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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 

 

1. Σύμφωνα με το κείμενο, όταν μέσα από τα ταξίδια ερχόμαστε σε επαφή με άλλους ανθρώπους,  έχουμε την 

ευκαιρία να αντιληφθούμε καλύτερα τον κόσμο. Μαθαίνουμε  να σεβόμαστε τους άλλους ανθρώπους, την 

ιστορία και την διαφορετικότητα  του κάθε πολιτισμού. Με τα ταξίδια καταφέρνουμε να έρθουμε σε επαφή με 

τον τρόπο ζωής των λαών και να γνωρίσουμε την κουλτούρα τους. Επιπλέον, αντιλαμβανόμαστε πώς οι άλλοι 

άνθρωποι χειρίζονται σοβαρά ζητήματα της ανθρώπινης ζωής και αναθεωρούμε τις απόψεις μας. Επίσης, η 

επαφή μας με διαφορετικούς λαούς μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε ότι ο κόσμος μπορεί να γίνει 

καλύτερος, αν περιοριστούν τα πάθη και ο κάθε ένας μάθει να σέβεται τον συνάνθρωπό του και γενικά την 

διαφορετικότητα. Ακόμα,  ταξιδεύοντας έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε, να έρθουμε πιο κοντά με  

άλλους ανθρώπους, αφού είμαστε πιο ανοιχτοί σε νέες γνωριμίες. Τέλος, από το κείμενο προκύπτει πως τα 

ταξίδια και η επαφή με άλλους ανθρώπους λειτουργούν θετικά στην ψυχολογία μας και μας γεμίζουν με 

ευχάριστα συναισθήματα. 

 

 

2. Θεματική πρόταση: «Με τον όρο ταξίδια … μας περιβάλλει » 

    Λεπτομέρειες: « Είναι μία … εμείς τις δικές μας απόψεις » 

    Κατακλείδα: Δεν υπάρχει 

    Τρόπος Ανάπτυξης : ορισμός 

 

 

3.  

- επικοινωνία 

- συνεννοούμαστε 

 

 

4.  

- Ο Κώστας : υποκείμενο -  (ουσιαστικό) 

- Οι νέοι : υποκείμενο – (επίθετο) 

- Συγκεντρωμένοι : υποκείμενο – (μετοχή) 

- Το αύριο : υποκείμενο – (επίρρημα με άρθρο) 
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 - Κάποιος : υποκείμενο – (αντωνυμία)   

  

 

5.  

- Ακούγεται -› απρόσωπο ρήμα , πως η εκδρομή θα ματαιωθεί -› υποκείμενο 

- Είναι ώρα -› απρόσωπη έκφραση, να φύγουμε από το πάρτυ -› υποκείμενο 

- Πρέπει -› απρόσωπο ρήμα, να είσαι αφοσιωμένος στο στόχο σου -› υποκείμενο 

- Χρειάζεται -› απρόσωπο ρήμα, να δώσεις όλα σου τα χρήματα -› υποκείμενο 

- Είναι καιρός -› απρόσωπη έκφραση, να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου -› υποκείμενο 

 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ: 

 

Επικοινωνιακό Πλαίσιο : Άρθρο  

 

Τίτλος :  Η σημασία των ταξιδιών 

 

Πρόλογος:  Αφόρμηση από την αύξηση του τουρισμού στη χώρα μας 

 

Κυρίως Θέμα: Ανάλυση του θέματος 

 

§1- §2 : Σημασία των ταξιδιών για τον άνθρωπο  

 

- ψυχαγωγία, ξεκούραση, χαλάρωση από το άγχος της καθημερινότητας 

- γνωριμία με άλλους λαούς και τόπους,  ήθη και έθιμα, διαφορετικό τρόπο ζωής και ιδεολογίες 

- διεύρυνση του πνευματικού επιπέδου του ανθρώπου  

- καλλιέργεια της κρίσης του 

- δυνατότητα νέων γνωριμιών, καινούριες φιλίες 

- θετικά αποτελέσματα στην ψυχολογία του ανθρώπου  

 

Επίλογος: Ανακεφαλαίωση 


