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Έκθεση Στ’  

Ταξίδι – Εκδρομή 

 Πρόλογος: Στον πρόλογο αναφέρω πού βρίσκεται το μέρος όπου πήγα, πότε πήγα 
(χρόνος, εποχή), με ποιους πήγα (οικογένεια, φίλοι, συμμαθητές), πώς (μεταφορικό μέσο: 
αυτοκίνητο, αεροπλάνο, πλοίο, τρένο, ποδήλατο, πεζοπορία, πούλμαν) και γιατί πήγα.  

Λεπτομέρειες: Ξεκινώ να αφηγούμαι και να περιγράφω με χρονική σειρά πώς άρχισε το 

ταξίδι και την εξέλιξή του μέχρι να φτάσω στον προορισμό. Τότε, γράφω τη γενική εντύπωση του 
μέρους. Συνεχίζω να αναφέρω περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι βλέπω εκεί 
χρησιμοποιώντας επίθετα για να κάνω πιο παραστατική την αφήγηση και την περιγραφή μου 
χωρίς όμως να κουράσω τον αναγνώστη με επαναλήψεις και με περιττές λεπτομέρειες.    

Αλλάζω παράγραφο και αναφέρω χαρακτηριστικά παραδείγματα όσον αφορά με το τι έκανα 
εκεί καθώς και διαφορά περιστατικά που συνέβησαν. Καταγράφω την επιστροφή του ταξιδιού και 
ιδιαίτερες στιγμές που μου άρεσαν.   

Επίλογος: Ολοκληρώνω την έκθεσή μου με συναισθήματα και σκέψεις που 

δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αναφέροντας μια ευχή ή επιθυμία.   

Άλκης Κοκκινασίδης  
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

 Ρήματα: ξεκινώ, ταξιδεύω, επισκέπτομαι, μετακινούμαι, πορεύομαι, γευματίζω, διασκεδάζω, 

απολαμβάνω, χαλαρώνω, μεταφέρω, φωτογραφίζω, συναντώ, αντικρίζω, χαίρομαι, συγκινούμαι, 

πιστεύω, νιώθω. Εφόσον κάνω αφήγηση, χρησιμοποιώ παρελθοντικούς χρόνους κυρίως 

Αόριστο, αλλά Παρατατικό και Υπερσυντέλικο.  

Ουσιαστικά:  τοπίο, θάλασσα, ήλιος, βουνό, βροχή, σύννεφα, καιρός, εκδρομή, παραλία-ακτή, 

παρέα-συντροφιά, απόλαυση, ξημέρωμα, θέα, φαγητό, αστεία, περιπέτεια, χαλάρωση, ένταση, 

άγχος, χαρά, αγωνία. 

Επίθετα: μοναδικός, φανταστικός, πρωτόγνωρος, ξακουστός, χαλαρωτικός-ξέγνοιαστος, 

ηλιόλουστος, σπάνιος, κουραστικός, όμορφος, ιδανικός, καταπληκτικός, έκπληκτος, γρήγορος. 

Χρονικές Λέξεις – Φράσεις: αρχικά, το πρωί, στην αρχή, έπειτα, στη συνέχεια, αργότερα, 

ύστερα, μετά από λίγο, την επόμενη μέρα, νωρίς, αργά, αμέσως, πριν, τώρα, μόλις, ενώ, 

παράλληλα, ταυτόχρονα, αφότου, ακολούθως, εν τω μεταξύ, την ώρα/στιγμή που, τέλος.  

Λέξεις – Φράσεις Συμπλήρωσης: ακόμα, επιπλέον, επίσης, επιπρόσθετα, εξάλλου, εκτός απ΄ 

αυτό. 

 

Άλκης Κοκκινασίδης 
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«Να αφηγηθείς το αγαπημένο σου ταξίδι ή εκδρομή» 
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