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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1) Σύμφωνα με το κείμενο η τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα έχει πολλά θετικά. Αρχικά, φέρει 

σημαντική οικονομική ανάπτυξη που θεωρείται βασικό για μια χώρα με οικονομική κρίση. Πέρα από 

αυτό, για να εξυπηρετηθούν τόσο οι ξένοι όσο και οι Έλληνες πολίτες κατασκευάζονται 

συγκοινωνίες, λιμάνια, γέφυρες και  δρόμοι. Με αυτόν τον τρόπο σημειώνεται άνοδος του βιοτικού 

επιπέδου των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα έρχονται σε επαφή με ξένους λαούς, μαθαίνουν τη γλώσσα 

τους, συνάπτουν φιλίες και εξοικειώνονται με το διαφορετικό. 

 

2) Δομή: 

Θεματική πρόταση: «  Ξεκινώντας από τις θετικές επιπτώσεις του τουρισμού είναι φυσικό να γίνει 

πρώτα απ’ όλα αναφορά στην οικονομική του διάσταση» 

Σχόλια: «Ο τουρισμός συνεπάγεται… από άλλες χώρες.» 

Κατακλείδα: «Όλα αυτά έχουν… μεταξύ των λαών.» 

Τρόπος ανάπτυξης Η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων. 

Αιτιολόγηση :«Ο τουρισμός συνεπάγεται τη διαρκή εισροή χρήματος και πλούτου στην ελληνική 

οικονομία, ειδικά σε μια εποχή, κατά την οποία η οικονομική κρίση είναι έντονη». 

Παραδείγματα: «λιμάνια, αεροδρόμια, γέφυρες, κατάλληλο οδικό δίκτυο» 

Αίτιο-αποτέλεσμα: «Ο ελληνικός πληθυσμός, όμως, ωφελείται και από άλλες απόψεις χάρη στον 

τουρισμό: γνωρίζει άλλους πολιτισμούς, ανταλλάσσει ιδέες και ήθη, μαθαίνει ξένες γλώσσες, 

αναπτύσσει φιλίες και δεσμούς με ανθρώπους από άλλες χώρες. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την 

ενίσχυση της αλληλοκατανόησης και του σεβασμού μεταξύ των λαών.» 

 

3)Βουλητική πρόταση: να αποτελέσει παράγοντα προόδου και ανάπτυξης για την ελληνική κοινωνία 

(αντικείμενο στο ρήμα μπορεί) 

Ειδική πρόταση: ότι το φαινόμενο του τουρισμού μπορεί ( υποκείμενο στο ρήμα είναι) 

 

4) Αυτά τα έργα, δεν εξυπηρετούν μόνο τους ξένους αλλά και τον ελληνικό πληθυσμό→ΚΥΡΙΑ 

 ο οποίος αποκτά ένα σύγχρονο κράτος και μια καλύτερη ποιότητα ζωής→ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ 

ΥΠΟΤΑΞΗ 
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Ο ελληνικός πληθυσμός, όμως, ωφελείται και από άλλες απόψεις χάρη στον τουρισμό: 

 γνωρίζει άλλους πολιτισμούς, ανταλλάσσει ιδέες και ήθη, μαθαίνει ξένες γλώσσες, αναπτύσσει φιλίες 

και δεσμούς με ανθρώπους από άλλες χώρες→ ΚΥΡΙΕΣ  

ΑΣΥΝΔΕΤΟ ΣΧΗΜΑ 

 

5)Οι νέοι για να χτίσουν σωστά το μέλλον  τους πρέπει να αφοσιωθούν στους στόχους τους 

Τον επόμενο μήνα θα αρχίσουν να χτίζουν τη νέα γέφυρα του χωριού. 

 

Οι έφηβοι συχνά υιοθετούν τις συμπεριφορές των ατόμων που θαυμάζουν. 

Αποφάσισαν να υιοθετήσουν ένα μωρό γιατί δυσκολεύονται να αποκτήσουν δικό τους. 

 

Τα «greeklish» θεωρούν οι γλωσσολόγοι ότι καταστρέφουν την ελληνική γλώσσα. 

Ο καθηγητής έκανε παρατήρηση στους μαθητές επειδή κατέστρεφαν τα θρανία. 

 

 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Επικοινωνιακό πλαίσιο :άρθρο 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Αναφορά ότι στις μέρες μας η γλωσσομάθεια ανθίζει και ότι υπάρχουν πολλά θετικά 

χάρη σε αυτήν. 

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ:  ευνοείται ο τουριστικός τομέας, αναπτύσσονται φιλίες, ο άνθρωπος 

απαλλάσσεται από φανατισμό, μαθαίνει για τις κουλτούρες άλλων λαών, ανταλλάσει ήθη και έθιμα, 

διευρύνει τους ορίζοντες του, εξελίσσεται επαγγελματικά, ταξιδεύει περισσότερο 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Σύνοψη και μικρή αναφορά και στους τρόπους προστασίας από τους κινδύνους της 

γλωσσομάθειας 

 

 
 


