
1 
 

Α. Ο συγγραφέας διαπραγματεύεται το θέμα του τουρισμού. Η ελληνική φυσική ομορφιά 

αποτελεί μέσο για οικονομικό κέρδος. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και ο τουρισμός 

και η πρόοδος που συντελέστηκε σ’ αυτόν τον τομέα.  

Ο τουρισμός έτσι όμως έχει υποβαθμιστεί και παρουσιάστηκαν προβλήματα, επειδή η 

πολιτεία αδιαφορεί και τα οργανωμένα συμφέροντα επιβάλλουν τέτοιες ρυθμίσεις που 

κάνουν τους πολίτες να αδιαφορούν για τη χώρα τους και τις φυσικές της ομορφιές.  

Κάποια ελπιδοφόρα μηνύματα προέρχονται από συλλογικούς και ατομικούς φορείς που 

επιδιώκουν την αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού. 

 

Β.1.  

Πολλές φορές αρκούμαστε στην υιοθέτηση υπερβολικών και φανερά ψευδών διακηρύξεων, 

ενώ αποφεύγουμε να αντικρύσουμε και να αποδεχθούμε τις οδυνηρές παραμέτρους της 

πραγματικότητας. Το ψεύδος παρηγορεί, προσφέρει ευφορία και καλλιεργεί μια αστήριχτη 

και ουτοπική αισιοδοξία, ενώ η αλήθεια αποκαλύπτει τις ευθύνες και απαιτεί προσπάθεια για 

τη διόρθωση των όποιων ατελειών. Δυστυχώς, ως κοινωνία αυτή τη στάση την τηρήσαμε σε 

πολλά ζητήματα της κοινωνικής, οικονομικής και δημόσια ζωής και μοιραία και στη σχέση 

που αναπτύξαμε με τον τόπο μας.  

 

Β2  

Η παράγραφος αναπτύσσεται:  

α. Με σύγκριση-Αντίθεση:  

 «Όπως έλεγε και μια παλιά διαφήμιση, οι ξένοι τουρίστες καλούνται να ζήσουν τον «μύθο 

της Ελλάδας». Η Ελλάδα, ωστόσο, ζει τον μύθο της. Μόνον που ο μύθος έχει ξεθωριάσει».  

 

«Τους καλοκαιρινούς μήνες επικρατεί η ασυδοσία και ο υπερπληθυσμός. Τον χειμώνα, 

αντίθετα, τα ίδια τοπία μοιάζουν βομβαρδισμένα, έρημα από ζωή και πραγματικές 

προοπτικές».   

 

β. Με παραδείγματα: 

«Το τουριστικό «εισόδημα» δεν ακολουθεί την ίδια αυξητική πορεία, η φθηνή μαζικότητα 

οδηγεί διαρκώς καινούργιες περιοχές στην απαξίωση. Τους καλοκαιρινούς μήνες επικρατεί η 

ασυδοσία και ο υπερπληθυσμός. Τον χειμώνα, αντίθετα, τα ίδια τοπία μοιάζουν 

βομβαρδισμένα, έρημα από ζωή και πραγματικές προοπτικές».  
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Β3. α.  

σπουδαίων: σημαντικών  

αλλοίωση: φθορά  

συντελείται: πραγματοποιείται, γίνεται  

επικρατεί: κυριαρχεί  

πραγματικές: αληθινές, ρεαλιστικές  

 

Β3. β.  

απέραντη: περιορισμένη, πεπερασμένη  

σιωπηλά: φανερά  

αλόγιστη: λογική, συνετή  

υποβάθμιση: αναβάθμιση, βελτίωση  

επιδιώξουν: αδιαφορήσουν  

 

Β4.α. 

Μεταφορική σημασία:  

α. Ψάχνουν τον πλαστικό ήλιο  

β. άχρωμες τουριστικές περιοχές  

 

Κυριολεκτική σημασία:  

Βασική επιδίωξη του φαινομένου υπήρξε η αλόγιστη επιδίωξη του αριθμού των τουριστών.  

 

Β4. β.  

Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την ποικιλία του τοπίου και από μία απέραντη φυσική 

ομορφιά, που συνυπάρχουν με τα διάσπαρτα ίχνη σπουδαίων πολιτισμών.  

 

Γ. Σε ένα άρθρο 400-500 λέξεων, που θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του σχολείου σας α) 

να αναπτύξετε τις απόψεις σας σχετικά με τα οφέλη του τουρισμού και β) να αναφερθείτε στα 

αρνητικά αποτελέσματα της υπερβολικής τουριστικής ανάπτυξης στη σύγχρονη εποχή. 
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Πρόλογος:  

Ορισμός και γενική διαπίστωση 

Προέρχεται από τη γαλλική λέξη tour που σημαίνει περιήγηση. Τουρισμός, λοιπόν, είναι η 

περιήγηση μιας περιοχής ή μιας χώρας για ψυχαγωγία, ανάπαυση, μόρφωση, υγεία, εμπόριο 

κ.λπ. 

Σήμερα βέβαια ο όρος έχει ευρύτερη έννοια, αφού υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες που 

εφαρμόζουν πολιτική τουρισμού, κτίζουν ξενοδοχειακά συγκροτήματα, διαφημίζουν τις 

καλλονές της χώρας τους, με σκοπό να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους 

περιηγητές.  

Η χώρα μας έχοντας καλλονές απείρου κάλλους και αρχαιολογικούς θησαυρούς από όλες τις 

περιόδους της πολύχρονης ιστορίας της αποτελεί κορυφαίο προορισμό τουριστών από όλον 

τον κόσμο.  

   

Κύριο Θέμα:  

 

[1]. Θετικές επιπτώσεις   

α. Κοινωνικές 

 Όταν έρχονται σε επαφή με ανθρώπους που κατάγονται από άλλες περιοχές και κράτη 

αναπτύσσουν τον αλληλοσεβασμό και καταπολεμούν τον ρατσισμό  

 Ανάπτυξη πνεύματος κατανόησης και φιλίας μεταξύ των λαών. 

 

β. Οικονομικές 

 Ανάπτυξη βιομηχανίας και εμπορίου 

 Εισροή συναλλάγματος 

 Αύξηση παραγωγής και κατανάλωσης 

 Μείωση της ανεργίας και δημιουργία νέων επαγγελμάτων 

 

γ. Μορφωτικές - πολιτιστικές  

 Ανταλλαγή γνωμών, απόψεων, εθίμων 

 Αύξηση της γνώσης 

 Πολιτιστική άνοδος, αφού γίνονται γιορτές, πανηγύρια, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 
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 Οι άνθρωποι έχουν την δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με αντικείμενα που 

αφορούν στο πολύτιμο αγαθό της γνώσης. Μαθαίνουν ταξιδεύοντας και 

αναβαθμίζουν την κριτική τους ικανότητα.  

 

 

 [2]. Αρνητικές επιπτώσεις 

 Άνοδος κόστους ζωής 

 Ρύπανση περιβάλλοντος 

 Καλλιέργεια αντικοινωνικών εκδηλώσεων με ναρκωτικά, εγκληματικότητα, 

αρχαιοκαπηλία 

 Αλλοίωση του παραδοσιακού τρόπου ζωής με την εισαγωγή ξένων ηθών και εθίμων 

 Χαλάρωση ηθών 

 

Ο τουρισμός, όμως, δεν μπορεί να ανακοπεί. Εκείνο για το οποίο πρέπει να φροντίσει η κάθε 

χώρα είναι η αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων. Επομένως, είναι απαραίτητο να 

γίνουν προσπάθειες για τη διατήρηση των θετικών και την καταπολέμηση των αρνητικών, 

διότι έτσι θα ωφεληθεί το κοινωνικό σύνολο.  

 

Επίλογος: 

Η χώρα μας έχει φυσικές καλλονές και πολιτιστική παράδοση χιλιετιών. Αυτά τα δύο 

στοιχεία με μια υποδομή σύγχρονη σε εγκαταστάσεις και εξυπηρέτηση μπορούν να την 

καταστήσουν ως μια από τις κυριότερες χώρες, που θα ήθελε να επισκεφθεί κάθε τουρίστας. 

Στόχος μας πρέπει να είναι ο τουρισμός περιωπής, ο επιστημονικός και ο υψηλής 

εισοδηματικής τάξης.  

 


