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*ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ     
*Απαντήσεις  Νέα  Γ΄  Λυκείου  ΕΠΑΛ (A) 2015 

Α) ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο κειµενογράφος αναφέρεται στην καταπάτηση του ελληνικού φυσικού περιβάλλοντος, που 
συνδυάζει µακραίωνη ιστορία και ιδανικό κλίµα, στο βωµό της τουριστικής ανάπτυξης. Αρχικά, 
σηµειώνει την αντιφατική στάση του Νεοέλληνα που αν και αναγνωρίζει την ανωτερότητα του 
τόπου του, προβαίνει σε αλόγιστες φθορές εις βάρος του. Βασικός λόγος αυτής της συµπεριφοράς 
κρίνει ο συγγραφέας, πως είναι η κερδοσκοπία και η επιδίωξη αύξησης των τουριστών, που στην 
πλειοψηφία τους έχουν ευτελή κίνητρα και ενδιαφέροντα. Έτσι επέρχεται η υποβάθµιση και 
φθίνουσα πορεία ενός πολλά υποσχόµενου χώρου ανάπτυξης, µε τις να αποδίδονται τόσο στο 
κράτος όσο και στα άτοµα. Εντούτοις καταλήγοντας µας µεταφέρεται η αισιοδοξία πως θα αυξηθεί 
ο αριθµός αυτών που µε σεβασµό για τον τόπο τους αγωνίζονται για τον τουρισµό. 
 
Β1) Οι άνθρωποι εύκολα πέφτουν θύµατα λαϊκισµού και δηµαγωγίας, αφού επιζητούν την 
κολακεία και τον εξωραϊσµό των συνθηκών που βιώνουν. Το κυριότερο: αποποιούνται εύκολα τις 
ευθύνες τους και εθελοτυφλούν επιζητώντας υποσχέσεις που να τους απαλλάσσουν από κόπο και 
άγχος .Όµως η αλήθεια της σύγχρονης πραγµατικότητας είναι συνήθως επώδυνη και ωµή. Γι' αυτό 
και απαιτεί ενεργοποίηση και ανάληψη των υποχρεώσεων που αναλογούν στον καθένα. Αλλιώς τα 
προβλήµατα θα διογκώνονται και το µέλλον θα µας εκπλήξει δυσάρεστα. 
 
Β2) αιτιολόγηση και σύγκριση-αντίθεση 
 
Β3α) σηµαντικών, φθορά, πραγµατοποιείται, κυριαρχεί, αληθινές 
 
β)περιορισµένη, ηχηρά, λογική, αναβάθµιση, παραβλέψουν 
 
Β4α) 
''..η αλήθεια...πληγώνει'',  
''...ενταφιάζονται στο µπετόν...'' 
 
''..βασική αιτία του φαινοµένου..́ ΄ 
 
β)''Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την ποικιλία του τοπίου και από µία απέραντη φυσική οµορφιά, 
που... πολιτισµών.'' 
 
 
Γ)ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 
 
ΤΙΤΛΟΣ:" Η διπλή όψη του τουρισµού'' 
 
Πρόλογος: Αφόρµηση από ένα επίκαιρο γεγονός και γενικότερη αναφορά στο φαινόµενο του 
τουρισµού (είδη, αίτια ανάπτυξης πλεονεκτήµατα ελληνικού τουρισµού κ.α.) 
Θετικές συνέπειες 
Οικονοµικές – Οικολογικές 
Με τον τουρισµό δραστηριοποιείται και ανορθώνεται η οικονοµική ζωή. Ειδικότερα, παρατηρούνται: 
� Αναπτυξιακά έργα (λιµάνια, αεροδρόµια, οδικό δίκτυο). 
� Επαγγελµατικές διέξοδοι και θέσεις εργασίας σε ένα κύκλωµα επαγγελµάτων (π.χ. ξενοδοχειακές 

µονάδες, ταξιδιωτικά γραφεία, ξεναγοί, καταστήµατα) µε συνέπεια τη µείωση της ανεργίας. 
� ∆ιατήρηση παραδοσιακών επαγγελµάτων (π.χ. αµαξάδες, αγγειοπλάστες). 
� Εισροή συναλλάγµατος (διακίνηση χρήµατος και αγαθών). 
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� Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, οικονοµική άνθιση. 
� Τόνωση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (ανάπτυξη τουριστικής βιοτεχνίας). 
� Περιφερειακή ανάπτυξη και αξιοποίηση των τουριστικών περιοχών (καταπολέµηση αστυφιλίας). 
� Ορισµένες µορφές του, όπως οικοτουρισµός, αγρο(το)τουρισµός προστατεύουν το φυσικό 

περιβάλλον, σέβονται τη φύση. 
Αποδεικνύεται, λοιπόν, από τα παραπάνω ότι ο τουρισµός είναι προσοδοφόρος «βιοµηχανία». 
 

Πνευµατικές – Ηθικές 
� Ευρύτερη µόρφωση, άνοιγµα πνευµατικών οριζόντων (το πνεύµα «απλώνεται» και επικοινωνεί). 
� Εµπειρίες ζωής. 
� Ανταλλαγή ιδεών. 
� Γνώση νέων τρόπων σκέψης και ζωής. 
 

Ψυχικές 
  Γενικότερα, ο τουρισµός συνιστά πραγµατική ψυχαγωγία που κεντρίζει την ανθρώπινη ύπαρξη και 
συνδυάζει τη γνώση µε τη διασκέδαση.  Ο άνθρωπος ξεφεύγει από τη ρουτίνα που του προκαλεί η 
καθηµερινότητα, το ίδιο περιβάλλον, οι ίδιο άνθρωποι, οι ίδιες παραστάσεις. Οπότε διαπιστώνεται: 
� Ψυχική ανανέωση, αναζωογόνηση ψυχής, ξεκούραση, χαλάρωση από τους έντονους ρυθµούς ζωής. 
� Αντιµετώπιση της πλήξης, της ανίας µε την αλλαγή παραστάσεων. 
 

Πολιτιστικές 
� Προβολή του πολιτισµού της χώρας µας στο εξωτερικό. 
� Αναβίωση της παράδοσης αλλά και εµπλουτισµός των ελληνικών τεχνοτροπιών από πολιτιστικές 

επιρροές του εξωτερικού. 
� ∆υνατότητες 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. 
 

Κοινωνικές – Εθνικές 
� Επαφή, επικοινωνία, γνωριµία ανθρώπων και λαών που επιφέρει γκρέµισµα των γεωγραφικών 

συνόρων, γνώση της ιδιοσυγκρασίας και του χαρακτήρα τους, ανάπτυξη της κοινωνικότητας. 
� ∆ιακρατική/διεθνιστική συνεργασία για την επίλυση παγκόσµιων προβληµάτων, µε συνέπεια τη 

βελτίωση των διακρατικών σχέσεων και τη δηµιουργία ήπιου πολιτικού κλίµατος. 
� Επικράτηση πνεύµατος ειρήνης, συναδέλφωσης και συνύπαρξης των λαών. 
� Άρση των εθνικιστικών προκαταλήψεων, του ρατσισµού. 
� Ο άνθρωπος βγαίνει από την αποµόνωση, την εσωστρέφεια και γίνεται «παγκόσµιος άνθρωπος»,  
      κοσµοπολίτης. 
� Ο άνθρωπος ταξιδεύοντας αντιλαµβάνεται την ετερότητα αλλά και την οµοιότητα των εθνών. 
 

 
Βιοµηχανία τουρισµού 
 
Αρνητικές συνέπειες / Προβλήµατα 
  Αναµφίλεκτα, ο τουρισµός αποφέρει πολλά οφέλη στη χώρα µας. Ωστόσο, η απουσία 
προγραµµατισµού, υπευθυνότητας και παιδείας σε συνδυασµό µε την απληστία του Έλληνα για 
γρήγορο και εύκολο κέρδος, αλλά και η ιδιωτική πρωτοβουλία που συχνά τη χαρακτηρίζει η έλλειψη, όχι 
µόνο των απαραίτητων γνώσεων αλλά και της ιστορικής-πολιτιστικής ευθύνης και ευαισθησίας, είχαν ως 
αποτέλεσµα ο τουρισµός να συσχετιστεί µε πλήθος αρνητικών και να προκαλέσει προβλήµατα στη χώρα. 
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Οικονοµικές – Οικολογικές 
 

� Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον (αλλοιώσεις – παραµορφώσεις χώρου: άναρχη – κακόγουστη και 
κακότεχνη δόµηση, ρύπανση, σκουπίδια, τσιµέντο, εξαφάνιση πράσινου, αποψίλωση δασικών 
περιοχών, βεβήλωση αρχαιολογικών χωρών), ελάττωση φυσικών πόρων. 

� Ο τουρισµός αποτελεί επισφαλή πηγή οικονοµικής ανάπτυξης, γιατί είναι «ευάλωτος» σε δυσµενείς 
διεθνείς καταστάσεις (π.χ. οι τροµοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου). Τέτοιου είδους κρίση 
προκαλεί αλυσιδωτά οικονοµικά προβλήµατα π.χ. ανεργία. 

� Οι ανεπαρκείς υπηρεσίες, λόγω της απουσίας επαγγελµατικής συνείδησης και της έλλειψης 
ποιότητας, καθιστούν πιθανή τη συρρίκνωση του τουριστικού ρεύµατος. 

� Ο τουρισµός από τουρίστες χωρίς υψηλά ενδιαφέροντα συνιστά ένα µη ποιοτικό τουρισµό. 
� Σε έξαρση βρίσκεται το λαθρεµπόριο, η αρχαιοκαπηλία, η ιεροσυλία µε πρόφαση τον τουρισµό. 
� Σηµειώνεται αύξηση του κόστους ζωής. 
 

Πολιτιστικές – Ηθικές 
 

� Η ξενοµανία και ο δουλικός, στείρος µιµητισµός επιφέρουν εισβολή ξενόφερτων ηθών και τρόπων 
ζωής (π.χ. τρόπος ένδυσης). 

 

Κοινωνικές – Εθνικές 
 

� Η πρόκληση φαινοµένων κοινωνικής παθογένειας: η διάδοση ναρκωτικών, η αύξηση της 
εγκληµατικότητας από την ανεξέλεγκτη εισροή «κακής» ποιότητας τουριστών. 

� Η καθιέρωση αρνητικών προτύπων. 
� Ο αποχρωµατισµός της εθνικής φυσιογνωµίας και η αλλοίωση της εθνικής ταυτότητας καθιστούν 

ορατό τον κίνδυνο του αφελληνισµού. 
� Η αλλοίωση της παράδοσης. 
� Η φθορά ηθών και εθίµων (ελευθεριότητα ηθών-εκφυλισµός αξιών). 
� Το κόµπλεξ της εθνικής κατωτερότητας έναντι των τουριστών. 
� Ο ανταγωνισµός των κρατών για την προσέλκυση τουριστών : ερωτήµατα προκαλούν οι 

δολοπλοκίες, οι τροµοκρατικές ενέργειες, οι πυρκαγιές. 
 
 

 
 
Επιµέλεια: Χατζίδης Παναγιώτης, Χατζηκαλλινικίδου Φωτεινή 


