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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ó

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές

Α.

Ο Γ. Γραµµατικάκης αναφέρεται στην αλόγιστη εγχώρια τουριστική ανάπτυξη.
Αρχικά, επισηµαίνεται η µοναδικότητα της Ελλάδας που, όµως, δεν γίνεται σεβαστή
από τους πολίτες της, καθώς στοχεύουν µόνο στην εκµετάλλευση του περιβάλλοντος,
για την υπερβολική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού. Στη συνέχεια, αιτιολογεί το
σύγχρονο αυτό φαινόµενο, ισχυριζόµενος ότι η ευθύνη έγκειται τόσο στους
τουρίστες, που δε νοιάζονται για τη µοναδικότητα του ελληνικού τοπίου όσο και
στους Έλληνες, µε ή χωρίς εξουσία, που επιδιώκουν την τουριστική µαζικότητα,
χωρίς, όµως, την αντίστοιχη ποιότητα. Τέλος, ο συγγραφέας αισιοδοξεί ότι η
κατάσταση θα ανατραπεί, στηριζόµενος στον αυξανόµενο αριθµό των ανθρώπων που
σέβονται το ελληνικό περιβάλλον. (100 λέξεις)
Β.1

Μας αρέσουν «τα ψεύτικα τα λόγια, τα µεγάλα», ενώ η αλήθεια είναι άλλη και
πληγώνει. Οι Έλληνες έχουµε µάθει να βαυκαλιζόµαστε, να πιστεύουµε σε
ευχάριστες και εύπεπτες υποσχέσεις, µάς αρέσει να µας κολακεύουν. Ωστόσο, πολλές
φορές αποδεικνύεται ότι η πραγµατικότητα είναι διαφορετική από τον ιδεατό κόσµο
µας, και αντιλαµβανόµαστε, ξαφνικά, ότι ζούσαµε σε µία ουτοπία. Τότε επέρχονται η
κατάρρευση, η απογοήτευση, η πίκρα και ο πανικός, αφού γκρεµίζονται οι ιδανικές
συνθήκες στις οποίες νοµίζαµε ότι ζούµε. Εποµένως, θα ήταν σκόπιµο να
αναθεωρήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο βλέπουµε τα πράγµατα και να
προσγειωθούµε στην πραγµατικότητα.

Β2.

Η παράγραφος αναπτύσσεται µε συνδυασµό µεθόδων:
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α) αιτιολόγηση: στη θεµατική περίοδο ο συγγραφέας αναφέρει ότι: «ο µύθος της
Ελλάδας έχει ξεθωριάσει» και στη συνέχεια καταγράφει τις αιτίες που οδήγησαν σε
αυτήν την εξέλιξη: «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.
β) Σύγκριση – αντίθεση: συγκρίνονται οι επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης το
καλοκαίρι (η ασυδοσία και ο υπερπληθυσµός ) και τον χειµώνα (τα ίδια τοπία
µοιάζουν βοµβαρδισµένα, έρηµα από ζωή και πραγµατικές προοπτικές.)
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α.
σπουδαίων = σηµαντικών
αλλοίωση = φθορά, παρακµή
συντελείται = πραγµατοποιείται, υλοποιείται, γίνεται
επικρατεί = κυριαρχεί
πραγµατικές = γνήσιες, αληθινές
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Β3.

β.
απέραντη ≠ περιορισµένη
σιωπηλά ≠ φωναχτά
αλόγιστη ≠ ελεγχόµενη
υποβάθµιση ≠ αναβάθµιση
επιδιώξουν ≠ αδιαφορήσουν
Β4.

α.

«∆ιάσπαρτα ίχνη σπουδαίων πολιτισµών»: µεταφορική σηµασία.

«Μοναδικά τοπία ενταφιάζονται στο µπετόν» : µεταφορική σηµασία
«Οι ευθύνες για την τουριστική υποβάθµιση της χώρας µπορούν να αποδοθούν
στην πολιτική εξουσία»: κυριολεκτική σηµασία

β.

Γ.

«Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την ποικιλία του τοπίου και µία απέραντη
φυσική οµορφιά, οι οποίες συνυπάρχουν µε τα διάσπαρτα ίχνη σπουδαίων
πολιτισµών»

Επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο στην ιστοσελίδα του σχολείου
Ύφος: σοβαρό
Ρηµατικά πρόσωπα: α΄ πληθυντικό, γ΄ ενικό – πληθυντικό.
Τρόπος πειθούς: επίκληση στη Λογική, χωρίς να λείπει η επίκληση στο
Συναίσθηµα
Τίτλος: «Τουρισµός, η βαριά βιοµηχανία της Ελλάδας!»

ÁÊ

Πρόλογος:
Αφόρµηση από το γεγονός ότι ξεκίνησε η τουριστική περίοδος στη χώρα µας.
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Α΄ ερώτηµα: τα οφέλη του τουρισµού

Οικονοµικά
- Οικολογικά: µε τον τουρισµό δραστηριοποιείται και
ανορθώνεται η οικονοµική ζωή. Ειδικότερα, παρατηρούνται: ώθηση σε
αναπτυξιακά έργα (λιµάνια, αεροδρόµια, οδικό δίκτυο). ∆ηµιουργούνται
επαγγελµατικές διέξοδοι και θέσεις εργασίας σε ποικιλία επαγγελµάτων (π.χ.
ξενοδοχειακές µονάδες, ταξιδιωτικά γραφεία, ξεναγοί, καταστήµατα), µε
συνέπεια τη µείωση της ανεργίας, ενώ, ταυτόχρονα, διατηρούνται
παραδοσιακά επαγγέλµατα (π.χ. αµαξάδες, αγγειοπλάστες). Εισροή
συναλλάγµατος (διακίνηση χρήµατος και αγαθών). Βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου, οικονοµική άνθιση. Ανάπτυξη τουριστικής βιοτεχνίας. Μειώνεται η
αστυφιλία, καθώς οι κάτοικοι των τουριστικών περιοχών εξασφαλίζουν
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εργασία και ικανοποιητικές χρηµατικές απολαβές. Χάρη σε ορισµένες µορφές
του, όπως τον
αγροτουρισµό, προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον.
Αποδεικνύεται, λοιπόν, από τα παραπάνω ότι ο τουρισµός αποτελεί τη «βαριά
βιοµηχανία» της χώρας µας.
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Πνευµατικά - Ηθικά - Ψυχικά: ευρύτερη µόρφωση, άνοιγµα πνευµατικών
οριζόντων. Εµπειρίες ζωής. Ανταλλαγή ιδεών. Γνώση νέων τρόπων σκέψης
και ζωής. Ψυχική ανανέωση, αναζωογόνηση ψυχής, ξεκούραση, χαλάρωση
από τους έντονους ρυθµούς ζωής. Αντιµετώπιση της πλήξης, της ανίας µε την
αλλαγή παραστάσεων.
Πολιτιστικά: προβολή του πολιτισµού της χώρας µας στο εξωτερικό.
Αναβιώνει η παράδοση αλλά και εµπλουτίζονται οι ελληνικές τεχνοτροπίες
από πολιτιστικές επιρροές του εξωτερικού. Προσφέρονται δυνατότητες για
πολιτιστική κίνηση σε τουριστικές περιοχές (πολιτιστικές εκδηλώσεις,
φεστιβάλ, συναυλίες). Αναπαλαίωση κτιρίων (διατηρητέα). ∆ιάδοση ιδεών,
εξάπλωση κουλτούρας. Γνωριµίες µε ήθη – έθιµα / ανταλλαγές πολιτιστικών
προϊόντων, επισκέψεις σε ιστορικά µνηµεία / µουσεία· δράση που οδηγεί στην
πολιτιστική πρόοδο. Προώθηση ανανεωτικών ρευµάτων στην τέχνη, στα
γράµµατα.
Κοινωνικά – Εθνικά: Επαφή, επικοινωνία, γνωριµία ανθρώπων και λαών που
επιφέρει γκρέµισµα των γεωγραφικών συνόρων, γνώση της ιδιοσυγκρασίας
και του χαρακτήρα τους, ανάπτυξη της κοινωνικότητας. Προβάλλεται ο
ελληνικός πολιτισµός στο εξωτερικό, αλλά ταυτόχρονα δέχεται επιρροές από
ξένα στοιχεία. Η επαφή των λαών συντελεί στην άµβλυνση των
προκαταλήψεων και στην εδραίωση της ειρήνης. Άρση των εθνικιστικών
προκαταλήψεων, του ρατσισµού. Ενισχύεται η έννοια του διεθνισµού.
Μεταβατική πρόταση: παρ’ όλη την προσφορά του τουρισµού στη χώρα µας,
δεν θα πρέπει να αγνοήσουµε και τους κινδύνους που εγκυµονεί η άκριτη
ανάπτυξη των τουριστικών µεγεθών.
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Β΄ ερώτηµα: επιπτώσεις της υπερβολικής τουριστικής ανάπτυξης.
Οικολογικές – Οικονοµικές: επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον (αλλοιώσεις
- παραµορφώσεις χώρου: άναρχη - κακόγουστη και κακότεχνη δόµηση,
ρύπανση, σκουπίδια, τσιµέντο, εξαφάνιση πράσινου, αποψίλωση δασικών
περιοχών, βεβήλωση αρχαιολογικών χώρων), ελάττωση φυσικών πόρων. Οι
ανεπαρκείς υπηρεσίες, λόγω της απουσίας επαγγελµατικής συνείδησης και
της έλλειψης ποιότητας, καθιστούν πιθανή τη συρρίκνωση του τουριστικού
ρεύµατος. Προβλήµατα δηµιουργούνται από τουρίστες που πολλές φορές
επαιτούν, για να εξασφαλίσουν χρήµατα και να επιστρέψουν στη χώρα τους.
Σε έξαρση βρίσκεται το λαθρεµπόριο, η αρχαιοκαπηλία, η ιεροσυλία µε
πρόφαση τον τουρισµό. Αύξηση του κόστους ζωής στις τουριστικές περιοχές.
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Πολιτιστικές – Ηθικές: η ξενοµανία και ο δουλικός, στείρος µιµητισµός
επιφέρουν εισβολή ξενόφερτων ηθών και τρόπων ζωής (π.χ. τρόπος ένδυσης,
διατροφής, διασκέδασης). Η γλωσσική αλλοτρίωση, η νόθευση της γλώσσας
µε ξένα στοιχεία (λ.χ. ξενόγλωσσες επιγραφές). Λαϊκισµός στο χώρο της
Τέχνης, καθώς η λαϊκή τέχνη εµπορευµατοποιείται, βιοµηχανοποιείται
(παραγωγή κακότεχνων προϊόντων δήθεν λαϊκής τέχνης). Ο νεοπλουτισµός
επενεργεί στον τουρισµό και συνδέεται µε τη σπατάλη και την επίδειξη.
Απληστία, η κερδοσκοπία και η εκµετάλλευση των τουριστών.
Κοινωνικές – Εθνικές: προβλήµατα δηµιουργούνται από τουρίστες που
«εισάγουν» την παραβατική συµπεριφορά, όπως οι κλοπές, η µέθη, η χρήση
ναρκωτικών, ο χουλιγκανισµός, η βεβήλωση µνηµείων). Ασχηµονούν
απέναντι στους ντόπιους, και δηµιουργείται κλίµα έντασης. Ο
αποχρωµατισµός της εθνικής φυσιογνωµίας και η αλλοίωση της εθνικής
ταυτότητας καθιστούν ορατό τον κίνδυνο του αφελληνισµού. Αλλοίωση της
παράδοσης - φθορά ηθών και εθίµων. Συµπλέγµατα εθνικής κατωτερότητας
έναντι των τουριστών.

Επίλογος: ευχή η φετινή χρονιά να αποτελέσει συνέχεια της προηγούµενης
όσον αφορά την αύξηση του αριθµού των τουριστών στη χώρα µας, αλλά,
παράλληλα, αυτή η αύξηση να µην επιφέρει τις επιπτώσεις που περιγράφηκαν
νωρίτερα.
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* Η ανάπτυξη του θέµατος είναι ενδεικτική. Προφανώς οι µαθητές δεν είναι
υποχρεωµένοι να αναπτύξουν το κείµενό τους στο εύρος των επιχειρηµάτων που
παρουσιάζονται εδώ.
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