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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Την Ελλάδα χαρακτηρίζει η ποικιλία του τοπίου και µία απέραντη φυσική οµορφιά,
που συνυπάρχουν µε τα διάσπαρτα ίχνη σπουδαίων πολιτισµών. Παράλληλα, ένα
ήπιο κλίµα και η διαύγεια του φωτός αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά αυτά και
καθιστούν τη χώρα µας µοναδική. […]1
Φαίνεται, όµως, ότι τον τόπο µας δεν τον αγαπούµε, αν και υµνούµε τις οµορφιές του
και τονίζουµε τις πολλές του χάρες. Μας αρέσουν «τα ψεύτικα τα λόγια, τα µεγάλα»,
ενώ η αλήθεια είναι άλλη και πληγώνει. Τον τόπο µας τον θεωρούµε στρέµµατα προς
εκµετάλλευση, δάση προς οικοπεδοποίηση, ακρογιαλιές για ιδιωτικό όφελος. […]
Υπάρχει µια σηµαντική αλλοίωση του ελληνικού περιβάλλοντος, που συντελείται
σιωπηλά, ύπουλα. Μόνος στόχος η τουριστική ανάπτυξη, που σαν επιδηµία απαξιώνει τις ωραίες γωνιές της πατρίδας και εξουθενώνει τοπία και ανθρώπους.
Βασική αιτία του φαινοµένου υπήρξε η αλόγιστη επιδίωξη του αριθµού των τουριστών, σε βάρος της ποιότητάς τους. Έτσι, µοναδικά τοπία ενταφιάζονται στο µπετόν
και παραδίδονται στην ευτέλεια2 και το κέρδος. Όσο για τους «τουρίστες», λίγοι
ενδιαφέρονται για την ελληνική ιδιαιτερότητα. Είναι µάζες µετακινούµενες, που ψάχνουν τον πλαστικό ήλιο και τη φτήνια, ενώ προσθέτουν το δικό τους άχρωµο βλέµµα
στις ήδη άχρωµες τουριστικές περιοχές.
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: 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. […]

ÁÊ

Οι ευθύνες για την τουριστική υποβάθµιση της χώρας µπορούν να αποδοθούν στην
πολιτική εξουσία, σε συµφέροντα µεγάλα και µικρότερα, αλλά και σε όλους εµάς,
παθητικούς αποδέκτες της κατάστασης. […]
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Υπάρχουν, όµως, και οι άλλοι, όσοι µε επιµονή και αγάπη δίδουν συχνά άνισες µάχες
για να κατακτήσουν µια σπιθαµή µνήµης, ένα µέτρο αξιοπρέπειας του τόπου:
περιβαλλοντικές οργανώσεις και σωµατεία πολιτιστικά, πολίτες µοναχικοί και εκπρόσωποι περιοχών που καταστρέφονται, διανοούµενοι, αλλά και δηµόσιοι λειτουργοί,
απλοί άνθρωποι, αλλά και ονόµατα µε κύρος. Όποια και αν είναι, όµως, η ταυτότητά
τους, το γεγονός είναι ότι αυτοί πληθύνονται. Υπάρχει, λοιπόν, µια µικρή ελπίδα ότι
ίσως κυριαρχήσουν κάποτε και επιδιώξουν την ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης.
Γιώργος Γραµµατικάκης, «Ένας αστρολάβος του Ουρανού και της Ζωής»,
σελ. 187-193, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2013 (∆ιασκευή).
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Το σύµβολο […] σηµαίνει ότι παραλείπεται κείµενο.
ευτέλεια = κατώτερη ποιότητα

1

ΘΕΜΑΤΑ
Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε
(80-100 λέξεις).
Μονάδες 25

Β1.

Να αναπτύξετε σε µία παράγραφο 60-80 λέξεων το περιεχόµενο της
παρακάτω περιόδου: Μας αρέσουν «τα ψεύτικα τα λόγια, τα µεγάλα», ενώ η
αλήθεια είναι άλλη και πληγώνει.
Μονάδες 10

Β2.

Να βρείτε τον τρόπο ανάπτυξης της πέµπτης παραγράφου του κειµένου:
«Όπως έλεγε και µια παλιά διαφήµιση… έρηµα από ζωή και πραγµατικές
προοπτικές». Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 10

Β3.

α.

β.

Β4.

α.

β.

Να γράψετε από ένα συνώνυµο για κάθε µία από τις παρακάτω λέξεις:
σπουδαίων, αλλοίωση, συντελείται, επικρατεί, πραγµατικές.
(Μον. 5)
Να γράψετε από ένα αντώνυµο για κάθε µία από τις παρακάτω λέξεις:
απέραντη, σιωπηλά, αλόγιστη, υποβάθµιση, επιδιώξουν.
(Μον. 5)
Μονάδες 10
Να εντοπίσετε στο κείµενο δύο εκφράσεις µε µεταφορική σηµασία και
µία µε κυριολεκτική.
(Μον. 3)
Να µετατρέψετε τη σύνταξη στην παρακάτω πρόταση από ενεργητική
σε παθητική: «Την Ελλάδα χαρακτηρίζει η ποικιλία του τοπίου και µία
απέραντη φυσική οµορφιά, που συνυπάρχουν µε τα διάσπαρτα ίχνη
σπουδαίων πολιτισµών»
(Μον. 2)
Μονάδες 5

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.
Μονάδες 40

ÇÑ

ÁÊ

Γ1.

ËÇ
Ó
Á
ÎÁ . Æ
ÍÈ ÙÃ
Ç ÑÁ
ÖÏ

Ó

Α1.

2

