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Το γλωσσικό χιούμορ συνεπάγεται την παραβίαση, 
σε μια δεδομένη περίπτωση, μιας από τις ακόλου-
θες γενικές γλωσσικές αρχές:

1.  Η γλώσσα είναι ένα μέσο με το οποίο δηλώνο-
νται πράγματα ή σκέψεις μέσω ήχων. Είναι νό-
μος της γλώσσας ότι κάθε δεδομένος γλωσσικός 
ήχος δηλώνει το ίδιο πράγμα και μάλιστα μόνο 
εκείνο.

2.  Οι λέξεις είναι πράγματα που φτιάχτηκαν από 
τον άνθρωπο και χρησιμοποιούνται από τον άν-
θρωπο, και όχι πρόσωπα με δικό τους θυμικό 
και συνείδηση. Το νόημά τους ή η ανυπαρξία 
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νοήματός τους εξαρτάται από τη σωστή ή μη 
χρήση τους από τον χρήστη.

3.  Οποιαδήποτε δύο ή περισσότερα αντικείμε-
να ή συμβάντα, τα οποία η γλώσσα επιχει-
ρεί να περιγράψει, ανήκουν είτε σε διαφορε-
τικές είτε στην ίδια κατηγορία είτε, τέλος, σε 
αλληλεπι καλυπτόμενες κατηγορίες. Αν ανή-
κουν σε χωριστές κατηγορίες, πρέπει να τα 
περιγρά ψουμε με διαφορετικούς όρους, ενώ αν 
ανήκουν στην ίδια με τους ίδιους. Αν, όμως, 
αλλη λεπικαλύπτονται, κάθε κατηγορία πρέπει 
να περιγραφεί μεταφορικά με όρους που περι-
γράφουν την άλλη με ακρίβεια. Για παράδειγ-
μα, είναι εξίσου πιθανόν να πει κανείς: το άρο-
τρο οργώνει το χωράφι και το πλοίο οργώνει 
τη  θάλασσα.

4.  Ουσιαστικά, η γλώσσα είναι είτε  κυριολεκτι κή 
είτε μεταφορική. Όταν θέλουμε να χρη σι-
μο ποιή σουμε τη γλώσσα για να εκφράσου με 
αφηρη μένες έννοιες, πρέπει να αγνοήσουμε τις 
βασικές κυριολεκτικές ή μεταφορικές σημασίες 
της.

Ο πρώτος νόμος παραβιάζεται με τα λογοπαίγνια, 
την εξαιρετική εκείνη περίπτωση κατά την οποία 
μια λέξη έχει δύο σημασίες. 



When I am dead I hope it may be said:
His sins were scarlet, but his books were read.1

Το λογοπαίγνιο είναι επιτυχημένο όταν και οι δύο 
σημασίες εντάσσονται νοηματικά στο κείμενο. Αν 
όλα τα βιβλία είχαν μαύρο εξώφυλλο, το παραπά-
νω δίστιχο δεν θα προκαλούσε το γέλιο.

Αυτό σημαίνει ότι οι λέξεις που σχηματίζουν ρί-
μα, οι λέξεις δηλαδή που δηλώνουν κάτι διαφορετι-
κό αλλά μοιάζουν μερικώς ηχητικά, δεν είναι απα-
ραίτητα «κωμικές». Για να είναι κωμικές θα πρέπει 
οι δύο σημασίες της λέξης να είναι είτε τόσο ασύμ-
βατες η μία με την άλλη, ώστε να μην μπορεί κα-
νείς να σκεφτεί μια περίπτωση που αυτές να συνυ-
πάρχουν μέσα στον λόγο, είτε τόσο άσχετες ώστε η 
συνύπαρξή τους να μην μπορεί να αποδοθεί πουθε-
νά αλλού από την τύχη. Αποτέλεσμα μιας κωμικής 
ρίμας είναι σαν οι λέξεις, στη βάση της ακουστικής 

1 Σ.τ.Μ. Η αγγλική λέξη scarlet σημαίνει «κόκκινος» αλ-
λά και «ανήθικος». Η αγγλική λέξη read (διαβάζω) προ-
φέρεται στον αόριστο όπως και η αγγλική λέξη red 
που σημαίνει, επίσης, «κόκκινος». Επομένως το λογο-
παίγνιο στηρίζεται στην αμφισημία των δύο λέξεων, η 
οποία διατηρείται όχι μόνο όταν ακούμε τους δυο αυ-
τούς στίχους αλλά και όταν τους διαβάζουμε.
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τους συγγένειας, να έχουν επιβληθεί σε μια κατά-
σταση, σαν να έχουμε ένα γεγονός το οποίο αντί να 
απαιτεί λέξεις για να το περιγράψουμε, προκύπτει 
από λέξεις που είχαν τη δύναμη να το δημιουργή-
σουν. Όταν διαβάζουμε τους στίχους

 There was an Old Man of Whitehaven
 Who danced a quadrille with a raven

 (Ήταν ένας γέρος από το Γουαϊτχέιβεν
 Που χόρευε κουαντρίλιες με ένα ρέιβεν)   

  (raven=κοράκι)

δεν μπορεί παρά να σκεφτούμε μετά από λίγο ότι 
αν ο ηλικιωμένος κύριος ζούσε στο Σιλάν (Ceylon/
σιλάν), θα έπρεπε να χορεύει με έναν Κύκνο (swan/
σουάν). Και εναλλακτικά, αν παρτενέρ του στον 
χο ρό ήταν ένα mouse (μάους/ποντίκι), θα έπρεπε 
μάλ λον να κατοικεί στο Christ Church College της 
Οξ φόρδης, δηλαδή στο House (Χάους).2

Η κωμική ομοιοκαταληξία προϋποθέτει τους 
πρώτους δύο νόμους της γλώσσας. Η κωμική παρα-
δρομή της γλώσσας μόνο τον δεύτερο.  Παράδειγ- 
 

2 Σ.τ.Μ. Το κολέγιο είναι γνωστό και ως The House.



μα: ένας γεωλόγος προβάλλει ένα σλάιντ λέγοντας: 
«Και εδώ, κύριοι, βλέπουμε ένα εξαιρετικό δείγμα 
ερωτικών μαύρων».3

Ο ομιλητής έχει χρησιμοποιήσει τη γλώσσα λά-
θος. Ωστόσο, αυτά που λέει έχουν ένα κάποιο νόη-
μα. Σε αντίθεση, όμως, με το λογοπαίγνιο όπου οι 
δύο σημασίες είναι σχετικές, στο φαινόμενο της 
κωμικής παραδρομής η τυχαία σημασία που προ-
κύπτει είναι εντελώς άσχετη με το κείμενο. Έτσι, 
ενώ η κωμική φύση του λογοπαίγνιου πρέπει να εί-
ναι άμεσα εμφανής στον ακροατή, στην  περίπτωση 
της παραδρομής ο ακροατής χρειάζεται χρόνο για 
να αντιληφθεί τι ήθελε να πει ο ομιλητής. Το λογο-
παίγνιο είναι έξυπνο και αποτέλεσμα σχεδιασμού. 
Το φαινόμενο της παραδρομής, όπως και ένα κω-
μικό δίστιχο, είναι κωμικό και θα πρέπει να δίνει 
την εντύπωση του τυχαίου. Όπως ακριβώς με τον 
 κλόουν στο τσίρκο, ο ομιλητής φαίνεται να είναι 
σκλάβος της γλώσσας, ενώ στην πραγματικότητα 
είναι ο εξουσιαστής της.

Όπως υπάρχουν αδέξιοι πραγματικά άνθρωποι, 
έτσι υπάρχουν και αδέξιοι ποιητές, σκλάβοι στις 
μόνες ομοιοκαταληξίες που γνωρίζουν. Είναι το εί-

3 Σ.τ.Μ. Εκ παραδρομής διαβάζει erotic blacks (ερωτι-
κοί μαύροι) αντί για erratic blocks (πλάνητες λίθοι).
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δος που διακωμωδεί ο Σαίξπηρ στην ιστορία του 
Πύραμου και της Θίσβης:

Those lily lips,
This cherry nose,
These yellow cowslip cheeks,
Are gone, are gone,
Lovers, make moan;
His eyes were green as leeks.
O Sisters Three,
Come, come to me
With hands as pale as milk;
Lay them in gore,
Since you have shore
With shears his thread of silk.

;

Αυτά τα χείλη τα λευκά,
Η μύτη η κερασένια,
Τα μάγουλα σαν άνθη κιτρινωπά
Χαμένα, χαμένα.
Στενάξτε εραστές για μένα.
Τα μάτια του πράσα πρασινωπά.
Ω τρεις αδελφές, 
Ελάτε, ελάτε σκληρές
Με χέρια σαν γάλα χλωμά,
Βουτηγμένα σε αίμα πηχτό



Αφού κόψατε αυτό
Το μεταξένιο νήμα με ψαλίδι.4

Στην περίπτωση αυτή γελάμε εις βάρος του άξε-
στου ποιητή και όχι μαζί με αυτόν.

Ένα από τα πιο δημιουργικά και ευφυή τεχνά-
σματα που χρησιμοποιούμε είναι εκείνο που σχετί-
ζεται με την παραβίαση του τρίτου νόμου και, συ-
γκεκριμένα, με τη χρήση λέξεων που ανήκουν στην 
κατηγορία των αλληλεπικαλυπτόμενων ως εάν να 
ανήκαν στην ίδια κατηγορία. Για παράδειγμα, την 
περίοδο των διαδηλώσεων και των κοινωνικών τα-
ραχών, όταν ο όχλος είχε βάλει φωτιές στις θημω-
νιές σε ολόκληρη τη χώρα, ο Σύντνεϋ Σμιθ έγραφε 
στη φίλη του την κ. Μένελ:

Τι σκέφτεσαι για όλες αυτές τις φωτιές; Και έχεις 
µήπως ακούσει για το καινούργιο είδος των φω
τιών; Οι υπηρέτριες έχουν αρχίσει να βάζουν φωτιά 
στις κυρίες τους. Την περασµένη εβδοµάδα, κάη
καν δυο αρχόντισσες και οι αµοιβές που δίνονται εί
ναι µεγάλες. Επινοούν µικρούς πυροσβεστήρες κα
τάλληλους για την τουαλέτα στην κρεβατοκάµαρα, 
που λειτουργούν µε νερό αρωµατισµένο µε λεβάντα.

4 Σ.τ.Μ. Μετ. Χριστίνα Μπάμπου-Παγκουρέλη, εκδ. 
Ανεμοδείκτης, Αθήνα 2006, σ. 105-106.
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Ο τέταρτος νόμος, βάσει του οποίου διακρί-
νουμε ανάμεσα στις περιπτώσεις κατά τις οποίε ς 
η γλώσσα χρησιμοποιείται για να περιγράψει συ-
γκεκριμένα πράγματα και εκείνες κατά τις οποίες 
χρησιμοποιείται για να περιγράψει αφηρημένες έν-
νοιες, προσφέρεται για πνευματώδεις χρήσεις της, 
όπως συμβαίνει στο επίγραμμα του Ουάιλντ: 

Είκοσι χρόνια έρωτα κάνουν τη γυναίκα να µοιάζει 
µε ερείπιο και είκοσι χρόνια γάµου την κάνουν να 
µοιάζει µε δηµόσιο κτίριο. 

Η μεταφορά που επιχειρείται με τη λέξη ερείπιο 
είναι “νεκρή”, επειδή η ίδια αυτή λέξη μπορεί να 
χρη σιμοποιηθεί και μεταφορικά για κάτι αφηρη-
μένο, σε αντίθεση με το δημόσιο κτίριο, το οποίο 
εξα κολουθεί να ανακαλεί στο μυαλό κάτι πολύ συ-
γκεκριμένο.

Λογοτεχνική παρωδία και οπτική καρικατούρα

Η λογοτεχνική παρωδία προϋποθέτει ότι α) κάθε 
γνήσιος συγγραφέας έχει τη δική του μοναδική θεώ-
ρηση για τη ζωή και β) ότι το λογοτεχνικό του ύφος 
εκφράζει με ακρίβεια αυτήν τη θεώρηση. Το τέχνα-
σμα του παρωδού βρίσκεται στο ότι υιοθετεί το 



μονα δικό αυτό ύφος, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο 
ο συγγραφέας εκφράζει το μοναδικό του όραμα, για 
να δια τυπώσει απίστευτες  κοινοτοπίες. Αυτό που εκ-
φρά ζει η παρωδία μπορεί να το πει ο  οποιοσδήποτε. 
Ως αποτέλεσμα, έχουμε την αντιστροφή της  σχέσης 
του συγγραφέα με το ύφος του. Αντί δηλαδή το ύφος 
να είναι δημιούργημα του ανθρώπου, ο άνθρωπος γί-
νεται μαριονέτα του ύφους. Μπορεί να γελοιο γρα-
φήσει κανείς μόνο έναν συγγραφέα που θαυμάζει 
επειδή, στην περίπτωση που κάποιος αντιπαθεί έναν 
συγγραφέα, το έργο του θα δίνει την εντύπωση μιας 
καλύτερης παρωδίας από εκείνη που θα μπορούσε 
να ελπίζει κανείς ότι θα έγραφε ο ίδιος. Παράδειγμα:

 As we get older we do not get any   
  younger.
 Seasons return, and to-day I am   
  fifty-five,
 And this time last year I was   
  fifty-four,
 And this time next year I shall be   
  sixty-two.
 And I cannot say I should like   
  (to speak for myself)
 To see my time over again – if you   
  can call it time:
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 Fidgeting uneasily under a draughty   
  stair,
 Or counting sleepless nights in the   
  crowded tube.

(Χένρυ Ρηντ, Chard Whitlow)

 (Καθώς γερνάμε δεν γινόμαστε   
  νεότεροι.
 Οι εποχές ξανάρχονται, και σήμερα   
  είμαι πενήντα πέντε,
 Και αυτή την εποχή τον περασμένο   
  χρόνο ήμουνα πενήντα   
  τεσσάρων,
 Και την ίδια εποχή τον επόμενο   
  χρόνο θα είμαι εξήντα δύο.
 Και δεν μπορώ να πω πως θα μου   
  άρεσε (μιλώντας για τον   
  εαυτό μου ασφαλώς)
 Να δω τον χρόνο από την αρχή – 
  αν μπορεί κανείς να   
  τον πει χρόνο:
 Στριφογυρίζοντας νευρικά κάτω από   
 μια σκάλα που μπάζει αέρα,
 Ή μετρώντας νύχτες αϋπνίας στο   
  γεμάτο ανθρώπους μετρό.) 



Κάθε πρόσωπο είναι ο αυτόπτης μάρτυρας του γε-
γονότος ότι ο κάτοχός του έχει ένα παρελθόν, το 
οποίο θα μπορούσε να είναι διαφορετικό, αλλά και 
ένα μέλλον, στο οποίο κάποιες πιθανότητες είναι 
περισσότερο αυξημένες σε σύγκριση με κάποιες άλ-
λες. «∆ιαβάζω» ένα πρόσωπο σημαίνει μαντεύω τι 
θα μπορούσε να ήταν και τι μπορεί ακόμη να γίνει. 
Τα παιδιά, στην περίπτωση των οποίων οι περισσό-
τερες πιθανότητες είναι εξίσου αυξημένες, οι νεκροί 
για τους οποίους όλες οι πιθανότητες έχουν μηδενι-
στεί, και τα ζώα τα οποία έχουν μια μόνο πιθανότη-
τα να υλοποιήσουν και την υλοποιούν στο ακέραιο, 
δεν έχουν πρόσωπο το οποίο μπορούμε να διαβά-
σουμε, αλλά φορούν ανεξιχνίαστες μάσκες. Η καρι-
κατούρα ενός προσώπου υποδηλώνει ότι ο κάτοχός 
του είχε παρελθόν, αλλά αρνείται ότι έχει μέλλον. 
Έχει ως έναν βαθμό διαμορφώσει τα χαρακτηριστι-
κά του, αλλά τώρα πλέον εκείνα τον εξουσιάζουν, 
έτσι που δεν μπορεί να αλλάξει. Έχει γίνει μία και 
μόνο δυνατότητα πλήρως πραγματοποιημένη. Αυτός 
είναι ο λόγος που, όταν επισκεπτόμαστε τον ζωολο-
γικό κήπο, τα πρόσωπα των ζώων μάς παραπέμπουν 
σε ανθρώπινες καρικατούρες. Μια καρικατούρα δεν 
χρειά ζεται να τη διαβάσουμε. ∆εν έχει μέλλον.

Γελάμε με τις καρικατούρες των φίλων μας, για-
τί δεν θέλουμε να παραδεχτούμε ότι οι φίλοι μας 
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αλλάζουν και πάνω απ’ όλα ότι πλησιάζουν στον 
θάνατο. Γελάμε με τις καρικατούρες των εχθρών 
μας, γιατί δεν θέλουμε να σκεφτούμε την πιθανότη-
τα να αλλάξουν, επειδή μια τέτοια αλλαγή θα μας 
υποχρέωνε ενδεχομένως να τους συγχωρήσουμε.

Λεκτικός διαξιφισµός 

Ο λεκτικός διαξιφισμός φαίνεται να έχει χαθεί ως 
σοβαρή τέχνη του λόγου και να επιβιώνει μόνο στις 
αυτοσχέδιες ατάκες που ανταλλάσσουν οι φορτη-
γατζήδες και οι ταξιτζήδες. Στην περίπτωση αυτή, 
το κωμικό στοιχείο βρίσκεται στην αντίφαση που 
προκύπτει από την προσβλητική φύση αυτού που 
λέγεται, το οποίο εμφανίζεται να δηλώνει μια έντο-
νη σχέση εχθρότητας και επιθετικότητας, και από 
την υπολογισμένη δεξιότητα της γλωσσικής επι-
νόησης που υποδηλώνει ότι οι πρωταγωνιστές δεν 
σκέφτονται ο ένας τον άλλον αλλά τη γλώσσα και 
την ευχαρίστηση που νιώθουν χρησιμοποιώντας 
την με ευρηματικότητα. Εκείνος που είναι πραγμα-
τικά θυμωμένος είναι άφωνος και μπορεί να εκφρά-
σει τον θυμό του μόνο μέσω της φυσικής βίας. Ο 
«χαριτωμένος» θυμός είναι από τη φύση του κωμι-
κός επειδή, από όλα τα συναισθήματα, είναι το λι-
γότερο συμβατό με το παιχνίδι.



Σάτιρα 

Αντικείμενο της σάτιρας μπορεί να είναι κάποιος 
ο οποίος, μολονότι κατέχει τον κώδικα της ηθι-
κής, τον παραβιάζει υπερβαίνοντας το φυσιολο-
γικό όριο του πειρασμού. Ο τρελός δεν μπορεί να 
αποτελέσει αντικείμενο σάτιρας, επειδή δεν εί-
ναι ηθικά υπεύθυνος για τις πράξεις του, ενώ και 
ο διε φθαρμένος δεν μπορεί επίσης να αποτελέσει 
αντικείμενο σάτιρας επειδή, αν και ηθικά υπεύθυ-
νος, δεν διαθέτει την ενυπάρχουσα στον άνθρω-
πο συνείδηση. Συνηθέστερο αντικείμενο της σάτι-
ρας γίνεται ο απατεώνας. Ο απατεώνας παραβιά-
ζει τον ηθικό κώδικα εις βάρος των άλλων, αλλά 
εκείνο που του δίνει αυτήν τη δυνατότητα είναι τα 
ελαττώματα των θυμάτων του. Τα θύματά του εί-
ναι συμμέτοχοι της ενοχής του. Ο διεφθαρμένος 
παραβιάζει τον ηθικό κώδικα εις βάρος των άλλων, 
αλλά τα θύματά του είναι αθώα. Επομένως, ένας 
μαυραγορίτης, ας πούμε ζάχαρης, μπορεί να σατι-
ριστεί, επειδή η ύπαρξη μιας τέτοιας μαύρης αγο-
ράς εξαρτάται από την επιθυμία των άλλων για ζά-
χαρη, η οποία ασφαλώς και μας δίνει ευχαρίστηση 
αλλά δεν είναι απαραίτητη. Αν όμως έχουμε έναν 
μαυραγορίτη πενικιλίνης, δεν μπορούμε να τον σα-
τιρίσουμε, επειδή για τον ασθενή η πενικιλίνη  είναι 
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απαραίτητη, και εάν δεν μπορεί να αντεπεξέλθει 
στο κόστος της, θα πεθάνει.

Μετά τον απατεώνα, η συνηθέστερη περίπτω-
ση σάτιρας είναι ο μονομανιακός. Οι  περισσότεροι 
άνθρωποι αγαπούν το χρήμα, και δεν είναι πάντο-
τε ενάρετοι οι τρόποι με τους οποίους το αποκτούν, 
αλλά κάτι τέτοιο δεν τους καθιστά αντικείμενο σά-
τιρας, επειδή η επιθυμία τους δοκιμάζεται από διά-
φορα αντικρουόμενα συμφέροντα. Ο τσιγγούνης 
προ σφέρεται για τον ρόλο αυτό, επειδή η επιθυμία 
του υποσκελίζει κάθε άλλη επιθυμία που υπαγο-
ρεύε ται από τις συνήθεις εγωιστικές τάσεις, όπως 
είναι το σεξ και η προσωπική άνεση. 

Η στρατηγική της σάτιρας

∆εν υπάρχει ένας και μόνο ηθικός κανόνας, αλλά 
υπάρχει και ένας ομαλός τρόπος παραβίασής του. 
Τη στιγμή που ενδίδουμε στον πειρασμό, καταφεύ-
γουμε στην αυταπάτη και στην εκλογίκευση της επι-
λογής μας, γιατί προκειμένου να ενδώσουμε χρεια-
ζόμαστε την ψευδαίσθηση ότι ενεργούμε σύμφωνα 
με τη συνείδησή μας. Όταν διαπράξουμε την ανή-
θικη πράξη μας, όταν ικανοποιηθεί η επιθυμία μας, 
συνήθως συνειδητοποιούμε το ακριβές περιεχόμενο 
της πράξης μας και αισθανόμαστε ενοχή. Εκείνος 



που δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το περιεχόμενο 
της πράξης του είναι τρελός, ενώ εκείνος ο  οποίος 
τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια αλλά και μετά 
τη διάπραξή της έχει ακριβή συνείδηση της πράξης 
του, είναι ανήθικος.

Κατά συνέπεια δύο είναι τα συνηθέστερα τε-
χνάσματα της σάτιρας: 1. Να παρουσιάσουμε το 
αντικείμενο της σάτιρας ως εάν αυτός (ή αυτή) να 
ήταν τρελός και ανυποψίαστος για την πράξη του.

Now Night descending, the proud scene   
  was o’er, 

But lived in Settle’s numbers, one day more.
(Πόουπ)

(Με τη Νύχτα να πέφτει, η ωραία σκηνή   
  έλαβε τέλος,

Έζησε, όμως, στους αριθμούς του Σετλ,   
  μια μέρα ακόμη.)

Το γράψιμο ενός ποιήματος, το οποίο, ακό-
μη και στην περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με 
έναν πολύ κακό ποιητή, είναι μια πράξη προσωπι-
κή και οικειοθελής, παρουσιάζεται ως πράξη τό-
σο απρόσωπη και αναγκαία όσο η περιστροφή της 
γης, ενώ η αξία των ποιημάτων που γράφονται με 
τον τρόπο αυτό, η οποία ακόμη και στους κακούς 
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ποιητές διαφέρει, παρουσιάζεται ως σταθερή και, 
επομένως, υποκείμενη σε ποσοτική μέτρηση, όπως 
η νεκρή ύλη.

Η αποτελεσματικότητα της σάτιρας εξαρτάται 
από το εάν γνωρίζει ο αναγνώστης ότι στην πραγ-
ματική ζωή ο Σετλ δεν ήταν ένας διαγνωσμένος 
τρελός, επειδή η τρέλα υπερβαίνει τη θέληση τού 
ανθρώπου. Ο Σετλ είναι, κατά κάποιον τρόπο, ένας 
αυτοδημιούργητος τρελός.

2. Να παρουσιάσουμε το αντικείμενο της σάτι-
ρας ως εάν αυτός (ή αυτή) να ήταν ανήθικος και εί-
χε πλήρη συνείδηση της πράξης του χωρίς την πα-
ραμικρή τύψη. 

Although, dear Lord, I am a sinner,
I have done no major crime;
Now I’ll come to Evening Service
Whensoever I have time.
So, Lord, reserve for me a crown,
And do not let my shares go down.

(Τζων Μπέτζεμαν)

(Μολονότι, Θεέ μου, είμαι αμαρτωλή,
Τα αμαρτήματά μου δεν είναι μεγάλα·

Τώρα πια θα έρχομαι στον Εσπερινό
Όποτε έχω καιρό.



Κράτησε, λοιπόν, Θεέ μου, ένα φωτοστέφανο   
  για μένα

Και μην αφήσεις τις μετοχές μου να πέσουν.)

Και στο παράδειγμα αυτό, η αποτελεσματικό-
τητα της σάτιρας εξαρτάται από το γεγονός ότι 
γνωρίζουμε πως στην πραγματική ζωή η κυρία δεν 
είναι ανήθικη: ότι, αν ήταν, πράγματι, τόσο ειλικρι-
νής με τον εαυτό της όσο παρουσιάζεται, δεν θα 
μπορούσε να πάει στην εκκλησία.

Η σάτιρα ανθεί στις ομοιογενείς κοινότητες, 
όπου ο σατιριστής και το κοινό μοιράζονται τις 
ί διες απόψεις όσον αφορά την αποδεκτή για τον 
μέσο άνθρωπο συμπεριφορά, και μάλιστα σε επο-
χές σχετικής σταθερότητας και υλικής ευημερίας, 
επειδή η σάτιρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα 
σοβαρά προβλήματα και τη δυστυχία. Σε μια επο-
χή όπως η δική μας, δεν μπορεί να ανθήσει παρά 
μόνο στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων ως 
έκφραση ιδιωτικών αντιθέσεων. Στη δημόσια ζωή 
τα προβλήματα και η δυστυχία είναι τόσο μεγάλα, 
ώστε η μέθοδος της σάτιρας να φαίνεται κοινότο-
πη. Το μόνο αποδεκτό είδος επίθεσης είναι η προ-
φητική καταγγελία.
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