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Α. (Περίληψη) 

Το κείμενο πραγματεύεται το θέμα του τουρισμού και των επιπτώσεών του 
στη χώρα μας. Αρχικά, ο συγγραφέας παραδέχεται τη φυσική ομορφιά και την 
πολιτιστική παράδοση της χώρας, αλλά στη συνέχεια επισημαίνει την έλλειψη 
σεβασμού απέναντί της στο βωμό της τουριστικής εκμετάλλευσης. Τονίζει την 
καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος με την ανεξέλεγκτη δόμηση για την 
προσέλκυση τουριστών, οι οποίοι, όμως, δεν ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τον 
πολιτισμό της χώρας, παρά μόνο για όσα υπόσχονται οι διαφημιστικές εκστρα-
τείες. Καταγγέλλει ότι αυτό το είδος τουρισμού δεν αποφέρει κέρδος, αλλά υπο-
βαθμίζει τη χώρα. Το κείμενο καταλήγει καταλογίζοντας ευθύνες για την κατά-
σταση στην πολιτική εξουσία, αλλά και προτρέποντας σε ατομική και συλλογική 
αντίσταση των πολιτών, η οποία δημιουργεί ελπίδα ανατροπής των δεδομένων. 

 
Β1. Είναι γεγονός ότι συχνά παρατηρείται μια αναντιστοιχία ανάμεσα στην εικόνα 

που έχει ένας λαός για τον τόπο του και τη στάση που τηρεί απέναντί του. Εύκο-
λα μπορεί να το διαπιστώσει αυτό κανείς, αν λάβει υπόψη του τη σύγχρονη κα-
θημερινότητα, μέσα στο πλαίσιο της οποίας εντοπίζεται προχειρότητα στην αντι-
μετώπιση κοινωνικοπολιτικών προβλημάτων και τάση εξυπηρέτησης ατομικών 
επιδιώξεων. Θεωρητικά, λοιπόν, το κοινωνικό συμφέρον υπερτερεί του ατομικού, 
πρακτικά όμως διανύουμε μια εποχή εκμετάλλευσης αξιών στο βωμό της ατομι-
κότητας  ακόμα κι όταν πρόκειται για το μέλλον του ίδιου μας του τόπου. Κατα-
ληκτικά, πολλοί εμφανίζονται ως ιδεαλιστές και υπερασπιστές του εθνικού πολι-
τισμού, ωστόσο λίγοι επιλέγουν να επιδείξουν συνέπεια μεταξύ λόγων και πρά-
ξεων.  

 
Β2. Στην παράγραφο εντοπίζεται σύγκριση-αντίθεση ανάμεσα στην εικόνα που έχουν 

οι ξένοι για τον τουρισμό στην Ελλάδα («μύθος της Ελλάδας») και στην πραγμα-
τική εικόνα της Ελλάδας όπως έχει διαμορφωθεί απ’ τον τουρισμό («ο μύθος έχει 
ξεθωριάσει»). Ωστόσο, στην παράγραφο εντοπίζεται και η πρόθεση του συντά-
κτη να αιτιολογήσει τη θέση του για τον ξεθωριασμένο μύθο της Ελλάδας, πρό-
θεση που ενισχύεται έντονα με την αντίθεση ανάμεσα στην καλοκαιρινή και χει-
μερινή εικόνα του τουρισμού. 

 
Β3. α) σπουδαίων  αξιοσημείωτων, αξιόλογων, σημαντικών 

αλλοίωση  φθορά, παραμόρφωση, νόθευση, παραχάραξη 
συντελείται: πραγματοποιείται, διενεργείται, αναπτύσσεται, συμβαίνει 
επικρατεί: κυριαρχεί, υπερισχύει 
πραγματικές: αληθινές, ρεαλιστικές, γνήσιες 

 
β) απέραντη: περιορισμένη, πεπερασμένη, (ελάχιστη), στοιχειώδη 

σιωπηλά: φανερά, έκδηλα, ηχηρά, δυνατά, πρόδηλα 
αλόγιστη: έλλογη, υπολογισμένη, εγκρατής, λελογισμένη 
υποβάθμιση: ανάδειξη, αναβάθμιση 
επιδιώξουν: (αδιαφορήσουν), απαξιώσουν, παραμελήσουν, παραγκωνίσουν, 
παραβλέψουν 

 
Β4. α) Μεταφορικές: ήπιο κλίμα, υμνούν ομορφιές, τοπία βομβαρδισμένα, ενταφιάζο-

νται τοπία, πλαστικό ήλιος, άγονες τουριστικές περιοχές, να ζήσουν το μύθο 
της Ελλάδας, ίχνη σπουδαίων πολιτισμών, εξουθενώνει τοπία και ανθρώ-
πους, η αλήθεια πληγώνει 



Κυριολεκτικές: λίγοι ενδιαφέρονται για την ελληνική ιδιαιτερότητα, τον τόπο 
μας, δεν τον αγαπάμε, τον τόπο μας τον θεωρούμε, οι ευθύνες μπορούν ν’ 
αποδοθούν. 

 
β) Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την ποικιλία του τοπίου και από μια απέραντη 

φυσική ομορφιά που συνυπάρχουν με τα διάσπαρτα ίχνη σπουδαίων πολιτι-
σμών. 

 
 
Γ. (διάγραμμα) 
 

ΤΙΤΛΟΣ 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Με αφορμή την έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου στη χώρα και την ανάγκη 
οργάνωσης της τουριστικής πολιτικής ανακύπτει στην επικαιρότητα το διαχρονικό 
θέμα του τουρισμού και των προεκτάσεών του. Η Ελλάδα, μάλιστα, είναι μια χώρα 
που λειτουργεί ως πόλος έλξης «κύματος» τουριστών, στοιχείο που υπευθυνοποιεί 
άτομο και κοινωνία στο σύνολό της. 
 

ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 
Α΄ Ζητούμενο: ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 
1η παράγραφος: για το άτομο:  
 ψυχαγωγία, διαφυγή απ’ τη ρουτίνα της καθημερινότητας, ευκαιρία για ανάπαυλα. 
 μέσω του αγροτουρισμού το άτομο έρχεται σ’ επαφή με τη φύση ενισχύοντας την 
οικολογική του συνείδηση 
 επιμόρφωση και καλλιέργεια αισθητικής αξίας μέσω του πολιτισμικού τουρισμού, 
επαφή με μνημεία και πολιτισμικούς χώρους 
 επαφή με ήθη, έθιμα και γενικότερα την παράδοση άλλων λαών (εξωτερικός του-
ρισμός) αλλά και με την εθνική του παράδοση (εσωτερικός) 
 ενίσχυση της γλωσσομάθειας 
 συμβολή στην κοινωνικότητά του καθώς βοηθά στη σύναψη διαπροσωπικών σχέ-
σεων 

 
2η παράγραφος: για την κοινωνία: 
 ενίσχυση σεβασμού προς τον εθνικό πολιτισμό αλλά και προς άλλους πολιτισμούς 
μέσα στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικότητας 
 συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη είτε των τοπικών κοινωνιών είτε του συνόλου 
της χώρας 
 μέσω του αγροτουρισμού και την επαφή με τη φύση ενισχύεται η περιβαλλοντική 
συνείδηση του λαού 
 βελτίωση έργων υποδομής για την υποδοχή τουριστών 
 ενδυνάμωση του αισθήματος φιλοξενίας, στοιχείου που εξαίρει τη θετική εικόνα 
της χώρας σε διεθνές επίπεδο 
 επικέντρωση του εθνικού ενδιαφέροντος στη μέριμνα για τη συντήρηση και ανά-
δειξη του πολιτισμικού πλούτου της χώρας 
 νέες θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τον τουρισμό  

     
Β΄ Ζητούμενο: ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

3η παράγραφος: για το άτομο: 
 επιβάρυνση ατομικής και οικογενειακής οικονομικής κατάστασης (αλόγιστη σπα-
τάλη κατά την περίοδο των διακοπών) 



 άκριτη υιοθέτηση ξενόφερτων προτύπων συμπεριφοράς (αλλοίωση της προσωπι-
κότητας του ατόμου) 
 ανασφάλεια και αβεβαιότητα εξαιτίας της μαζικής προσέλευσης τουριστών και της 
απρόβλεπτης, πολλές φορές, συμπεριφοράς τους 
 η αισχροκέρδεια και κερδοσκοπία υποβαθμίζουν το αίσθημα φιλοξενίας αλλοιώ-
νοντας την ηθική υπόσταση του ατόμου 
 εσφαλμένος επαγγελματικός προσανατολισμός του ατόμου που, εξαιτίας της υ-
περβολικής τουριστικής κίνησης σε μια περιοχή, επιλέγει ένα τουριστικό επάγγελμα 
στο οποίο αργότερα δεν μπορεί να αντεπεξέλθει 

 
4η παράγραφος: για την κοινωνία και τη χώρα 
 διατάραξη κοινωνικής ηρεμίας και ισορροπίας απ’ την αθρόα προσέλευση τουρι-
στών σε μια περιοχή 
 επιβάρυνση φυσικού περιβάλλοντος (ρύπανση, αποψίλωση δασών για οικοδόμη-
ση τουριστικών εγκαταστάσεων, παραμόρφωση αισθητικού τοπίου) 
 εξίσου επιβαρύνεται και ο πολιτιστικός πλούτος της χώρας (καταπάτηση αρχαιο-
λογικών χώρων, φθορές σε πολιτιστικά μνημεία) 
 διόγκωση του κλάδου των τουριστικών επαγγελμάτων και συρρίκνωση του κλάδου 
των παραδοσιακών επαγγελμάτων 
 αλλοίωση της εθνικής παράδοσης και της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του λαού 
εξαιτίας του μιμητισμού 
 ηθική και πνευματική αλλοτρίωση της κοινωνίας (νόθευση των ηθικών αξιών της 
από το ήθος των τουριστών) 
 υποβάθμιση/παραγκωνισμός περιοχών που δεν επιδεικνύουν ιδιαίτερο τουριστικό 
ενδιαφέρον 

 
Επίλογος 

Η παραπάνω διερεύνηση των θετικών και αρνητικών επακόλουθων του φαινομένου 
του τουρισμού ανοίγει το δρόμο για την ευαισθητοποίηση του ατόμου και των αρμό-
διων πολιτικών φορέων προς την κατεύθυνση της δρομολόγησης των προσπαθειών 
για μια εποικοδομητική και ήρεμη τουριστική περίοδο.  
 


