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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΠΑΛ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο συγγραφέας πραγματεύεται την υποβάθμιση του ελληνικού τοπίου λόγω της
τουριστικής ανάπτυξης. Η Ελλάδα διαθέτει φυσική ομορφιά, κλιματολογικές
συνθήκες και πολιτισμό που ευνοούν την επισκεψιμότητα. Εντούτοις παρατηρείται
από τον Έλληνα έλλειψη σεβασμού για τον τόπο του και υιοθέτηση συμπεριφοράς
που οδηγεί στην αλλοίωσή του. Κύρια αιτία αποτελεί η αλόγιστη επιδίωξη
πλουτισμού αλλά και ο μαζικός χαρακτήρας του σύγχρονου τουρισμού. Στις
τουριστικές περιοχές η ζωή των γηγενών ανατρέπεται και ευθύνη φέρουν η πολιτική
ηγεσία αλλά και η παθητικότητα των ανθρώπων. Κλείνοντας επισημαίνει ότι με τη
συμβολή των περιβαλλοντικών οργανώσεων και των ενεργών πολιτών η κατάσταση
θα εξυγιανθεί.
96 λέξεις
Β1. Ο άνθρωπος, συχνά, αρέσκεται σε όμορφα λόγια, μεγάλους επαίνους και θετικά
σχόλια. Επιζητά τον θαυμασμό και την αποδοχή θέλοντας να ικανοποιήσει τον
εγωισμό του και να ξεπεράσει ανασφάλειες. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν
αντιμετωπίζει ολόκληρη την αλήθεια. Στέκεται στην επιφάνεια και αποφεύγει να
έρθει αντιμέτωπος με τα μειονεκτήματα και τα λάθη του. Στην ουσία πρόκειται για
μια ανεύθυνη συμπεριφορά, που είναι πιθανό να τον οδηγήσει σε αδιέξοδο λόγω της
φυγόμαχης στάσης του.
72 λέξεις
Β2
Η παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο σύγκρισης και αντίθεσης. Συγκρίνει τη
ζωή στις τουριστικές περιοχές κατά τη θερινή και χειμερινή περίοδο. Επίσης, κάνει
χρήση αντιθετικής λέξης (Αντίθετα).
Β3
Συνώνυμα
α) σπουδαίων
αλλοίωση
συντελείται
επικρατεί
πραγματικές

: σημαντικών
: φθορά
: πραγματοποιείται
: κυριαρχεί
: αληθινές

Αντώνυμα
β) απέραντη
σιωπηλά
αλόγιστη
υποβάθμιση
επιδιώξουν

: περιορισμένη
: ηχηρά
: λογική
: αναβάθμιση
: αδιαφορήσουν
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Β4
Α. Ενδεικτικά παραδείγματα μεταφορικής χρήσης της γλώσσας :
- «εξουθενώνει τοπία» (γ΄ παράγραφος)
- «Μόνον που ο μύθος έχει ξεθωριάσει» (ε΄ παράγραφος)
Ενδεικτικό παράδειγμα κυριολεκτικής χρήσης της γλώσσας :
- «τον τόπο μας δεν τον αγαπούμε» (β΄ παράγραφος)
Β. Μετατροπή της σύνταξης από ενεργητική σε παθητική :
«Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την ποικιλία του τοπίου και από μια απέραντη
φυσική μορφιά, που συνυπάρχουν με τα διάσπαρτα ίχνη σπουδαίων πολιτισμών.»
Γ1. Παραγωγή λόγου:
Επικοινωνιακό πλαίσιο : Άρθρο
Ρηματικό πρόσωπο
: Κυρίως Γ’ Ενικό
Απαιτείται τίτλος
Τίτλος : Ο τουρισμός σήμερα
Πρόλογος :


Βιώνουμε εξελίξεις σ’ όλους τους τομείς, με έντονες θετικές αλλά και
αρνητικές αλλαγές. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο της αντιφατικότητας πρέπει να
εξεταστεί και το ζήτημα του τουρισμού, που για τη χώρα μας θεωρείται
κινητήριος μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, για πολλούς η «βαριά»
βιομηχανία. Η τουριστική ανάπτυξη, αναμφίβολα έχει σημαντικά οφέλη,
εντούτοις ελλοχεύουν κίνδυνοι από την υπερβολική τουριστική ανάπτυξη.
Πρόκειται, λοιπόν, για ένα θέμα που χρήζει πολύπλευρης διερεύνησης.

Κυρίως Θέμα:
Α΄ ζητούμενο: Οφέλη από τον τουρισμό.
οικονομικά :
καταπολεμάται η ανεργία καθώς δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας με
σκοπό την παροχή υπηρεσιών στους επισκέπτες
εισρέει συνάλλαγμα : ενίσχυση της εθνικής οικονομίας, τόνωση του
εσωτερικού εμπορίου
συντελούνται υποδομές και οι υπάρχουσες: ανέγερση τουριστικών
συγκροτημάτων και εκσυγχρονισμός του οδικού δικτύου, αρτιότερη
οργάνωση των υπηρεσιών
αντιμετώπιση εσωτερικής μετανάστευσης, αφού δημιουργούνται θέσεις
εργασίας στην περιφέρεια, αντιμετώπιση αστυφιλίας
κοινωνικά – πολιτιστικά :
συμφιλίωση των λαών – παγκόσμια συνεργασία των λαών, αποδυναμώνονται
οι εθνικιστικές και ρατσιστικές ιδεολογίες, ο συγχρωτισμός των ανθρώπων
αίρει τις προκαταλήψεις
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ανταλλαγή απόψεων, γνωριμία με άλλους πολιτισμούς, διατήρηση
παραδοσιακών οικισμών, ηθών και εθίμων, απόκτηση γνώσεων και
καλλιέργειας
ψυχολογικά :
η αλλαγή παραστάσεων, η απόλαυση της φυσικής ομορφιάς και η γνωριμία
με τα αξιοθέατα απομακρύνουν το άτομο από το άγχος της καθημερινότητας,
εκτονώνεται ο άνθρωπος ψυχολογικά και ανανεώνεται εσωτερικά
Β΄ ζητούμενο: Αρνητικά αποτελέσματα από την υπερβολική τουριστική ανάπτυξη :
Η μη ορθή αξιοποίηση του τουρισμού εγκυμονεί κινδύνους:
η Ελλάδα στηρίζει την οικονομία της σε μεγάλο ποσοστό στο τουριστικό
συνάλλαγμα, έτσι ένας απροσδόκητος λόγος ματαίωσης της ομαδικής εισροής
τουριστών θα επιφέρει μεγάλη επιδείνωση των οικονομικών δεικτών της
χώρας. Παρατηρείται ανισομερής ανάπτυξη της οικονομίας , δίνεται έμφαση
στον τουρισμό και εγκαταλείπονται οι πρωτογενείς τομείς παραγωγής
ο τουρισμός καλλιεργεί στους Έλληνες την οκνηρία και το πνεύμα του
εύκολου κέρδους, αναπτύσσεται το πνεύμα του τυχοδιωκτισμού σε όσους
ασχολούνται με τον τουρισμό : «διάθεση οικονομικής εκμετάλλευσης των
ξένων»
αυξάνεται το κόστος ζωής στις τουριστικές περιοχές και η ζωή γίνεται
αβίωτη, ενόχληση των κατοίκων και ανατροπή της καθημερινότητας τους, δεν
εξυπηρετούνται οι Έλληνες και αισθάνονται ξένοι στον τόπο τους
αλλοίωση της πολιτιστικής μας παράδοσης, εκφυλισμός των ηθών και εθίμων,
η τοπική κοινωνία αλώνεται από εξωτερικά ετερόκλητα πολιτισμικά στοιχεία
κίνδυνος περιβαλλοντικής υποβάθμισης: βεβήλωση αρχαιολογικών χώρων,
κατεδάφιση παλιών κτιρίων, λεηλάτηση του φυσικού χώρου για τη
δημιουργία ξενοδοχείων, αυθαίρετα κτίσματα, περιφραγμένες παραλίες
καλλιεργούνται αντικοινωνικές εκδηλώσεις (ναρκωτικά, εγκληματικότητα,
αρχαιοκαπηλία)
Επίλογος :
Ο τουρισμός, αναμφίβολα, δεν είναι επικατάρατος, αλλά δεν μπορούμε να
παραβλέψουμε τις αρνητικές του επιδράσεις. Απαιτείται απ’ όλους μας
υπευθυνότητα, ώστε ο τουρισμός να αναδειχθεί αποκλειστικά και μόνο σε παράγοντα
ανάπτυξης.

3

