοσυρός γιατί ξέρει πού πάει, και προχωρώντας επιστρέφει στο σημείο απ' όπου 

ξεκίνησε. Εσύ είσαι ο Διάβολος και, όπως αυτός, ζεις μέσα στο σκοτάδι. Αν θέλησες να με πείσεις, δεν 

το κατόρθωσες.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1. «Και όμως, η αμφιβολία είναι κάποτε σωστή» Συμφωνείτε με την άποψη του Γουλιέλμου; 

Αναπτύξτε τη θέση σας σε μία παράγραφο 50-60 λέξεων. 

Μονάδες 15 

 

Α2. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). 

α) Ο Χόρχε θεωρεί το γέλιο παραποιεί τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά 

β) Ο Χόρχε πιστεύει ότι κάθε μορφή αμφιβολίας απαντάται με βάση την προσωπική εμπειρία 

γ) Ο Γουλιέλμος πιστεύει  πως ο διάβολος κρύβεται στον δογματισμό. 

δ) Το γέλιο καλύπτει την ανοησία βάσει του Γουλιέλμου. 

ε) Ο Χόρχε πιστεύει ότι η σοβαρότητα είναι ο πιο ασφαλής τρόπος προσέγγισης στο θείο.  

Μονάδες 15 

 

Β1. Βρείτε ένα παράδειγμα από τρία διαφορετικά σχήματα λόγου. (μον. 5) Εξηγήστε τη λειτουργία 

τους στο κείμενο. (μον. 5) 

Μονάδες 10 

 

Β2. Ποια η λειτουργία του αφηγητή στο κείμενο; (μον.3) Ποιος αφηγηματικός τρόπος κυριαρχεί; (μον. 

3) Πού αποσκοπεί η χρήση του; (μον. 4) 

Μονάδες 10 

 

Β3. Να χαρακτηρίσετε το ύφος του κειμένου.  

Μονάδες 10 

 

Γ. Φανταστείτε τον Χόρχε και τον Γουλιέλμο ως προσωπικότητες και περιγράψτε τους σ’ ένα κείμενο 

100 – 120 λέξεων. 

Μονάδες 40 

 


