
 

 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

KEIMENO I 

Με τον όρο «εναλλακτικός τουρισμός» (alternative tourism) περιγράφουμε 

συνήθως τις πιο διαφορετικές τουριστικές δραστηριότητες: την πεζοπορία ή την 

ορειβασία, την ιππασία και την ορεινή ποδηλασία, τις διάφορες οικοτουριστικές και 

αθλητικές εμπειρίες στην άγρια φύση. Κοντολογίς, οι άνθρωποι που καταφεύγουν σε 

αυτό τον τύπο διακοπών αναζητούν ασυνήθιστες και συνήθως σωματικά 

εξαντλητικές δραστηριότητες οι οποίες, όμως, τους προσφέρουν αξέχαστες ή και 

ιδιαιτέρως αναζωογονητικές εμπειρίες, εντελώς διαφορετικές από αυτές του 

συμβατικού τουρισμού. 

Οι διακοπές ως επιστροφή στην «άγρια φύση» έγιναν μόδα κατά τις αρχές 

της δεκαετίας του 1990 και από τότε ένας όλο και μεγαλύτερος αριθμός φυσιολατρών 

επιδίδονται, κάθε χρόνο, σε αυτό το ιδιαίτερα απαιτητικό είδος τουρισμού. Η επιτυχία 

αυτών των εναλλακτικών διακοπών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την καλή 

φυσική κατάσταση των ατόμων που συμμετέχουν, αλλά και από την καλή 

σηματοδότηση, την ασφάλεια, την παρουσία καλά οργανωμένων καταλυμάτων για 

τους ταλαιπωρημένους οδοιπόρους. 

Πως όμως εξηγείται η μεγάλη επιτυχία των εναλλακτικών διακοπών; 

Προφανώς, δεν πρόκειται για μια μαζοχιστική αυταπάτη των, μέχρι χθες, 

κομφορμιστών τουριστών. Αντίθετα, πλήθος βιοιατρικών και ψυχολογικών ερευνών 

επιβεβαιώνουν τη ζωτική ανάγκη του ανθρώπου των πόλεων να ανανεώνει περιοδικά 

τη σχέση του με τη φύση. Και η πεζοπορία μέσα στο φυσικό περιβάλλον έχει 

αποδειχτεί μια ιδιαίτερα επωφελής άσκηση όχι μόνο για την καλή σωματική υγεία 

αλλά και για την ανανέωση της ψυχικής. 

Μάλιστα, ο Ντάνιελ Λίμπερμαν (Daniel Lieberman), κορυφαίος εξελικτικός 

βιοανθρωπολόγος, που διδάσκει στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, έχει παρουσιάσει 

αδιαμφισβήτητα επιχειρήματα υπέρ του γεγονότος ότι το ανθρώπινο σώμα, κατά την 

εξέλιξή του, κατασκευάστηκε για να περπατά με δίποδη βάδιση, διανύοντας 

καθημερινά τεράστιες αποστάσεις. Για παράδειγμα, οι μακρινοί προγονοί μας 

κυνηγοί- τροφοσυλλέκτες έπρεπε να διανύουν 15 με 19 χιλιόμετρα κάθε μέρα για να 



 

 

 

βρουν τροφή, ενώ και οι μετέπειτα αγροτικοί πληθυσμοί διέθεταν τεράστια σωματική 

αντοχή. 

Η συστηματική αποτίμηση της βιολογικής μας ανάγκης για σωματική 

άσκηση ή, έστω για καθημερινό περπάτημα έχει ολέθριες επιπτώσεις για την υγεία 

μας. Όπως εξηγεί ο Λίμπερμαν στο εντυπωσιακό βιβλίο του «Η ιστορία του 

ανθρώπινου σώματος», εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης έχουν οδηγήσει το ανθρώπινο 

είδος σε μια μάλλον παράδοξη κατάσταση: μολονότι, κατά μέσο όρο, έχει αυξηθεί το 

προσδόκιμο ζωής και έχουν σαφώς βελτιωθεί οι συνθήκες διαβίωσης, οι άνθρωποι 

εξακολουθούν να υποφέρουν και συχνά να πεθαίνουν από κάποιες παθήσεις που η 

σημερινή ιατρική αδυνατεί να εξαλείψει. 

Πράγματι, αρκεί να κοιτάξουμε γύρω μας για να διαπιστώσουμε ότι πολύ 

μεγάλος αριθμός ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας, είναι είτε υπέρβαρα είτε υποφέρουν 

από παχυσαρκία. Και αυτή η παθολογική κατάσταση δεν εμφανίζεται  μόνο στους 

κατοίκους των πιο ανεπτυγμένων κοινωνιών αλλά και σε κάθε ανθρώπινο πληθυσμό 

που υιοθετεί τον σύγχρονο τρόπο ζωής και διατροφής, ο οποίος ευθύνεται άμεσα για 

την εκδήλωση πολλών θανατηφόρων καρδιακών και εγκεφαλικών ασθενειών. Εξ ου 

και η επιτακτική ανάγκη να αναζητήσουμε εναλλακτικούς τρόπους ζωής ή, 

τουλάχιστον, να παρηγορηθούμε, για λίγο, με εναλλακτικούς τρόπους τουρισμού. 

Σπύρος Μανουσέλης (Εφημερίδα των Συντακτών, 31/07/2016) 

 

Κείμενο ΙΙ 

  

 



 

 

 

Κείμενο ΙΙΙ 

Τα νησιά της Ελλάδας 

Νάτα, νάτα της Ελλάδος τα νησιά, νάτην η γη 

Που η πυρρή Σαπφώ κι αγάπες και τραγούδια έχει σκορπίσει, 

Όπου εφανερώθη ο Φοίβος κι όπου η Δήλος έχει βγη 

Κι όπου κάθε τέχνη ειρήνης και πολέμου βλαστήσει,  

Ένα αιώνιο καλοκαίρι λες κι’ ως τώρα τα χρυσώνει, 

Μα όλα τους, εξόν τον Ήλιο, τα βασίλεψαν οι χρόνοι. 

 

Ω του Ομήρου η μούσα τώρα, του Ανακρέοντα η λαλιά, 

Οι παλικαρίσιες άρπες κι οι κιθάρες των ερώτων, 

Νιώθουν δόξες πώχει διώξει κάθε μια σου ακρογιαλιά, 

Κι οι μέρες  που τις γέννησαν δεν ακούνε τον ήχο των,  

Όπου μυριαντιλαλιέται, ξακουσμένος κι απ’ τη Δύση 

Πέρα, εκεί που στων Μακάρων τα νησιά γελάει η φύση. 

 

Πα στους βράχους, κάποιος ρήγας εθρονιάστη έναν καιρό, 

Ξάγναντα στη Σαλαμίνα τη γιαλοβγαλμένη κάτου, 

Βλέπει αμέτρητα καράβια, παλικάρια ένα σωρό 

Κι έθνη, που όλα, κι άλλα τόσα, κι άλλα τόσα, είναι δικά του. 

Όταν χάραζε η μέρα τα μετρούσε ακέραια ως πέρα, 

Τάχατες τι νάχαν γίνει σαν βασίλευεν η μέρα. 

 

Τα ποτήρια όλα, ως τ’ αχείλι, με Σαμιώτικο κρασί 

Πάνω στου Σουλίου τα βράχια και στης Πάργας τ΄ακρογιάλι 

Θε να βρεις απομεινάρια της γενιάς που έχουνε βγάλει, 

Σπαρτιάτισσες μανάδες με λαχτάρα περισσή. 

Των Ηρακλειδών ο σπόρος ποιος το ξέρει αν κει πέρα 

Δεν προσμένει πιο γιγάντιος, για να κατεβεί μια μέρα. 

Lord Byron, Τραγούδια για την Ελλάδα, μτφ. Στέφανος Μϋρτας, Εκδόσεις 

Μπάυρον, Αθήνα 1983, σ. 63-68 

 

 



 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ: 

Α. Να αποδώσετε συνοπτικά τα επιχειρήματα του συντάκτη του κειμένου Ι (60-

70 λέξεις) για τη σημασία των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.      (μονάδες 15) 

Β1. Α. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, με βάση το κείμενο Ι, τις παρακάτω 

προτάσεις, γράφοντας στο τετράδιο σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε 

κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό ή Λάθος. 

Α) Στις μορφές εναλλακτικού τουρισμού εμπεριέχεται η παρακολούθηση αθλητικών 

συναντήσεων. 

Β) Η συμμετοχή σε δράσεις εναλλακτικού τουρισμού προϋποθέτει απλώς την 

ικανοποιητική φυσική κατάσταση των ατόμων. 

Γ) Την επιλογή εναλλακτικών μορφών τουρισμού επιβάλλουν μόνο λόγοι βιολογικοί.   

                      (μονάδες 6) 

  Β. Ποιο είναι το μήνυμα της φωτογραφίας στο κείμενο ΙΙ; (40-50 λέξεις) (μον. 9) 

 

Β2.  Με ποιο τρόπο ο συγγραφέας στην τέταρτη παράγραφο επιχειρεί να πείσει 

τους αναγνώστες του; Καταφέρνει να τους επηρεάσει;  

                                   (μονάδες 10) 

Β3. «πλήθος βιοιατρικών και ψυχολογικών ερευνών επιβεβαιώνουν τη ζωτική 

ανάγκη του ανθρώπου των πόλεων να ανανεώνει περιοδικά τη σχέση του με τη 

φύση»(παράγραφος 3). Για ποιο λόγο έγινε η συγκεκριμένη επιλογή σύνταξης 

από τον συγγραφέα; Να μετατρέψετε τη σύνταξη στην αντίθετή της. Πως 

διαφοροποιείται το απόσπασμα ως προς το ύφος;                                 (μονάδες 15) 

 

Γ. Στο κείμενο ΙΙΙ ο ποιητής αναδεικνύει όσα στοιχεία θα ενδιέφεραν έναν 

περιηγητή, που επισκέπτεται τη χώρα μας – και όχι έναν συμβατικό τουρίστα. 

Ποια είναι αυτά; Ποια η ιδιαίτερη αξία της περιηγητικής αντίληψης σε σχέση με 

μια συμβατική τουριστική; (100-200 λέξεις) 

                                                    (μονάδες 15) 

Δ. Σε ένα άρθρο που θα δημοσιευθεί στην τοπική εφημερίδα, αξιοποιώντας 

στοιχεία του κειμένου Ι, να αναφερθείτε στα οφέλη του τουρισμού και στην 

ανάγκη ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού. (λέξεις 300-400) 

                 (μονάδες 30) 

 



 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α. Το κείμενο αναδεικνύει τη σημασία των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

Επισημαίνει πως παρέχουν βιώματα που ενισχύουν την ψυχική  και σωματική υγεία 

του ανθρώπου. Ιδιαίτερα η επαφή με τη φύση παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα που 

επιβεβαιώνουν σχετικές επιστημονικές έρευνες. Οι νέες μορφές τουρισμού είναι 

ευεργετικές για τον σύγχρονο άνθρωπο με βάση τον τρόπο που ζει και τις γνωστές σε 

όλους, επιβαρυντικές στην υγεία του, διατροφικές συνήθειες. 

 
Β1.Α) α Λάθος βΛάθος γΛάθος 

 

Β1.Β) Στην εικόνα αποτυπώνεται ο αγροτουρισμός, μια νέα μορφή τουρισμού. Η 

ενασχόληση με δραστηριότητες στη φύση διαμορφώνει την οικολογική συνείδηση 

των συμμετεχόντων, αναδεικνύει τον σεβασμό στη φύση και καλλιεργεί την 

ευαισθησία για περιβαλλοντικά προβλήματα. Ταυτόχρονα ευνοείται η ανθρώπινη 

επαφή και επικοινωνία. 

 

Β2. Ο συγγραφέας στην τέταρτη παράγραφο προκειμένου να πείσει τους αναγνώστες 

για την αναγκαιότητα νέων μορφών τουρισμού επικαλείται έναν «κορυφαίο 

εξελικτικό βιοανθρωπολόγο», τον «Ντάνιελ Λίμπερμαν». Χρησιμοποιεί ως τεκμήριο 

την αναφορά στο όνομά του και κατόπιν αναφέρει ένα παράδειγμα για να το 

ενισχύσει «Για παράδειγμα,… σωματική αντοχή». Επικαλούμενος τη λογική 

καταφέρνει να πείσει τους αναγνώστες για την αναγκαιότητα του εναλλακτικού 

τουρισμού. 

 

Β3. Η σύνταξη που επιλέγεται από τον συγγραφέα είναι η ενεργητική γιατί επιθυμεί 

να δώσει έμφαση στο υποκείμενο. 

Μετατροπή: « Από πλήθος βιοιτρικών και ψυχολογικών ερευνών επιβεβαιώνεται η 

ζωτική ανάγκη του ανθρώπου των πόλεων να ανανεώνεται περιοδικά η σχέση του με 

τη φύση». 

Με την παθητική σύνταξη το ύφος γίνεται πιο απρόσωπο και τυπικό, ενώ ο λόγος 

αποκτά πυκνότητα και μεγαλύτερη πλοκή. 

 

Γ.  Ο λόρδος Μπάιρον, γνωστός φιλέλληνας, επισκέπτεται τη χώρα μας με σκοπό να 

γνωρίσει όχι μόνο τις ομορφιές της φύσης αλλά και την ιστορία της σε όλες τις 



 

 

 

περιόδους. Με αναφορές σε θεούς της αρχαιότητας (Απόλλωνα), σε ποιητές (Όμηρο, 

Σαπφώ) αλλά και σε σημαντικές ιστορικές μάχες (Σαλαμίνα), φτάνει ως το 1821 

(Σούλι). Σημαντικές είναι οι περιγραφές της φυσικής ομορφιάς αλλά και των πτυχών 

της ζωής των κατοίκων.  

Στο περιεχόμενο του ποιήματος αναδεικνύονται στοιχεία που συνιστούν την 

πολιτιστική, πνευματική και ιστορική ταυτότητα της χώρας. Καλύπτονται ουσιαστικά 

τα ενδιαφέροντα ενός περιηγητή που στόχο έχει να καλύψει τα πνευματικά του 

ενδιαφέροντα. Με πλούσια εκφραστικά μέσα, εικόνες, μεταφορές (αγάπες και 

τραγούδια έχει σκορπίσει, κάθε τέχνη ειρήνης και πολέμου έχει βλαστήσει) 

διαμορφώνει ένα συγκινησιακό πλαίσιο που ευαισθητοποιεί τον δέκτη να 

παρακολουθήσει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις περιγραφές του. Η πρόθεση, λοιπόν, του 

συγκεκριμένου επισκέπτη είναι να έρθει σε επαφή με πολιτιστικά στοιχεία της 

περιοχής, να γνωρίσει τις ιδιαίτερες πτυχές της ζωής των κατοίκων, τα ήθη, τα έθιμα, 

την παράδοσή τους. Ο συμβατικός τουρίστας από την άλλη δίνει έμφαση στη 

διασκέδαση, στη σωματική και πνευματική ανανέωση και ξεκούραση από τις 

επαγγελματικές του υποχρεώσεις. 

 

Δ. Επικοινωνιακό πλαίσιο άρθρου 

Αναφορική λειτουργία της γλώσσας (χρήση γ’ προσώπου) 

Ύφος: σοβαρό, επίσημο 

Τίτλος: Τουρισμός - Αναγκαιότητα εναλλακτικών μορφών του. 

Πρόλογος: συνοπτική αναφορά στα οφέλη του τουρισμού και στην αναγκαιότητα των 

εναλλακτικών μορφών του. 

Οφέλη τουρισμού: α) Οικονομικά: δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας που 

συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας / με την περιφερειακή ανάπτυξη και 

αξιοποίηση των τουριστικών περιοχών περιορίζεται η εσωτερική μετανάστευση προς 

τα αστικά κέντρα / αναπτύσσονται οικονομικές δραστηριότητες στις χώρες υποδοχής 

και βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο 

β) Πολιτιστικά: προβάλλεται ο πολιτισμός της χώρας στο εξωτερικό / δυνατότητες 

για πολιτιστική δραστηριότητα σε τουριστικές περιοχές / αναπαλαίωση κτηρίων 

υψηλής αισθητικής, διατήρηση παραδοσιακών οικισμών / διάδοση ιδεών, γνωριμία 

με ήθη, έθιμα, ανταλλαγές πολιτιστικών προϊόντων, επισκέψεις σε ιστορικά μνημεία/ 

συνειδητοποίηση της πολιτιστικής ιδιοπροσωπίας κάθε χώρας. 



 

 

 

γ) Πνευματικά-ηθικά: διευρύνονται οι πνευματικοί ορίζοντες και ευνοείται η 

πνευματική καλλιέργεια του τουρίστα/ γνώση νέων τρόπων ζωής / αποκτώνται 

εμπειρίες ζωής και ανταλλάσσονται ιδέες 

δ)  Ψυχολογικά: ψυχική ανανέωση, αναζωογόνηση, χαλάρωση από εντατικούς 

ρυθμούς ζωής, κυρίως των κατοίκων των μεγάλων αστικών κέντρων / αντιμετώπιση 

αισθήματος πλήξης και ανίας με την αλλαγή των παραστάσεων  

Ανάγκη ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού: αποτελούν αναγκαιότητα 

γιατί συμβάλλουν στην διαμόρφωση περιβαλλοντικής γνώσης και ευαισθητοποίησης, 

οικολογικής συνείδησης και αναπτύσσουν ευρύτερα οικολογικά ενδιαφέροντα / 

συνεισφέρουν στην εκπαίδευση και γνωριμία του επισκέπτη με την τοπική 

κουλτούρα, ήθη, έθιμα και λοιπές τοπικές δραστηριότητες / συντελούν στην 

αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας / 

αναπτύσσονται με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες και 

ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιδράσεις στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον / 

απαλλάσσουν τις διακοπές από τη μικροαστική αντίληψη που συνδέει τον τουρισμό 

με την υπερκατανάλωση, τη χλιδή, την ευτελή διασκέδαση και από το κλίμα της 

τυποποίησης και της εμπορευματοποίησης και προσδίδουν στην ανθρώπινη δράση τη 

διάσταση του ταξιδιού και της περιήγησης. 

(Μπατσίνας – Τσέργα) 

 

 

 

Επιμέλεια θεμάτων: ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
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