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ΚΕΙΜΕΝΟ

Όλοι έχουµε ανάγκη από χαλάρωση, µακριά από το άγχος της
καθηµερινότητας .  Είναι σε όλους γνωστό ότι το γέλιο και το χιούµορ
βελτιώνουν τις σωµατικές, νοητικές και πνευµατικές λειτουργίες µας .

Πολύ περισσότερο από όλους, τη χαλάρωση , την ευχαρίστηση , το
γέλιο τα έχει ανάγκη ο ασθενής , γιατί έτσι η συναισθηµατική του
φόρτιση - η οποία προέρχεται από τη δυσάρεστη κατάσταση που
βιώνει, δηλ .  την απώλεια της υγείας του –  µετριάζεται και η ελπίδα
και η ανακούφιση συντροφεύουν την ψυχή του .

Θα λέγαµε ότι µε την ψυχαγωγία  ή καλύτερα µε την απασχόληση
σε κάποια ευχάριστη δραστηριότητα, ο ασθενής εκτονώνεται ,
χαλαρώνει , αποκτά µεγαλύτερη αυτοεκτίµηση και ευεξία , ενώ
γενικότερα αναπτύσσει µια θετική στάση, που βοηθάει στην
αντιµετώπιση των προβληµάτων του και διευκολύνει την επικοινωνία
µεταξύ αυτού και των συνανθρώπων του .

Η ψυχαγωγία δεν αντικαθιστά τη θεραπευτική αγωγή, αλλά
λειτουργεί συµπληρωµατικά .  Εξατοµικεύεται σύµφωνα µε την ηλικία,
την προσωπικότητα, τις ανάγκες και τις επιθυµίες του ασθενούς, ενώ
βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει θετική αποδοχή από τον
πάσχοντα .

Η οµαδική απασχόληση ή η ατοµική απασχόληση αλλά δίπλα σε
άλλους που έχουν ως αντικείµενο την ίδια δραστηριότητα , βοηθούν
πολύ, έχουν πολλά πλεονεκτήµατα .

Η κοινωνική συναναστροφή  δίνει την ευκαιρία να συζητηθούν
διάφορα προβλήµατα και ανησυχίες που βασανίζουν τον πάσχοντα .
Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα να συζητηθούν και άλλα θέµατα
άσχετα µε την ασθένεια . Έτσι, δηµιουργούνται  φιλίες και λύνονται
απορίες , ενώ πολλές ανησυχίες και φόβοι καταλαγιάζουν .

Ψυχαγωγία µέσα στο χώρο νοσηλείας του ασθενούς , σε
συνεργασία µε τους επαγγελµατίες υγείας , µπορεί να είναι η
ανάγνωση ενός βιβλίου, ενός περιοδικού , η παρακολούθηση µιας
ευχάριστης  βιντεοταινίας , µια ενδιαφέρουσα συζήτηση , ένα ταξίδεµα
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σε ευχάριστα γεγονότα του παρελθόντος , η συµµετοχή φίλων και
µελών της οικογένειας σε γιορτές ή γενέθλια που τυχόν θα συµπέσουν
µε το χρόνο της νοσηλείας , η µουσική, ένα δώρο, ένα λουλούδι, ένα
επιτραπέζιο παιχνίδι .

Εάν η εφαρµογή όλων αυτών κριθεί αναποτελεσµατική, µπορεί
να τροποποιηθεί ή και να σταµατήσει εντελώς η θεραπευτική αυτή
αγωγή .  Βέβαια , απαραίτητος είναι ένας χώρος , µια αίθουσα
ψυχαγωγίας  για να µπορεί να υπάρξει εφαρµογή των πιο πάνω .

Όταν ο ασθενής έχει µέτριο ή έντονο πόνο, είναι αυτονόητο ότι
αυτής της µορφής οι ενέργειες , οι οποίες αποσκοπούν στο να τον
ενθαρρύνουν  ψυχολογικά και να τον βοηθήσουν , δεν έχουν καµιά
εφαρµογή .  Τότε προτεραιότητα έχει η προσέγγιση  στο πρόβληµα
«πόνος» και η ανακούφισή του .

Στο εξωτερικό έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέµα της
ψυχαγωγίας .  Έχουν ιδρυθεί οργανισµοί που ασχολούνται αποκλειστικά
µε το «θεραπευτικό χιούµορ». Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο
«Αµερικανικός Οργανισµός Θεραπευτικού Χιούµορ» που διοργανώνει
διαλέξεις , παρέχει πληροφορίες και στηρίζει οικονοµικά αυτήν την
προσπάθεια .  Οι επαγγελµατίες που εξειδικεύονται πάνω στο
συγκεκριµένο θέµα πληθαίνουν . 

Είναι γεγονός ότι δεν µπορούµε να αναχαιτίσουµε τα δυσάρεστα
γεγονότα που συµβαίνουν γύρω µας και ανατρέπουν  τον κανονικό
ρυθµό της ζωής µας , όµως µπορούµε να απαλύνουµε και να κάνουµε
πιο υποφερτές και ανθρώπινες  τις δύσκολες στιγµές, τις οποίες
υποχρεωτικά βιώνουµε .

Η συµµετοχή του ασθενούς στις µεθόδους αυτές του
«θεραπευτικού χιούµορ» είναι το πρώτο θετικό βήµα για την
επανένταξη στη ζωή, για αναδιοργάνωση  των στόχων και
προτεραιοτήτων που θα θέσει σε εφαρµογή , για χρησιµοποίηση του
χρόνου του µε τον πιο εποικοδοµητικό και αποτελεσµατικό τρόπο,
για διατήρηση της πνευµατικής και ψυχικής του διαύγειας αλλά και
της σωµατικής του ευεξίας . 

(Άρθρο από τον επαρχιακό τύπο διασκευασµένο).

ΘΕΜΑΤΑ

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας περίληψη του κειµένου ,
χωρίς δικά σας σχόλια (100 - 120 λέξεις).

Μονάδες 25
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Β.1. Να σχολιάσετε σε µια παράγραφο (80 –  100 λέξεων) το νόηµα του
παρακάτω αποσπάσµατος του κειµένου :

«Είναι γεγονός ότι δεν µπορούµε να αναχαιτίσουµε τα
δυσάρεστα γεγονότα που συµβαίνουν γύρω µας και ανατρέπουν
τον κανονικό ρυθµό της ζωής µας, όµως µπορούµε να
απαλύνουµε και να κάνουµε πιο υποφερτές και ανθρώπινες τις
δύσκολες στιγµές, τις οποίες υποχρεωτικά βιώνουµε».

Μονάδες 8

Β.2. Να δώσετε έναν τίτλο στο κείµενο που σας δόθηκε .
Μονάδες 3

Β.3. ψυχαγωγία , δηµιουργούνται :  Να σχηµατίσετε τέσσερις νέες
σύνθετες λέξεις χρησιµοποιώντας για καθεµιά από ένα
(διαφορετικό κάθε φορά) συνθετικό των παραπάνω λέξεων .
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Β.4. Να εντοπίσετε στο κείµενο πέντε µέσα πειθούς που έχουν
ως στόχο την απόδειξη της θέσης : Ο ασθενής οφείλει να
συµµετέχει στις µεθόδους του «θεραπευτικού  χιούµορ».
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Γ. ∆ιαπιστώνουν  σήµερα οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι ότι
το γέλιο δεν είναι πλέον µεταδοτικό : Οι άνθρωποι γελάνε  και
χαλαρώνουν  όλο και λιγότερο· πολλοί ξυπνούν µε βλέµµα γεµάτο
πλήξη· άλλοι µε ύφος κουρασµένο και δυσαρεστηµένο .

Συµφωνείτε µε τις διαπιστώσεις των παραπάνω επιστηµόνων ; Τις
σκέψεις σας να καταγράψετε σ ’ ένα αποδεικτικό δοκίµιο 400-500
λέξεων .

Μονάδες 50

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους)

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία , κατεύθυνση , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  δεν
θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο .
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  

∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το

τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .
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3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .
4. Κάθε απάντηση  τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .
5. ∆ιάρκεια εξέτασης :  Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων .
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή
των φωτοαντιγράφων .

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


