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Η κοινωνιογλωσσολογία του χιούμορ: Θεωρία, λειτουργίες και διδασκαλία 
 
Βίλλυ Τσάκωνα 
 
 
 
Περιεχόμενα 
 
Εισαγωγή 
 
Κεφάλαιο 1: (Προσδι)ορίζοντας το χιούμορ ως γλωσσικό φαινόμενο 
 
1.1. «Το χιούμορ είναι υποκειμενική υπόθεση» 
1.2. Το χιούμορ ως πολυσύνθετο φαινόμενο 
1.3. Η σημασία της λέξης χιούμορ 
1.4. Οι θεωρίες για το χιούμορ 
1.4.1. Η κοινωνιολογική και ψυχολογική θεωρία της ανωτερότητας/επιθετικότητας  
1.4.2. Η ψυχαναλυτική θεωρία της ψυχικής εκτόνωσης 
1.4.3. Η γνωσιακή θεωρία της ασυμβατότητας  
1.5. Η ασυμβατότητα ως γνωσιακή βάση του χιούμορ 
1.6. Χιουμοριστικό κείμενο: Θεωρητικοί προβληματισμοί και ανάλυση 
1.6.1. Η θεωρία του Raskin για τα ανέκδοτα 
1.6.2. Η Γενική Θεωρία για το Γλωσσικό Χιούμορ 
1.6.2.1. Χιουμοριστικά κείμενα και χιουμοριστικά εκφωνήματα 
1.6.2.2. Οι γνωσιακές παράμετροι για την ανάλυση του χιούμορ 
1.6.2.3. Η ανάλυση του χιούμορ με βάση τα εργαλεία της Γενικής Θεωρίας για το 
Γλωσσικό Χιούμορ 
1.7. Το χιούμορ και το γέλιο 
1.8. Το χιούμορ και οι συναφείς έννοιες 
1.8.1. H οριοθέτηση των εννοιών και η διαγλωσσική μεταφορά τους 
1.8.2. Ειρωνεία 
1.8.3. Πειράγματα 
1.8.4. Σάτιρα και παρωδία 
1.8.5. Γλωσσική δημιουργικότητα και γλωσσικό παιχνίδι 
1.9. Το απρόθετο (;) χιούμορ 
1.10. Ανακεφαλαίωση 
 
 
Κεφάλαιο 2: Οι γλωσσικές στάσεις απέναντι στο χιούμορ και η έρευνά του 
 
2.1. «Το χιούμορ δεν είναι σοβαρή υπόθεση» 
2.2. Τι είναι οι γλωσσικές στάσεις 
2.3. Η αρνητική ηθική του χιούμορ 
2.4. Η μεταστροφή στις στάσεις απέναντι στο χιούμορ 
2.5. Η κριτική στη θετική ιδεολογία περί χιούμορ 
2.6. Μεταξύ «καλού» και «κακού» χιούμορ: Ζητήματα μεθοδολογίας και στόχων της 
έρευνας του χιούμορ 
2.6.1. Τα «ακίνδυνα» ανέκδοτα του Davies 
2.6.2. Τα «επικίνδυνα» ανέκδοτα του Billig 
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2.6.3. Το «αποδομητικό» χιούμορ της Chun 
2.6.4. «Καλό» χιούμορ, «κακό» χιούμορ και περικείμενο 
2.7. Περί αισθητικής του χιούμορ 
2.8. Ανακεφαλαίωση 
 
 
Κεφάλαιο 3: Οι κοινωνιογλωσσικές λειτουργίες του χιούμορ 
 
3.1. «Το χιούμορ μάς φέρνει πιο κοντά» 
3.2. Η οριοθέτηση ομάδων και η διαπραγμάτευση ταυτοτήτων 
3.2.1. Συνομιλιακές αφηγήσεις και πειράγματα μεταξύ οικείων 
3.2.1.1. Στόχοι εκτός ομάδας 
3.2.1.2. Εντός ομάδας στόχοι 
3.2.1.3. Αυτοστόχευση 
3.2.2. Αφηγήσεις και ανέκδοτα μειονοτικών και διαλεκτόφωνων ομάδων 
3.2.2.1. Η επίσημη γλώσσα ως στόχος του χιούμορ 
3.2.2.2. Η μειονοτική γλώσσα ή η διάλεκτος ως στόχος του χιούμορ 
3.2.3. Το γνωσιακό υπόβαθρο του χιούμορ ως μέσο οριοθέτησης ομάδων 
3.3. Η ενίσχυση της οικειότητας στα διαμεσολαβημένα περικείμενα 
3.4. Η προσέλκυση του ευρύτερου κοινού 
3.4.1. Το χιούμορ ως μέσο αξιολόγησης και κριτικής στον τύπο 
3.4.2. Νέες τεχνολογίες και παρωδία 
3.4.3. Η αναπαραγωγή στερεοτύπων μέσω του κινηματογραφικού, τηλεοπτικού και 
λογοτεχνικού χιούμορ 
3.5. Ανακεφαλαίωση 
 
 
Κεφάλαιο 4: Χιούμορ και πολιτική 
 
4.1. «Το πολιτικό χιούμορ είναι ανατρεπτικό και απουσιάζει από τους/τις πολιτικούς» 
4.2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις για το πολιτικό χιούμορ 
4.3. Το χιούμορ των πολιτικών ως μέσο προφορικοποίησης του πολιτικού λόγου 
4.4. Το χιούμορ μεταξύ πολιτικών στο ελληνικό κοινοβούλιο 
4.4.1. Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινοβουλευτικής διαβούλευσης 
4.4.2. Οι λειτουργίες των λογοπαιγνίων 
4.4.2.1. Τα κοινοβουλευτικά λογοπαίγνια ως μέσο υπονόμευσης και κριτικής των 
αντιπάλων 
4.4.2.2. Τα κοινοβουλευτικά λογοπαίγνια ως μέσο πρόκλησης των αντιπάλων 
4.4.2.3. Τα κοινοβουλευτικά λογοπαίγνια ως μέσα φιλικής προσέγγισης 
4.4.2.4. Η θέση εμφάνισης των λογοπαιγνίων στις κοινοβουλευτικές ομιλίες και οι 
αντιδράσεις σε αυτά 
4.4.2.5. Συμπεράσματα για τα κοινοβουλευτικά λογοπαίγνια 
4.4.3. Η κοινοβουλευτική ειρωνεία 
4.4.3.1. Οι λειτουργίες της ειρωνείας 
4.4.3.2. Η κοινοβουλευτική ειρωνεία ως μέσο ενίσχυσης της κριτικής 
4.4.3.3. Η κοινοβουλευτική ειρωνεία ως μέσο οριοθέτησης των ομάδων 
4.4.3.4. Η κοινοβουλευτική ειρωνεία ως μέσο διαχείρισης της διαβούλευσης 
4.4.3.5. Η κοινοβουλευτική ειρωνεία ως μηχανισμός συνοχής 
4.4.3.6. Οι αντιδράσεις στην κοινοβουλευτική ειρωνεία 
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4.4.3.7. Συμπεράσματα για την κοινοβουλευτική ειρωνεία 
4.4.4. Χιουμοριστικές αφηγήσεις και ανέκδοτα στο ελληνικό κοινοβούλιο 
4.4.5. Το κοινοβουλευτικό χιούμορ ως μέσο κατασκευής πολιτικών ταυτοτήτων 
4.4.6. Το πολιτικό χιούμορ σε διαλογικά δίκτυα 
4.4.7. Το χιούμορ των ελλήνων/ίδων πολιτικών: Μια σύνοψη 
4.5. Το πολιτικό χιούμορ στον τύπο: Το παράδειγμα των πολιτικών γελοιογραφιών 
4.5.1. Το περιεχόμενο και η θέση των πολιτικών γελοιογραφιών στις εφημερίδες 
4.5.2. Η σημειωτική ανάλυση των πολιτικών γελοιογραφιών 
4.5.3. Η κοινωνιογλωσσική λειτουργία των πολιτικών γελοιογραφιών: Μια σύνοψη 
4.6. Ανακεφαλαίωση 
 
 
Κεφάλαιο 5: Τα όρια του χιούμορ 
 
5.1. «Το χιούμορ δεν έχει όρια» 
5.2. Το χιούμορ ως «αθώα αισθητική απόλαυση» 
5.3. Τα όρια του χιούμορ ως αντικείμενο κοινωνικοπολιτικής διαπραγμάτευσης 
5.4. Ο συμβολικός και τελετουργικός χαρακτήρας των αντιπαραθέσεων γύρω από το 
χιούμορ 
5.5. Χιούμορ και σεξισμός: Μια μελέτη περίπτωσης από τα ελληνικά 
5.5.1. Η διαπραγμάτευση για τον χιουμοριστικό χαρακτήρα της διαφήμισης 
5.5.2. Η διαπραγμάτευση για τις προϋποθέσεις και τις λειτουργίες του χιούμορ 
5.5.3. Η διαπραγμάτευση για τον βαθμό «επιτυχίας» του χιούμορ 
5.5.4. Συζήτηση και συμπεράσματα σχετικά με τη μελέτη περίπτωσης 
5.6. Ανακεφαλαίωση 
 
 
Κεφάλαιο 6: Η διδασκαλία του χιούμορ στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού 
 
6.1. «Το χιούμορ δεν είναι απαραίτητο στο σχολείο» 
6.2. Χιούμορ και εκπαίδευση 
6.3. Χιούμορ και διδασκαλία της Γ1 
6.4. Χιούμορ και διδασκαλία της Γ2 
6.5. Η επικοινωνιακή-κειμενοκεντρική προσέγγιση του γλωσσικού μαθήματος και η 
επικοινωνιακή ικανότητα 
6.6. Η κριτική γλωσσική επίγνωση γύρω από το χιούμορ 
6.7. Ο ιδεολογικός γραμματισμός, οι πολυγραμματισμοί και το χιούμορ 
6.8. Διδάσκοντας το χιούμορ μέσα από κείμενα: Ενδεικτικές προτάσεις 
6.8.1. Εξηγώντας τι είναι το χιούμορ 
6.8.2. Ανιχνεύοντας τις κοινωνιοπολιτισμικές προϋποθέσεις του χιούμορ 
6.8.3. Κατασκευάζοντας ταυτότητες μέσω του χιούμορ 
6.9. Ανακεφαλαίωση 
 
Επίλογος 
 
Βιβλιογραφία 


