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Κείμενο 

[Το γέλιο στη ζωή μας] 

Η Μαρίζα Χατζησταματίου είναι ψυχολόγος, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. To παρακάτω 

κείμενο αποτελεί συντόμευση άρθρου της σχετικά με τις ευεργετικές συνέπειες που έχει το γέλιο στη 

ζωή μας και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα: www. taxydromos.gr στις 29. 1. 2018  

 

Το γέλιο όπως και το χιούμορ λειτουργούν ως σημαντικές πηγές μείωσης και 

ανακούφισης από το στρες. Σκεφτείτε ότι πρόσφατα άρχισε να χρησιμοποιείται και ως 

θεραπευτική μέθοδος, για να συμβάλλει κάθε φορά στην ταχύτερη ανάρρωση ασθενών. Και 

αυτό γιατί το γέλιο μας προσφέρει ψυχολογική και σωματική χαλάρωση, η οποία είναι 

ιδιαίτερα σημαντική σε περιπτώσεις ασθενειών. Απομακρύνει την προσοχή μας από πράγματα 

που προκαλούν θυμό, ενοχές, στρες και άλλα αρνητικά συναισθήματα. 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. Επιπροσθέτως, το γέλιο μας επιτρέπει 

να βλέπουμε δύσκολες καταστάσεις με μια νέα προοπτική, περισσότερο σαν μια πρόκληση 

παρά σαν μια απειλή 

Το γέλιο και το χιούμορ σε κοινωνικό επίπεδο μας παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργούμε 

δεσμούς και καλύτερες σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω μας. Θυμηθείτε ότι το γέλιο είναι 

                                                             
1 αψιμαχία: διαφωνία, διαμάχη, σύγκρουση, ένσταση  

 



μεταδοτικό, επομένως αν βάλουμε στη ζωή μας περισσότερο γέλιο αυτό σημαίνει ότι θα 

βοηθήσουμε και τους άλλους στο περιβάλλον μας να γελούν περισσότερο, γεγονός που θα έχει 

θετικές προεκτάσεις σε πολλά επίπεδα. Κατά αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η ψυχική διάθεση των 

άλλων που είναι μαζί μας καθώς και η δική μας, ενώ παράλληλα μειώνονται τα επίπεδα του στρες. 

Με τον τρόπο αυτό η ποιότητα των διαπροσωπικών μας σχέσεων βελτιώνεται με εμφανή 

πλεονεκτήματα για όλους... 

Γιατί όμως όταν οι άνθρωποι φτάνουν στην ενήλικη ζωή, η συχνότητα του γέλιου 

μειώνεται δραστικά; Η απάντηση βρίσκεται κάπου ανάμεσα στα προβλήματα που οι ενήλικες 

αντιμετωπίζουν καθημερινά, στο άγχος της εργασίας και της επιβίωσης, στις έγνοιες σε σχέση 

με την οικογένεια και το μεγάλωμα των παιδιών, στην έλλειψη ελεύθερου χρόνου… Πιθανώς 

να σκεφτείτε ότι και εσείς έχετε όλα τα παραπάνω στο μυαλό σας και σας βασανίζουν, γιατί 

όμως όλα αυτά να αποτελούν εμπόδια στη χαλάρωσή σας και στη διάθεσή σας; Γιατί να μην 

αντιμετωπίσετε όλες τις παραπάνω δυσκολίες με χιούμορ και με προσπάθεια να εντάξετε το 

γέλιο στη ζωή σας; 

 

ΘΕΜΑ 2β 

 

Στην τελευταία παράγραφο του κειμένου η πρόθεση της συντάκτριας του κειμένου είναι να 

πληροφορήσει ή να προβληματίσει; (μονάδες 4) Να τεκμηριώσεις την απάντησή σου 

καταγράφοντας τρεις γλωσσικές επιλογές που υποστηρίζουν τη ζητούμενη πρόθεση. (μονάδες 6) 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ 3 

 

Διαβάσατε το παραπάνω άρθρο στην τάξη και προβληματιστήκατε σχετικά με την αξία που 

έχει το γέλιο και το χιούμορ γενικότερα στην ζωή μας. Σε επιστολή 250 – 300 λέξεων που 

συντάσσεις ως εκπρόσωπος της τάξης σου στους καθηγητές του σχολείου σου προτείνεις αυτή 



την προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία παρουσιάζοντας τα οφέλη που έχει για τους 

μαθητές η ενσωμάτωση του χιούμορ στην τάξη τόσο σε γνωστικό όσο και σε 

ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο.  

Μονάδες 40 


