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Α. Το κείμενο αναφέρεται στον τουρισμό. (Θέμα κειμένου) Αρχικά, 

σημειώνεται το ελληνικό φυσικό κάλλος (1
η
) αλλά στην συνέχεια ότι το 

κάλλος αυτό θεωρείται μέσο για οικονομικό κέρδους.(2
η
) Επομένως, 

αποκλειστικό σκοπό αποτελεί η τουριστική πρόοδος. (3
η
) Ακόμα, 

επισημαίνεται ότι παράγοντας του φαινομένου αυτού είναι η στόχευση για 

εξασφάλιση πολλών τουριστών έναντι των ποιοτικών τους 

χαρακτηριστικών. (4
η
) Επίσης, τονίζεται ότι στην πραγματικότητα η 

Ελλάδα  έχει επιδεινωθεί τουριστικώς (5
η
) λόγω της πολιτείας, των 

συμφερόντων και των αδρανών κατοίκων της. (6
η
) Τέλος, υπογραμμίζεται 

ότι υπάρχουν συλλογικοί και ατομικοί  φορείς που επιδιώκουν την 

αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού. (7
η
) 

 

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 ψεύ δος 

παρηγορεί, προσφέρει παραμυθία και καλλιεργεί μια αστήριχτη και 

ουτοπική αισιοδοξία ενώ η αλήθεια αποκαλύπτει τις ευθύνες και απαιτεί 

προσπάθεια για την διόρθωση των όποιων ατελειών. Δυστυχώς, ως 

κοινωνία την προαναφερθείσα στάση την τηρήσαμε σε πολλά ζητήματα της 

κοινωνικής, οικονομικής και δημόσια ζωής και μοιραία και στην σχέση 

που αναπτύξαμε με τον τόπο μας.  

 

Β2 

Η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων.  

α) Σύγκριση-Αντίθεση:  
i) 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 . 

ii) Τους καλοκαιρινούς μήνες επικρατεί η ασυδοσία και ο υπερπληθυσμός. Τον 

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

πραγματικές προοπτικές 
β) 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.  
 

Β3. α  

σπουδαίων: σημαντικών 

αλλοίωση: φθορά 



 

 

συντελείται: πραγματοποιείται, γίνεται  

επικρατεί: κυριαρχεί 

πραγματικές: αληθινές, ρεαλιστικές  
 

Β3. β 

απέραντη: περιορισμένη, πεπερασμένη  

σιωπηλά: ηχηρά, θορυβωδώς, φανερά 

αλόγιστη: λογική, συνετή 

υποβάθμιση: αναβάθμιση, βελτίωση 

επιδιώξουν: αδιαφορήσουν 

 

Β4.α  

Μεταφορική σημασία:  

i) Ψάχνουν τον πλαστικό ήλιο 

ii) 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. 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΣΥΝ ΚΑΙ ΠΛΗΝ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Αποτελεί γεγονός, χωρίς καμία αμφισβήτηση, ότι ο τουρισμός είναι 

μια δραστηριότητα ιδιαίτερα δημοφιλής και  στην σύγχρονη εποχή έχει αναπτυχθεί σε 

πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό ισχύει για πολλά κράτη σε ολόκληρο τον πλανήτη και σε 

αυτά περιλαμβάνεται η χώρα μας. Τα θετικά αποτελέσματα του τουρισμού είναι 

πολλά και σημαντικά. 

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ-Α΄ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

-Αρχικά, στην περίπτωση κατά την οποία ο τουρισμός έχει χαρακτήρα επιμορφωτικό, 

οι άνθρωποι έχουν την δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με αντικείμενα που 

αφορούν στο πολύτιμο αγαθό της γνώσης.  Αναβαθμίζουν την κριτική τους 

ικανότητα. 

-Ακόμα,  κατά την διάρκειά του οι άνθρωποι αποκτούν την δυνατότητα να έρθουν σε 

επαφή με ανθρώπους που κατάγονται από άλλες περιοχές και κράτη. Με αυτόν τον 

τρόπο, αναπτύσσουν τον αλληλοσεβασμό, και καταπολεμούν τον ρατσισμό. 

-Επιπροσθέτως, ο τουρισμός συμβάλλει ώστε οι άνθρωποι να αναπτύσσουν το 

αίσθημα της αισιοδοξίας . Κατά την διάρκεια των διακοπών σε σημαντικό βαθμό 

απομακρύνονται από τις αυξημένες υποχρεώσεις καλλιεργώντας χαρά και 

αποφασιστικότητα. 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ: Παρόλα αυτά, είναι αλήθεια ότι η υπέρμετρη 

τουριστική ανάπτυξη προκαλεί ποικίλες αρνητικές συνέπειες. 

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ-Β΄ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

-Τάση ορισμένων παραγόντων του τουρισμού να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν 

περισσότερα οικονομικά κέρδη. Έτσι, συχνά παρατηρείται υπέρμετρο/υπέρογκο 



 

 

κόστος διαμονής και διασκέδασης στις τουριστικές περιοχές, αλλά ακόμα και 

εξαπάτηση εις βάρος των τουριστών. 

-Επιπλέον, πολλοί οικοδεσπότες εκφράζουν έντονα την δυσαρέσκειά τους προς τους 

αλλοδαπούς τουρίστες, όταν ορισμένοι από αυτούς προβαίνουν σε/πραγματοποιούν 

ανήθικες πράξεις. Έτσι ,όμως, δημιουργείται λανθασμένα αρνητική άποψη για την 

συνολική εικόνα των άλλων λαών. Ανάπτυξη ρατσισμού. 

-Επίσης, έχει παρατηρηθεί συχνά ότι οι επισκέπτες δεν σέβονται τον φυσικό χώρο της 

πατρίδας μας και τον ρυπαίνουν. Σε αυτό ευθύνονται και η πολιτεία που δεν έχουν 

λάβει τα κατάλληλα μέτρα.  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Συνοψίζοντας, ο τουρισμός είναι παράγοντας για να προκληθούν 

θετικές αλλά και αρνητικές συνέπειες, όπως προαναφέρθηκε. Επομένως, είναι 

απαραίτητο να γίνουν προσπάθειες για την διατήρηση των θετικών και την 

καταπολέμηση των αρνητικών, διότι έτσι θα ωφεληθεί το κοινωνικό σύνολο. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ 
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