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ΘΕΜΑΤΑ 

Α. KEIMENO 

Τι προσφέρουν τα ταξίδια στον άνθρωπο 

 Όλοι μας βρίσκουμε δελεαστική την ιδέα για ένα ταξιδάκι πού και πού. Είναι ανανεωτικό, μας ξεκουράζει (ή 

μας κουράζει ευχάριστα) και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γνωρίσουμε νέα μέρη, αξιοθέατα και 

πολιτισμούς. Όσα βιβλία και να διαβάσει κανείς, όσα ντοκιμαντέρ και ταινίες να παρακολουθήσει, τίποτα δε 

συγκρίνεται με την προσωπική εμπειρία και τις αναμνήσεις που θα δημιουργήσει ο ίδιος στον προορισμό που 

πρόκειται να επισκεφτεί. 

  Με τον όρο ταξίδια, εκτός από μία όμορφη ανάπαυλα εκείνες τις λίγες ημέρες των διακοπών, εννοείται 

συνήθως και μία μοναδική πηγή εμπειριών και καλύτερης γνωριμίας με άλλους ανθρώπους και τον κόσμο που 

μας περιβάλλει. Είναι μία ανεξάντλητη πηγή γνώσεων μέσω της οποίας εκπαιδευόμαστε και εμείς οι ίδιοι να 

σεβόμαστε περισσότερο τους ανθρώπους, τη διαφορετικότητα και την ιστορία του κάθε πολιτισμού. Όταν 

ταξιδεύουμε, βλέπουμε εμείς οι ίδιοι τον τρόπο ζωής διαφορετικών πολιτισμών, ερχόμαστε σε επαφή με 

διαφορετικές κουλτούρες και ιδεολογίες. Βλέπουμε τις αντιλήψεις των ανθρώπων για σημαντικά ζητήματα 

της ανθρώπινης ζωής και βελτιώνουμε και εμείς τις δικές μας απόψεις. 

  Όταν ερχόμαστε σε επαφή με άλλους ανθρώπους, βλέπουμε ότι τελικά αυτά που μας ενώνουν είναι 

περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος αλλάζει ουσιαστικά όταν 

μαθαίνουμε τις διαφορές αλλά και σεβόμαστε τη διαφορετικότητα. Τότε μόνο νοιώθουμε ότι μπορούμε να 

βάλουμε ένα λιθαράκι για να γίνει ο κόσμος αυτός καλύτερος, όταν ερχόμαστε σε αληθινή επικοινωνία με 

σεβασμό στο ανθρώπινο πρόσωπο. Και τότε συγκρίνουμε τις υγιείς απόψεις με τις λανθασμένες, 

απορρίπτοντας τις νοσηρές και κρατώντας εκείνες που θα πάνε τον κόσμο μας μπροστά. 

  Ταξιδεύοντας, οι κοινωνικές μας δεξιότητες χτυπάνε κόκκινο. Μαθαίνουμε να επικοινωνούμε και να 

συνεννοούμαστε με αγνώστους και νιώθουμε πιο άνετα να κάνουμε νέες γνωριμίες. Αυτό θα συμβεί είτε 

«αναγκαστικά», όταν πρέπει να μιλήσουμε με το προσωπικό του ξενοδοχείου ή να ζητήσουμε οδηγίες τη 

στιγμή που έχουμε χαθεί, είτε κάνοντας νέους φίλους σε ένα πάρτι. Όποια και αν είναι η περίπτωση, ο έλεγχος 

του άγχους και της αμηχανίας είναι ένα ανεκτίμητο μάθημα! 

  Τελικά, τα ταξίδια μας κάνουν πιο ευτυχισμένους! Χαλαρώνουμε, αποκτάμε αυτοπεποίθηση, μορφωνόμαστε 

και δοκιμάζουμε νέα πράγματα. Αποκτάμε αίσθηση της θέσης μας στον κόσμο, αλληλεγγύη και εμπάθεια και 

γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Βρίσκουμε την ψυχική μας ισορροπία και ανακαλύπτουμε την ουσία 

των πραγμάτων. 

                                                                                                        (Πηγή: διαδίκτυο-διασκευή) 
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Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Τι συμβαίνει, σύμφωνα με το κείμενο, όταν μέσα από την εμπειρία των ταξιδιών ερχόμαστε σε επαφή με 

άλλους ανθρώπους;  

(μον.2) 

2. Να εντοπίσετε τα δομικά μέρη και τον τρόπο ανάπτυξης της 2
ης

 παραγράφου: «Με τον όρο.. δικές μας 

απόψεις».  

(μον.2) 

 3. Να βρείτε μέσα από το κείμενο 2 παράγωγες λέξεις με λόγια αχώριστα μόρια (οι 2 παράγωγες λέξεις που 

θα γράψετε να μην είναι με το ίδιο αχώριστο μόριο).  

(μον.1) 

 

4. Να εντοπίσετε το υποκείμενο σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις και να αναγνωρίσετε τι μέρος του 

λόγου είναι.  

(μον.2,5) 

 Ο Κώστας συνόδευσε τους γονείς του στο δείπνο. 

 Στις μέρες μας, οι νέοι δεν υπολογίζουν τις συνέπειες των πράξεών τους. 

 Συγκεντρωμένοι στη διαδήλωση δέχτηκαν δακρυγόνα από τους αστυνομικούς. 

 Το αύριο είναι αβέβαιο για τη νέα γενιά. 

 Κάποιος χτύπησε το κουδούνι και σε ζήτησε. 

 

5. Να εντοπίσετε τα απρόσωπα ρήματα ή τις απρόσωπες εκφράσεις και να υπογραμμίσετε το υποκείμενό τους.  

 

(μον.2,5) 

 Ακούγεται στο σχολείο πως η εκδρομή θα ματαιωθεί. 

 Είναι ώρα να φύγουμε από το πάρτυ. 

 Πρέπει να είσαι αφοσιωμένος στο στόχο σου. 

 Χρειάζεται να δώσεις όλα σου τα χρήματα για να το αγοράσεις. 

 Είναι καιρός να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου. 

 

 

Γ.ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΛΟΓΟΥ: 

 
Ως αρθρογράφος στην ιστοσελίδα του σχολείου σου αναλαμβάνεις να συντάξεις ένα άρθρο στο οποίο θα 

ενημερώνεις τους συμμαθητές σου για το ρόλο που έχουν τα ταξίδια στη ζωή ενός ανθρώπου και τι 

ενδεχομένως θα κερδίσει κάποιος μέσα απ’ αυτά. (200-250 λέξεις)  

 

(μον.10). 

 

 


