
ΓΡΑΠΣΗ ΕΞΕΣΑΗ ΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

Γ’ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΟΝΟΜΑ: .............................          09/02/19 

 

Δίλαη πξναηώληα ε δίψα ηνπ αλζξώπνπ λα ηαμηδεύεη. Γελ ππάξρεη άλζξσπνο λα κε δειεύεη ηνλ 

«θνζκνγπξηζκέλν» θαη λα κελ ην ρεη θξπθό θαεκό θη ν ίδηνο λα μεθύγεη από ηα δεζκά πνπ ηνλ δέλνπλ κε ην 

πεξηβάιινλ ηεο ποςηίναρ. Όιν θαη πην κεγάιν ηδαληθό καο γίλεηαη ν Οδπζζέαο γηαηί «πνιιώλ αλζξώπσλ γλώξηζε ηηο 

πόιεηο θαη έκαζε ηε ζθέςε». 

Τν θαηλόκελν ηεο πεξηήγεζεο, πνπ ζήκεξα είλαη γλσζηό κε ηε ιέμε ηνπξηζκόο (από ην Γαιιηθό tour= 

πεξηήγεζε), είλαη πνιύ παιηό. Οη αξραίνη Έιιελεο, ε δαηκόληα θπιή, δελ ηαμίδεπαλ κόλν «θαη’ εκπνξίαλ» αιιά θαη 

«θαηά ζεσξίαλ». Να δνπλ δειαδή, λα κάζνπλ θαη λα ‘ρνπλ ύζηεξα ηε ραξά λα δηεγεζνύλ. Από ηόηε κέρξη ζήκεξα 

πνιιά νλόκαηα ζα είρακε λα αλαθέξνπκε αλζξώπσλ πνπ ηνπο γοήηεςε ην λέν, ην άγλσζην, ε γλώζε, ε πεξηπέηεηα. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνλ Παπζαλία ηνλ Πεξηεγεηή, ηνλ Μάξθν Πόιν, ηνπο εμεξεπλεηέο, ηνλ ιόξδν Βύξσλα. 

Σήκεξα ράξε ζηα κέζα ηεο ηερληθήο θαη ζηελ άνοδο ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ επηηξέπεηαη επρεξέζηεξε θαη 

ανεηόηερη θίλεζε, νπόηε ν ηνπξηζκόο πήξε παγκόζμιες δηαζηάζεηο, θαη ε θίλεζε γίλεηαη -θπξίσο ζήκεξα- νκαδηθά θαη 

νξγαλσκέλα.  

Η πξαγκαηηθόηεηα απηή αλάγθαζε ηα δηάθνξα θξάηε λα πξνζαξκόζνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο αλάινγα. 

Μεγάια ζπγθξνηήκαηα μελνδνρείσλ ξεθςηπώνοςν ζπλέρεηα, νξγαλσκέλνη ρώξνη camping, παξαιίεο, μελώλεο, 

θαηαζηήκαηα ιατθήο ηέρλεο, ζηξνθή πξνο ηελ παξάδνζε, «θθηαζίδσκά» ηεο πξόρεηξν θαη «πξνο πώιεζηλ», ηα-  

μηδησηηθά γξαθεία, μελαγνί, κνπζεία θαη κηα νιόθιεξε αιπζίδα πνπ έρεη ζθνπό ηε δηεπθόιπλζε ηνπ ηνπξίζηα ώζηε... 

κε ραξά λα αθήζεη ην βαιάληηό ηνπ. Σηηο ηξάπεδεο ξέεη ην μέλν ζπλάιιαγκα, νη ληόπηνη ζπεύδνπλ λα κάζνπλ «θάηη» 

από κηα μέλε γιώζζα, γηα λα πξνζιεθζνύλ θαιύηεξα ή λα «θαισζνξίζνπλ» ηνλ μέλν.  

Οη δηθνί καο μέλνη (Δπξσπαίνη θαη Ακεξηθαλνί ζπλήζσο), ίζσο επεηδή έρνπλ πην αλεπηπγκέλν ην πνιηηηζηηθό 

επίπεδν, έζησ θαη αζπλείδεηα ην κεηαθέξνπλ θαη ζηε ρώξα καο θαη κε ηε κίκεζε αλέξρεηαη θαη ην δηθό καο. Οη 

ηξόπνη δσήο ηνπο, νη ζπλήζεηέο ηνπο, ην ληύζηκό ηνπο, ε λννηξνπία ειζδύοςν ζηαζεξά θαη ζηα αληίζηνηρα δηθά καο. 

Τα λέα ήζε όκσο πνπ κε ηνλ ηνπξηζκό εηζδύνπλ, ακβιύλνπλ ηα παξαδνζηαθά καο θξηηήξηα θαη ε εμέιημή καο 

βξαρπθπθισκέλε δελ νδεύεη ομαλά αιιά κε δηαηαξάμεηο θαη άικαηα. Η κίκεζε ελεξγεί έληνλα θαη ζέινπκε λα 

βξεζνύκε θηόιαο πνιιά «Δπξσπαίνη». Ξερλάκε όκσο όηη απαηηείηαη ν θπζηνινγηθόο ρξόλνο -όπσο απαηηήζεθε θαη γηα 

θείλνπο- θαη όηη αλ επηκέλνπκε ζηελ παθηηική κίκεζε είλαη ζα λα παξαδηδόκαζηε ρσξίο όξνπο. 

Γελ πξέπεη λα μεράζνπκε ηηο ξίδεο καο, ηελ παξάδνζή καο, ην ειιεληθό «ρξώκα» ηεο δσήο θαη ηεο λννηξνπίαο 

καο. Δίλαη αλάγθε λα «εμειίμνπκε» απηά, ώζηε λα έρνπκε θη εκείο ηα αλάινγα «όπια» γηα ηνλ δηεζλή αληαγσληζκό. 

Άιισζηε εθαηνκκύξηα ησλ μέλσλ, πέξα από ηα κάξκαξα ηεο αξραηόηεηαο, ηνλ ήιην θαη ζάιαζζά καο, έξρνληαη λα 

γλσξίζνπλ από θνληά ηε Νενειιεληθή καο παξάδνζε θαη ηνλ αλνηρηόθαξδν ραξαθηήξα ηνπ δσληαλνύ ιανύ καο. 

Σα ιαόο ινηπόλ είλαη ζπκθέξνλ καο λα θξαηάκε δσληαλή ηελ ειιεληθή καο παξάδνζε, ηνπο ηξόπνπο δσήο θαη 

ηε λννηξνπία, λα είκαζηε δεκέλνη ζηελ ειιεληθόηεηά καο, θαη ηηο ηνπξηζηηθέο «βηηξίλεο» καο λα ηηο νκνξθαίλνπκε κε 

ην ηνπηθό καο ρξώκα γηα λα γίλνληαη θαη πην...απνδνηηθέο. Έηζη ζίγνπξα ζα καο ππνινγίδνπλ θαη ζα καο εθηηκνύλ 

θαιύηεξα. 

Κ. Κίγθαο 

ΘΕΜΑΣΑ 

 

Α. Να γξαθεί ε πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 100 πεξίπνπ ιέμεηο. 

(.../25) 

 

Β1. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πεξηόδνπο κε Σσζηό ή Λάζνο, αλάινγα αλ αληαπνθξίλεηαη ην πεξηερόκελό ηνπο 

ζην λόεκα ηνπ θεηκέλνπ. 

α. Η επηζπκία ηνπ αλζξώπνπ λα ηαμηδεύεη μεθίλεζε ηα ηειεπηαία ρξόληα.  

β. Η πξόνδνο ηεο ηερλνινγίαο δηεπθόιπλε ηηο κεηαθηλήζεηο.  

γ. Ο ηνπξηζκόο ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ρσξώλ πνπ είλαη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί. 

δ. Η πηνζέηεζε ησλ μέλσλ πξνηύπσλ δσήο επλνεί ηελ πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά. 

ε. Η ειιεληθή παξάδνζε είλαη έλαο ιόγνο πνπ ειθύεη ηνπο ηνπξίζηεο. 

(.../10) 

 

Β2. Σηελ ηξίηε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ ππάξρεη έλαο επαγσγηθόο ζπιινγηζκόο. Αθνύ ηνλ ραξαθηεξίζεηε, λα 

αμηνινγήζεηε ηελ επαγσγή. 

(.../5) 

 

Β3. Να ζεκεηώζεηε ηε δνκή θαη ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηεο ηέηαξηεο παξαγξάθνπ. 

(.../6) 

 



Β4α. Να γξάςεηε έλα ζπλώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο ιέμεηο πνπ αθνινπζνύλ: δίψα, ποςηίναρ, γοήηεςε, 

ξεθςηπώνοςν, ειζδύοςν.  

 (.../5) 

 

Β4β. Να γξάςεηε έλα αληώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο ιέμεηο πνπ αθνινπζνύλ: άνοδο, παγκόζμιες, ομαλά, παθηηική, 

ανεηόηερη.  

(.../5) 

 

Β5. Να εληνπίζεηε ηα ηεθκήξηα πνπ ππάξρνπλ ζην θείκελν.  

(.../4)  

 

Γ. Ο ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη πσο ν ηνπξηζκόο ζηελ επνρή καο έρεη αλαρζεί ζε παγθόζκηα θίλεζε πνπ ζπληειείηαη 

θπξίσο νκαδηθά θαη νξγαλσκέλα. Πνηα, θαηά ηε γλώκε ζαο, νθέιε πξνθύπηνπλ απ’ ηελ αλάπηπμή ηνπ; Ταπηόρξνλα, 

πνηνη θίλδπλνη θαξαδνθνύλ; Αλαπηύμηε ηηο απόςεηο ζαο ζε άξζξν (500-600 ιέμεηο) πνπ ζα δεκνζηεύζεηε ζηελ 

εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ ζαο. 

(.../40) 

 

 


