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Α.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ο κειµενογράφος πραγµατεύεται την εικόνα του τουρισµού στην
Ελλάδα. Στην αρχή παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα του φυσικού
περιβάλλοντος στη χώρα και επισηµαίνει την κατάχρησή του προς
όφελος ενός κακώς εννοούµενου τουρισµού. Καταγράφει τις αιτίες της
ακραίας τουριστικής εκµετάλλευσης της ελληνικής φύσης, θεωρώντας ότι
οι οικονοµικοί λόγοι κυριαρχούν και συνδυάζονται µε ευθύνες του
κράτους και των ανθρώπων και υποστηρίζει ότι αυτή δεν απέδωσε ούτε
τα προσδοκώµενα οικονοµικά οφέλη ενώ υποτίµησε την ποιότητα ζωής.
Τέλος επισηµαίνει ότι απέναντι σε αυτήν την κατάσταση υπάρχει
αντίδραση ατόµων και φορέων µε σκοπό την προστασία από την
τουριστική καταστροφή.
Β1.
Οι άνθρωποι αρέσκονται στο ψέµα, γιατί δεν αντέχουν τη σκληρή
αλήθεια. Συνηθίζουν να υιοθετούν τη σκόπιµα παραποιηµένη εικόνα της
πραγµατικότητας και προτιµούν να εθελοτυφλούν, καθώς η ωραιοποίηση
της αλήθειας τους εφησυχάζει και τους τέρπει. Αντίθετα, η αναλλοίωτη
πραγµατικότητα τους είναι αβάσταχτη. Οπότε αν και την
αντιλαµβάνονται δεν την αντέχουν, είτε επειδή έρχεται σε αντίθεση µε τα
συµφέροντά τους είτε επειδή απαιτείται πολύς κόπος για να µεταβάλουν
τα δεδοµένα της ζωής τους και να προσαρµοστούν στη ρεαλιστική
πραγµατικότητα.
Β2.
O τρόπος ανάπτυξης της πέµπτης παραγράφου είναι τα παραδείγµατα,
διότι διατυπώνεται µια θέση (Μόνο που ο µύθος έχει ξεθωριάσει) και στη
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συνέχεια
παρατίθενται
επιβεβαιώνουν.

χαρακτηριστικά

φαινόµενα

που

την

Σηµείωση: Δε θα ήταν λάθος αν ο υποψήφιος ισχυριζόταν ότι ο τρόπος
ανάπτυξης είναι η αιτιολόγηση (αφού παρατίθεται µια άποψη και στη
συνέχεια επιβεβαιώνεται µε στοιχεία που οδήγησαν στη διαµόρφωσή
της).
Β3.
α)
σπουδαίων:
αλλοίωση:
συντελείται:
επικρατεί:
πραγµατικές:

Συνώνυµα
σηµαντικών, ιστορικών, θεµελιακών
παραποίηση, καταστροφή
προκύπτει, συµβαίνει, γίνεται
κυριαρχεί, δεσπόζει
ρεαλιστικές, αληθινές, υλοποιήσιµες

β)

απέραντη:
σιωπηλά:
αλόγιστη:
υποβάθµιση:
επιδιώξουν:

Αντώνυµα
περιορισµένη, λίγη ,µικρή
ηχηρά, έντονα
λογική, ελεγχόµενη
αναβάθµιση, καταξίωση
αδιαφορήσουν, αδρανήσουν

Β4. α)
· Εκφράσεις µε µεταφορική σηµασία
- ενώ η αλήθεια είναι άλλη και πληγώνει
-µια σηµαντική αλλοίωση του ελληνικού περιβάλλοντος, που συντελείται
σιωπηλά, ύπουλα.
-εξουθενώνει τοπία
-µοναδικά τοπία ενταφιάζονται στο µπετόν
-παραδίδονται στην ευτέλεια και το κέρδος
-που ψάχνουν τον πλαστικό ήλιο
[Η άσκηση ζητούσε δύο εκφράσεις]
· Εκφράσεις µε κυριολεκτική σηµασία
-Την Ελλάδα χαρακτηρίζει η ποικιλία του τοπίου
-λίγοι ενδιαφέρονται για την ελληνική ιδιαιτερότητα
-Οι ευθύνες για την τουριστική υποβάθµιση της χώρας µπορούν να
αποδοθούν στην πολιτική εξουσία, σε συµφέροντα µεγάλα και µικρότερα
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-Υπάρχει, λοιπόν, µια µικρή ελπίδα ότι ίσως κυριαρχήσουν κάποτε
[Η άσκηση ζητούσε µια έκφραση]

β) Μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική
Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την ποικιλία του τοπίου και µια απέραντη
φυσική οµορφιά, που συνυπάρχουν µε τα διάσπαρτα ίχνη σπουδαίων
πολιτισµών.
Σηµείωση: Κατά την εκτίµησή µας η άσκηση είχε προβλήµατα διατύπωσης, διότι
περιόριζε τη µετατροπή σε πρόταση χωρίς να διευκρινίζει ποια από τις δύο προτάσεις
εννοεί, ενώ το απόσπασµα εµπεριείχε δύο προτάσεις, µια κύρια και µια δευτερεύουσα
( Την Ελλάδα χαρακτηρίζει…/που συνυπάρχουν…). Θεωρητικά µετατροπή –και µάλιστα
περιφραστική - επιδέχεται και η δευτερεύουσα πρόταση.
Ωστόσο σκόπιµο θα ήταν να µην είχε συµπεριληφθεί στην άσκηση το τµήµα µε τη
δευτερεύουσα πρόταση.

Γ1.
Πρόκειται για άρθρο που θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του
σχολείου.
Άρα, χρειάζεται:
· τίτλο
· χρήση γ’ προσώπου ώστε να χαρακτηρίζεται όσο το δυνατόν από
αντικειµενικότητα
· Υπογραφή αρθρογράφου

Τίτλος: Τουριστική «άνθηση»
Πρόλογος: Θέµα: Η τουριστική ανάπτυξη
Θέση: Υπάρχουν οφέλη αλλά και αρνητικά αποτελέσµατα
από την τουριστική ανάπτυξη
Κύριο µέρος:
Α’ Ζητούµενο: Οφέλη από την τουριστική ανάπτυξη
Θετικά
Α. Στον άνθρωπο (που µετέχει ουσιαστικά στην εµπειρία του τουρισµού,
ως τουρίστας αλλά και ως κάτοικος τουριστικής περιοχής):
· Απόκτηση γνώσεων µέσα από την επαφή του ανθρώπου µε παλιούς
και νέους πολιτισµούς, ανταλλαγή ιδεών και αντιλήψεων.
· Διεύρυνση του πνευµατικού ορίζοντα του ανθρώπου.
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· Eπαφή µε άλλους πολιτισµούς, γεγονός που επιτρέπει στον άνθρωπο
να αντιλαµβάνεται την αξία όλων των λαών και να συµβάλλει στην
καλλιέργεια της διεθνιστικής συνείδησης.
Β. Στην κοινωνία:
· Η εισαγωγή συναλλάγµατος είναι σηµαντικός οικονοµικός πόρος για
κάθε χώρα.
· Προσφέρονται κίνητρα ανάπτυξης σε οικονοµικά αναξιοποίητες
περιοχές.
· Δηµιουργούνται ξενοδοχειακές µονάδες και τουριστικές επιχειρήσεις
που προσφέρουν εργασία σε αρκετά σηµαντικό ποσοστό του εργατικού
δυναµικού της χώρας.
· Προβάλλεται η χώρα και γίνεται ευρύτερα γνωστός ο πολιτισµός της.

Β’ Ζητούµενο: Αρνητικά αποτελέσµατα της υπερβολικής τουριστικής
ανάπτυξης στη σύγχρονη εποχή.
Αρνητικά
Α. Στον άνθρωπο (που ζει και µεγαλώνει σε τουριστικές περιοχές):
· Αναγωγή της επαγγελµατικής επιτυχίας και της οικονοµικής δύναµης
που προσφέρει η εκµετάλλευση των επικερδών τουριστικών
επιχειρήσεων σε µοναδική αξία ζωής.
· Αδιαφορία για ευρύτερη και ουσιαστικότερη µόρφωση. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα αποτελεί η συµπεριφορά των νέων σε τουριστικά
ανεπτυγµένες περιοχές της χώρας µας οι οποίοι εµφανίζουν αδιαφορία
για το σχολείο και τις σπουδές. Μοναδική τους µέριµνα είναι η γνώση
ξένων γλωσσών, και αυτή µόνο για λόγους τυπικής συνεννόησης µε
τους ξένους τουρίστες.
· Ανάπτυξη συµπτωµάτων µιµητισµού και ξενοµανίας.
Β. Στην κοινωνία:
· Υποβάθµιση των υπόλοιπων παραγωγικών δραστηριοτήτων σε µια
χώρα όπου ο τουρισµός προσφέρει τη λύση του εύκολου και γρήγορου
κέρδους.
· Απόλυτη εµπορευµατοποίηση της ιστορίας, χρησιµοποίησή της µε
σκοπό το οικονοµικό κέρδος και µόνο.
· Αλλοίωση της εθνικής συνείδησης, υποτίµηση του ρόλου της εθνικής
ταυτότητας, εκφυλισµός παραδοσιακών αξιών, έκλυση ηθών, ειδικά
στις περιπτώσεις που εκτιµάται ότι η άρνηση των παραδοσιακών
στοιχείων συνεπάγεται ανάπτυξη και πρόοδο.
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Επίλογος: Εποµένως, ο τουρισµός στο πλαίσιο της ανάπτυξης ενός τόπου
επιφέρει σηµαντικά οφέλη κυρίως για την οικονοµία αλλά σε κάθε
περίπτωση φαινόµενα, όπως αυτό της ξενοµανίας, επιβάλλουν την
εξυγίανσή του. Ένας λαός µπορεί να ωφεληθεί από τον τουρισµό όταν
σέβεται τον τόπο του και τον πολιτισµό του.
Υπογραφή
( ο αρθρογράφος )

Φιλολογικός κλάδος
Έφη Ριζά- Σκύφα
Ελισσάβετ Χατζήσαρη
Αγγελική Παπαϊωάννου
Δήµητρα Ταφίλη
Αρετή Μπάρλου
Ειρήνη Νίκαρη
Σάντυ Τρικάτσουλα
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