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Κείμενο 

Το γέλιο στη ζωή μας  

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί διασκευή άρθρου που αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό 

ιστότοπο www.exelixi-psychotherapy.gr. Προσπελάστηκε στις 10-01-2021. 

 

Η επίδραση του γέλιου στη σωματική, ψυχική και διανοητική κατάσταση των 

ανθρώπων έχει μελετηθεί επισταμένως ήδη από τη δεκαετία του '60. Γιατροί, όπως ο 

Γουίλιαμ Φράι (ψυχίατρος, πανεπιστήμιο Στάνφορντ) και Λι Μπερκ (ερευνητής στον τομέα 

της ψυχο-νευρο-ανοσολογίας, στο πανεπιστημιακό κέντρο Λόμα Λίντα), ήταν οι 

πρωτοπόροι που μελέτησαν συστηματικά το πώς επιδρά το γέλιο στη φυσιολογία του 

ανθρώπινου σώματος. Οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα, εμπλουτίζουν τη σχετική 

επιστημονική γνώση και ανοίγουν συνεχώς νέους δρόμους για «θεραπευτικές» εφαρμογές 

αυτών των ανακαλύψεων στη διαχείριση του ψυχικού και σωματικού πόνου. «Αυτός που 

σε κάνει να γελάς σε βοηθάει να ζεις» είχε πει ο Μένανδρος. 

Οι μελέτες έχουν αποδείξει ότι το γέλιο είναι φυσικό αντίδοτο στο στρες. Από την 

άποψη της φυσιολογίας του σώματος, το γέλιο και το στρες είναι τα δύο αντίθετα άκρα. 

Όλοι έχουμε ζήσει την εμπειρία του «νευρικού γέλιου» ως αντίδραση μετά από μια 

κατάσταση έντονου στρες ή φόβου. Οι κινήσεις του γέλιου - συνεχείς εκπνοές και κινήσεις 

του διαφράγματος - είναι ένας φυσικός μηχανισμός εξισορρόπησης και εξουδετέρωσης των 

αρνητικών επιπτώσεων του στρες. Το γέλιο χαλαρώνει το σώμα, αλλάζει την ψυχική, αλλά 

και τη διανοητική μας κατάσταση. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι σχετικές έρευνες έχουν δείξει 

ότι το γέλιο δεν έχει ανακουφιστική επίδραση μόνο στο άτομο που γελά, αλλά και σε όσους 

βρίσκονται μαζί του. 

Το γέλιο είναι βασικά μια συλλογική εμπειρία. Σπανίως γελάμε μόνοι μας. Όμως, 

μόλις τις τελευταίες δεκαετίες οι κοινωνικοί επιστήμονες έχουν αρχίσει να αξιολογούν 

πραγματικά τη «θεραπευτική επίδραση» που μπορεί να έχει το γέλιο, όχι μόνο στην ψυχο-

διανοητική υγεία του ατόμου όσο και στις διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις. Το γέλιο 
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δεν είναι μόνο ένας μηχανισμός εκτόνωσης και θεραπείας της ψυχοσωματικής έντασης 

είναι και μηχανισμός ενίσχυσης και σύσφιξης των διαπροσωπικών σχέσεων και των 

κοινωνικών δεσμών. Σύμφωνα με τους ανθρωπολόγους, αν και το γέλιο μπορεί να είναι 

μέσο επίδειξης εξουσίας και επιβολής, όταν γελάμε σε βάρος κάποιου, στην περίπτωση που 

γελάμε μαζί με κάποιον άλλο άνθρωπο, μοιραζόμαστε μια κοινή εμπειρία ανακούφισης 

που, συνήθως, σχετίζεται με την απομάκρυνση από κάποιο πραγματικό ή φανταστικό 

κίνδυνο. 

Το γέλιο μάς κάνει να νιώθουμε καλά, γιατί εξουδετερώνει επώδυνα συναισθήματα 

όπως φόβο, θυμό, ανία, απελευθερώνοντάς τα. Αυτή η απελευθέρωση μπορεί να 

παρεμποδίσει ή και να σταματήσει τις αψιμαχίες1, να εξομαλύνει τις εντάσεις και να μας 

βοηθήσει να δούμε και να κατανοήσουμε την οπτική γωνία των άλλων ανθρώπων. Σε 

πολλές κοινωνίες υπάρχουν στην παράδοσή τους ειδικές τελετουργίες γέλιου με στόχο τη 

διαχείριση προβλημάτων στις σχέσεις και τη σύσφιξη των ομαδικών και κοινωνικών 

δεσμών. […] 

[…] Μπορεί το γέλιο να μη λύνει όλα τα προβλήματα, να μην αλλάζει και να μην 

εξαφανίζει τα δύσκολα πραγματικά γεγονότα που συναντάμε στη ζωή. Όμως, αν 

επιτρέπουμε στον εαυτό μας να μη χάνει την παιγνιώδη διάθεση, ακόμα και μπροστά σε 

πραγματικά μεγάλες δυσκολίες και απώλειες, στην πραγματικότητα τού επιτρέπουμε να 

μένει συνδεδεμένος με τη χαρά και το νόημα της ζωής. 

 

ΘΕΜΑ 2β 

 

Στην τελευταία παράγραφο του κειμένου επιλέγεται στα ρήματα κυρίως το πρώτο 

πρόσωπο πληθυντικού αριθμού. Ποιο είναι το επικοινωνιακό αποτέλεσμα που, κατά τη 

γνώμη σου, δημιουργεί η παραπάνω επιλογή στον αναγνώστη; Τι θα άλλαζε αν στη θέση 

του υπήρχε το τρίτο ρηματικό πρόσωπο στον ίδιο αριθμό; 

Μονάδες 10 

 

 

 

                                                           
1
 Αψιμαχίες: φιλονικίες, λογομαχίες, συγκρούσεις 



ΘΕΜΑ 3 

 

Σε Ημερίδα που διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου σου με θέμα 

«Η συμβολή του γέλιου στην καθημερινή ζωή» αποφασίζεις να εκφωνήσεις ομιλία 250-300 

λέξεων. Σε αυτήν να εκθέσεις τη γνώμη σου σχετικά με το αν το γέλιο βοηθά τον έφηβο να 

αντιμετωπίσει τα προβλήματά του. Για την ενίσχυση της επιχειρηματολογίας σου μπορείς 

να παραθέσεις παραδείγματα από την προσωπική σου ζωή. 

Μονάδες 40  


