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Σε αποστολή «σωτηρίας» 

Το μόνο που μπορεί να σώσει την Ελλάδα είναι ο τουρισμός, απεφάνθη το 

πρακτορείο Bloomberg, υπενθυμίζοντας τις προβλέψεις για ρεκόρ 

αφίξεων μέσα στο 2015. Και με έναν τρόπο αγγίζοντας το διακαές «πώς» 

θα συγκρατηθεί μακροπρόθεσμα η τουριστική «άνοιξη», τον φόβο μήπως 

αυτή ενσκήψει ως πάταγος σε ένα χώρο χωρίς ισχυρές συντεταγμένες, 

μήπως η δραστηριότητα «σωτηρίας» πνίξει το ελληνικό πλεονέκτημα. 

Διότι αρκετές αλήθειες είναι εναντίον μας. Υπερανάπτυξη 

συγκεκριμένων περιοχών, εποχικότητα ζήτησης, «μονοκαλλιέργεια», 

αισχροκέρδεια, «μαύρο χρήμα» – μανιάζουν ορισμένοι να κερδίσουν τα 

μέγιστα σε δύο μήνες. Δεν είναι μόνο ότι η ακρίβεια της αμφιλεγόμενης 

ποιότητας πλήττει τη μελλοντική ζήτηση· είναι κι ότι το «μαύρο» κέρδος 

δημιουργεί έναν πλασματικό κύκλο εκπτώχευσης, που τοποθετεί βρόχο 

γύρω από τον λαιμό του συνόλου. Όμως, όσο το πρόσημο είναι θετικό στις 

τελικές κερδοζημιές, κανείς ιθύνων δεν έχει το ενδιαφέρον να εντρυφήσει 

σε έγνοιες για το απώτερο μέλλον. 

Ο τουρισμός εκτιμάται (ΣΕΤΕ) ότι συμμετέχει σήμερα με 20%-25%% στην 

οικονομία, καθώς άμεσα και έμμεσα παράγει 45 δισ. ευρώ, απασχολεί 

550.000 άτομα, ενώ στηρίζει τις θέσεις άλλων 900.000 – καθώς κινητοποιεί 

μεγάλο αριθμό μονάδων που παράγουν για την κάλυψη της ζήτησης. 

Επιπλέον, ενισχύει την κοινωνική συνοχή, καθώς προσφέρει απασχόληση 

και ευμάρεια σε περιοχές που συρρικνώνονται πληθυσμιακά. 

Προστατεύει (όσο εμπεδώνεται η ανάγκη για αειφορία) τον εθνικό πλούτο 

από μια ανισόρροπη ανάπτυξη. 

Διότι, τι πουλάει η Ελλάδα; Πολιτισμό, παραλίες και φύση – ένα πλέγμα 

υψηλής αξίας σε διαρκή κρίση λόγω απροσχεδίαστων ενεργειών κι 



απώλειας του μέτρου στη δόμηση τουριστικών καταλυμάτων, αλλά και 

εξοχικών κατοικιών. Αν τα προσεκτικά σχεδιασμένα καταλύματα 

τονώνουν στο διηνεκές οικονομία και τοπική ανάπτυξη, τα εξοχικά 

αντίθετα τις εξασθενούν καθώς εκτοπίζουν τον τοπικό πληθυσμό, 

απομυζούν πόρους, υποβαθμίζουν το περιβάλλον (μεταφέρουν στην 

εξοχή τα βάσανα του άστεως και την κατρακύλα -που αν αρχίσει δεν τη 

σταματά ουδείς, ούτε εκείνοι που τη βδελύσσονται), ατονούν το 

ενδιαφέρον για τις πόλεις. 

Ο τουρισμός αποδεικνύεται ανθεκτικός στις οικονομικές διακυμάνσεις, 

μάλιστα μεγεθύνεται (4%-5% ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης, 1,5 τρισ. 

δολάρια ο παγκόσμιος τζίρος – 700 φορές μεγαλύτερος από εκείνον του 

1950), λόγω της σύνδεσης, από ευρέα κοινωνικά στρώματα, της 

ανάπαυλας με το ταξίδι, της αστικοποίησης, της έκρηξης της 

πληροφορίας, των νέων τεχνολογιών, των εύκολων μετακινήσεων, της 

ακαταδάμαστης επιθυμίας για νέες εμπειρίες, περισσότερη γιορτή και 

σχόλη ή το ξαπόσταμα χωρίς Ι.Χ., ούτε πανί, ούτε καραβόσκαρο, σε μια 

γωνιά γαλήνια όπως την έβδομη ημέρα της δημιουργίας. 

Ο κάθε τόπος έχει υπάρξει με μια δόση καθαρότητας προορισμένη να 

διαφθαρεί από τον συγχρωτισμό με τον τουρίστα. Αλλά και με τη 

δυνατότητα να αναπλάθει την αλήθεια των εικόνων του. Κοπιαστικό, 

αλλά απαραίτητο. Η ιδέα του μηδενός, της έκπτωσης προς τη δυσειδή 

αλλοίωση, όπου καταλήγεις να ζεις στο τρίτο πρόσωπο, εξόριστος κι από 

σένα, δεν προσιδιάζει σε ανθρώπους που πολεμούν, σε συνθήκες 

αδιεξόδου, παλιοκαιρινά παραπτώματα. 

Τ.Καραϊσκάκη εφημ. Καθημερινή 14/6/2015 (Συντομευμένο) 

 

Παρατηρήσεις 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις. 

Μονάδες 25 

 

Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύμφωνα με το κείμενο, τις 

παρακάτω διαπιστώσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα 



που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι 

σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη: 

1. Συμφώνα με το πρακτορείο Bloomberg, η Ελλάδα το 2015 σπάει για 

άλλη μια φορά το ρεκόρ στον τουρισμό.  

2. Ο τουρισμός αποδυναμώνει την κοινωνική συνοχή σε 

αραιοκατοικημένες περιοχές. 

3. Ο τουρισμός προστατεύει το περιβάλλον με τα προσεγμένα 

τουριστικά καταλύματα . 

4. Ο τουρισμός παραμένει ακλόνητος στις οικονομικές διακυμάνσεις. 

5. Οι τουριστικές περιοχές είναι καταδικασμένες να διαφθείρονται από 

τους τουρίστες. 

Μονάδες 10 

 

Β2. Ποιος τρόπος και ποια μέσα πειθούς χρησιμοποιούνται στη 2η 

παράγραφο του κειμένου; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 4 

 

Β3. Να δώσετε τρία παραδείγματα μεταφορικής χρήσης της γλώσσας. 

Μονάδες 3 

 

Β4. Να δικαιολογήσετε τη χρήση εισαγωγικών στις παρακάτω 

περιπτώσεις: «πώς», «άνοιξη», «σωτηρίας». 

Μονάδες 3 

 

Β5. Να γράφετε ένα συνώνυμο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του 

κειμένου: ενσκήψει, διαρκή, αναπλάθει, κοπιαστικό, προσιδιάζει. 

Μονάδες 5 

 



Β6. Να γράφετε ένα αντώνυμο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του 

κειμένου: αφίξεων, μακροπρόθεσμα, πλεονέκτημα, μέγιστα, 

απροσχεδίαστων. 

Μονάδες 5 

 

Β7. Το δοθέν απόσπασμα αποτελεί δημοσιευμένο άρθρο σε καθημερινή 

εφημερίδα. Να εντοπίσετε τα στοιχεία που δικαιολογούν την παραπάνω 

θέση. 

Μονάδες 5 

 

Γ. Σε ανοικτή επιστολή προς τον Υπουργό Τουρισμό αναφέρετε τα «κακώς 

κείμενα» του τουριστικού κλάδου στη χώρα σας και προτείνετε μια σειρά 

από μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν από το αρμόδιο υπουργείο, 

προκειμένου να εξυγιανθεί ο κλάδος (500-600 λέξεις). 

Μονάδες 40 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταηομζνους) 
Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία 
μακθτι. Στθν αρχι των απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα 
κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ 
πάνω ςτα κζματα δε κα βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε στο τετράδιό σας ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι 
επιτρζπεται και μόνο για πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  

 

 


