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ΘΔΜΑ Α
Ο ζπγγξαθέαο ζίγεη ην ζέκα ηνπ ηνπξηζκνύ, ππνζηεξίδνληαο όηη ε θπζηθή
νκνξθηά ηεο Διιάδαο θαη ν πνιηηηζκόο αλαδεηθλύνπλ ηε κνλαδηθόηεηά ηεο.
Απνθαίλεηαη, όκσο, όηη ν ηόπνο γίλεηαη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο από ηδησηηθά
ζπκθέξνληα, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο κε κνλαδηθό
ζηόρν ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Καηόπηλ, θαηαγξάθεη σο αηηία ηελ αύμεζε ησλ
ηνπξηζηώλ, ρσξίο λα ζπλππνινγίδεηαη ε πνηόηεηά ηνπο, κε απνηέιεζκα ιίγνη από
απηνύο λα αληηιακβάλνληαη ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ ειιεληθνύ ζηνηρείνπ.
Τπνγξακκίδεη, ζηε ζπλέρεηα, όηη ε ρώξα δεη ην κύζν ηεο πνπ σζηόζν έρεη αιινησζεί,
απνδίδνληαο ηηο επζύλεο ζηελ πνιηηηθή εγεζία. Οινθιεξώλνληαο ην ζπιινγηζκό ηνπ,
δηαηείλεηαη πσο ε παξνύζα θαηάζηαζε κπνξεί λα αιιάμεη κε ηε ζπκβνιή
πεξηβαιινληηθώλ θνξέσλ θαη απιώλ πνιηηώλ.
ΘΔΜΑ Β
Β1.
Δύθνια δηαπηζηώλεη θαλείο όηη ν ηνπξηζκόο πθίζηαηαη ζεκαληηθή ππνβάζκηζε
ζηε ζεκεξηλή επνρή. Αξρηθά, παξαηεξείηαη θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο
κε αιινίσζε ρώξσλ, θαθόγνπζηε δόκεζε θαη απνςίισζε δαζηθώλ πεξηνρώλ.
Δπηπιένλ, θαηαγξάθνληαη αλεπαξθείο ππεξεζίεο ιόγσ απνπζίαο επαγγεικαηηθήο
ζπλείδεζεο. Υαξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηνπ ηνπξηζκνύ ζηε ζύγρξνλε επνρή είλαη ε
αηζρξνθέξδεηα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ηνπξηζηώλ θαη κε ηελ
αύμεζε ηνπ θόζηνπο δσήο ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο. Πξνθύπηεη, ινηπόλ, ην
ζπκπέξαζκα πσο ππάξρεη δηαζηξεβισκέλε εηθόλα γηα ηνλ ηνπξηζκό, θαζώο ε αγάπε
γηα ηνλ ηόπν κεηαηξέπεηαη ζε εθκεηάιιεπζε.

Β2.
Ο ηξόπνο αλάπηπμεο ηεο παξαγξάθνπ είλαη ε ζύγθξηζε-αληίζεζε, όπσο δηαθαίλεηαη από ηε
ρξήζε ησλ δηαξζξσηηθώλ ιέμεσλ «σζηόζν» θαη «αληίζεηα». Ο ζπγγξαθέαο ζπγθξίλεη
αληηζεηηθά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ κε ηελ θαηάζηαζε πνπ
επηθξαηεί ην ρεηκώλα.
(Ο καζεηήο ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηήζεη σο ηξόπν αλάπηπμεο ηεο παξαγξάθνπ θαη ηελ
αηηηνιόγεζε, θαζώο ν ζπγγξαθέαο δηαζαθελίδεη γηαηί ν κύζνο ηεο Διιάδαο έρεη μεζσξηάζεη.
Δπνκέλσο, ζηελ παξάγξαθν ππάξρεη ζπλδπαζκόο κεζόδσλ.)

Β3.
Α)





ζπνπδαίσλ: ζεκαληηθώλ, κεγάισλ
αιινίσζε: παξαπνίεζε, κεηαβνιή
ζπληειείηαη: πξαγκαηώλεηαη, πξαγκαηνπνηείηαη
πξαγκαηηθέο: αιεζηλέο, απζεληηθέο







απέξαληε: πεξηνξηζκέλε, πεπεξαζκέλε
ζησπειά: ερεξά, δπλαηά
αιόγηζηε: έιινγε, πεξηνξηζκέλε
ππνβάζκηζε: αλαβάζκηζε, αλάπηπμε
επηδηώμνπλ: απνθύγνπλ, εκπνδίζνπλ

β)

Β4.
α) Μεηαθνξηθή ζεκαζία : «…ελώ ε αιήζεηα…πιεγώλεη.» 2ε παξάγξαθν
Κπξηνιεθηηθή ζεκαζία :«…πνπ ςάρλνπλ ηνλ πιαζηηθό ήιην.» 4ε παξάγξαθν
β) Ζ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη από ηελ πνηθηιία ηνπ ηνπίνπ θαη από κηα απέξαληε
θπζηθή νκνξθηά, πνπ ζπλππάξρνπλ κε ηα δηάζπαξηα ίρλε ζπνπδαίσλ πνιηηηζκώλ.

Σημείωση: Ζ ελεξγεηηθή ζύληαμε ηνλίδεη ην ππνθείκελν ηεο ελέξγεηαο θαη πξνζδίδεη
νηθείν ύθνο ζην θείκελν, ελώ ε παζεηηθή ηνλίδεη ηελ ίδηα ηελ ελέξγεηα θαη πξνζδίδεη
ηνπηθόηεηα θαη επηζεκόηεηα.

ΘΔΜΑ Γ
Δπικοινωνιακό πλαίζιο: Εεηείηαη άξζξν, άξα είλαη απαξαίηεηνο ν ηίηινο.
Δνδεικηικός ηίηλος: Σα νθέιε ελόο «αιινηξησκέλνπ» ηνπξηζκνύ.

Δνδεικηικός πρόλογος
Ζ Διιάδα είλαη κηα ρώξα ε νπνία δηαζέηεη ην ππόβαζξν λα ππνζηεξίμεη
ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκία ηεο ζηνλ ηνπξηζκό, ν νπνίνο άιισζηε ραξαθηεξίδεηαη σο ε
«βαξηά βηνκεραλία» ηεο. Αλακθηζβήηεηα, ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε σθειεί ζε κεγάιν
βαζκό θαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηε ρώξα. Παξ’ όια απηά, είλαη απαξαίηεην λα δνζεί
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο πνπ επηθέξεη ε ππεξβνιηθή ηνπξηζηηθή
αλάπηπμε.

Α’ Εηηούμενο: Οθέιε ηνπξηζκνύ












πληζηά γλήζηα κνξθή ςπραγσγίαο, ζπλδπάδνληαο ηε γλώζε κε ηε
δηαζθέδαζε.
Δπηηξέπεη ηελ απόδξαζε από ηε ξνπηίλα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο.
Δμαζθαιίδεη ηελ μεθνύξαζε από ηνπο έληνλνπο θαη αγρσηηθνύο ξπζκνύο ηεο
δσήο.
Πξνζθέξεη εκπεηξίεο δσήο.
πκβάιιεη ζηελ επξύηεξε κόξθσζε, ζην άλνηγκα ησλ πλεπκαηηθώλ
νξηδόλησλ, ζηελ άξζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ.
Γξαζηεξηνπνίεζε θαη αλόξζσζε ηεο νηθνλνκηθήο δσήο. Αλαπηπμηαθά έξγα,
επαγγεικαηηθέο δηέμνδνη θαη ζέζεηο εξγαζίαο.
Πξνβνιή ηνπ εζληθνύ πνιηηηζκνύ ζην εμσηεξηθό.
Πξνζθέξεη δπλαηόηεηεο γηα πνιηηηζηηθή θίλεζε ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο.
Γλσξηκία κε ήζε-έζηκα. Αληαιιαγή πνιηηηζηηθώλ πξντόλησλ.
Δπηθνηλσλία αλζξώπσλ θαη ιαώλ, αλάπηπμε ηεο θνηλσληθόηεηαο.
πκβάιιεη ζηελ εμέιημε ηνπ εζληθνύ πνιηηηζκνύ κε ηε γλσζηνπνίεζε ζεηηθώλ
ζηνηρείσλ από άιινπο ιανύο.

Β’ Εηηούμενο: Αξλεηηθέο ζπλέπεηεο





Ζ νηθνλνκία παύεη λα ζηεξίδεηαη ζε ζηαζεξέο βάζεηο, θαζώο παξακεινύληαη
νη παξαγσγηθνί ηνκείο (γεσξγία, βηνκεραλία), ελώ κάιηζηα δηνγθώλεηαη ν
ηνκέαο ησλ ππεξεζηώλ.
Ζ αιόγηζηε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαηαζηξέθεη ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη
αιινηώλεη ηε θπζηνγλσκία ηνπ ηόπνπ.
Καιιηεξγείηαη ε λννηξνπία ηνπ εύθνινπ πινπηηζκνύ θαη ηεο ήζζνλνο
πξνζπάζεηαο.






Παξαηεξείηαη έληνλε εθκεηάιιεπζε θαη αηζρξνθέξδεηα. Αύμεζε ηηκώλ,
θεξδνζθνπία.
Δκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ππνβάζκηζε ηεο ιατθήο ηέρλεο.
Τπνρώξεζε ηεο εζληθήο γιώζζαο. Ξελνκαλία θαη κηκεηηζκόο.
Πξόθιεζε θαηλνκέλσλ θνηλσληθήο παζνγέλεηαο από ηελ αλεμέιεγθηε εηζξνή
ηνπξηζηώλ.

Δνδεικηικός επίλογος
Αλακθίβνια, ινηπόλ, ν ηνπξηζκόο πξνζθέξεη πνιιαπιά νθέιε ζηε ρώξα καο.
Ωζηόζν, ε έιιεηςε νξζνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη παηδείαο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
επηζπκία γηα εύθνιν θέξδνο έρνπλ σο απνηέιεζκα ν ηνπξηζκόο λα ζπλδεζεί κε
πιήζνο αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ. πλεπώο, απαηηείηαη αηνκηθή θαη ζπιινγηθή
πξνζπάζεηα έηζη ώζηε ν ηνπξηζκόο λα ηύρεη ηδηαίηεξεο κέξηκλαο θαη πξνζνρήο γηα λα
θαξπσζεί ε ρώξα ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ν νηθνλνκηθόο απηόο θιάδνο.
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