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Κείμενο 

Γέλιο: Βάλτε το στη ζωή σας τώρα! 

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί απόσπασμα άρθρου της Έλενας Αρώνη που δημοσιεύθηκε στη 

διαδικτυακή πύλη https://www.all4fun.gr/portal/psyxologia στις 3 Μαΐου 2017.  

 

Έχετε διαπιστώσει πως, όταν γελάτε, «φωτίζει» το πρόσωπό σας και φαίνεστε 

ομορφότεροι και νεότεροι; Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι ο άνθρωπος είναι «ζώον 

γελαστικόν», προσδίδοντάς του την ιδιότητα να γελά, κάτι που τον ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα 

όντα, όπως ακριβώς η νόηση και η γλώσσα. 

Το γέλιο είναι ένας τρόπος να χαρούμε, να νιώσουμε καλά, να χαλαρώσουμε, να 

διώξουμε το άγχος, να έρθουμε πιο κοντά, να ενθαρρύνουμε τους άλλους - ακόμη και τον 

εαυτό μας. Είναι τόσο απλό και συγχρόνως τόσο πολύτιμο, όχι μόνο για τις σχέσεις μας με 

τους άλλους, αλλά και για τον ίδιο τον οργανισμό μας. Είναι πράγματι εντυπωσιακό το πόσο 

καλό κάνει το γέλιο στην ψυχική και σωματική μας υγεία, αν και πρέπει να παραδεχτούμε πως 

είναι ένα από τα πράγματα που θεωρούμε δεδομένα, επειδή όλοι μπορούμε να το κάνουμε. 

Αν είναι έτσι, όμως, τότε γιατί δεν αναρωτιέστε, πόσο, αλήθεια, γελάσατε σήμερα; Όποια και 

αν είναι η απάντησή σας, να θυμάστε ότι μέρα χωρίς γέλιο είναι μια μέρα χαμένη. 

Τι συμβαίνει στον οργανισμό μας όταν γελάμε: Αφού δεχτούμε το ανάλογο - αστείο - 

ερέθισμα, προκαλείται στο τμήμα του εγκεφάλου, όπου ελέγχονται η διάθεση και τα 

συναισθήματα, μια σειρά χημικών αντιδράσεων, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να αρχίσει να 

γελά, διακριτικά, πιο έντονα ή να ξεκαρδίζεται. Όταν γελάμε, εισπνέουμε περισσότερο αέρα 

από ό, τι συνήθως. Η αναπνοή μας γίνεται πιο βαθιά, οι φωνητικές μας χορδές πάλλονται και 

ενεργοποιούνται τουλάχιστον 400 εκατομμύρια πνευμονικές κυψελίδες, δηλαδή αριθμός 

https://www.all4fun.gr/portal/psyxologia


σχεδόν τριπλάσιος από αυτόν που ενεργοποιείται, όταν αναπνέουμε κανονικά. Έτσι 

οξυγονώνονται καλύτερα οι μύες του προσώπου, οι πνεύμονές μας, αλλά και γενικότερα ο 

οργανισμός μας. 

Το γέλιο είναι δώρο και μπορείτε να το έχετε όποτε θελήσετε. Είναι πολύτιμο χωρίς να 

κοστίζει και, όταν έχει αγνές προθέσεις, μόνο καλό μπορεί να κάνει. Πριν από μερικές 

δεκαετίες, οι υγιείς ενήλικες γελούσαν κατά μέσο όρο 20 λεπτά την ημέρα ή και περισσότερο, 

ενώ σήμερα γελούν περίπου 5 λεπτά την ημέρα ή και ακόμη λιγότερο. Αυτή είναι μια από τις 

πιο δυσάρεστες συνέπειες του σημερινού τρόπου ζωής. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι 

που πληρώνουν (κλαμπ γέλιου, γιόγκα γέλιου, γελωτοθεραπεία), για να κερδίσουν τις 

ευεργετικές επιδράσεις του γέλιου. 

Βάλτε το γέλιο στη ζωή σας, μοιραστείτε το, εκφραστείτε μέσα απ' αυτό και νιώστε 

χαρά και ανακούφιση. Αντιμετωπίστε μικρο-ατυχίες, τις προκλήσεις και ό,τι άλλο, με το γέλιο. 

Όταν είμαστε σε θέση να γελάμε με πράγματα που μας προβληματίζουν, τότε αυτά ξαφνικά 

μοιάζουν πιο «μικρά». Δεν παύουν να υπάρχουν και να μας επηρεάζουν, αλλά δεν μας 

κυριεύουν πια. Το γέλιο διώχνει μακριά τα αρνητικά συναισθήματα, εξομαλύνει εντάσεις και 

μας απελευθερώνει. Μην αφήσετε ούτε μια μέρα να πάει χαμένη. Η καλύτερη ώρα να 

ξεκινήσετε είναι τώρα. Δεν υπάρχουν κατάλληλες στιγμές, αν δεν τις κάνουμε εμείς να γίνουν. 

Μην το αναβάλλετε άλλο! 

 

Θέμα 2β.  

 

Να εντοπίσεις στην τελευταία παράγραφο του κειμένου πέντε ρήματα σε υποτακτική ή 

προστακτική έγκλιση και να δικαιολογήσεις την επιλογή τους από τη συγγραφέα. 

 

Μονάδες 10 

Θέμα 3 

 

Να γράψεις ένα κείμενο στο οποίο εξηγείς τεκμηριωμένα γιατί το γέλιο είναι απαραίτητο 

ειδικά για τους έφηβους μαθητές, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το άγχος από τις 



εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις. Το κείμενό σου να είναι ομιλία που εκφωνείς σε μαθητικό 

συνέδριο με θέμα τα προβλήματα και τις προκλήσεις της εφηβικής ηλικίας.(250-300 λέξεις). 

Μονάδες 40 
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