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ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 

ΖΜΔΡΖΗΑ 

 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ 

 

Οη απαληήζεηο ζεσξνύληαη ελδεηθηηθέο θαη αλαξηώληαη γηα λα δηεπθνιύλνπλ ηνπο 

καζεηέο ζηελ θαηαλόεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ δηαγσλίζκαηνο. 

 

Α. Τν θείκελν αλαθέξεηαη ζηελ ηνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο Ειιάδαο. Αξρηθά ν 

ζπγγξαθέαο δηεπθξηλίδεη όηη ε θπζηθή νκνξθηά, ε ηζηνξία θαη ην θιίκα θάλνπλ ηελ 

Ειιάδα μερσξηζηή. Επηζεκαίλεη όκσο όηη νη Έιιελεο εθκεηαιιεύνληαη ηα εδάθε 

αιόγηζηα απνζθνπώληαο  ζην θέξδνο. Η ηνπξηζηηθή αλάπηπμε απνβιέπεη ζηελ αύ-

μεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ηνπξηζηώλ ζε βάξνο ηεο πνηόηεηαο ησλ πξνζθεξόκελσλ π-

πεξεζηώλ. Απηό έρεη νδεγήζεη ηόζν ζηε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ από ηνλ ηνπξη-

ζκό, όζν θαη ζηελ ππνβάζκηζε ησλ ηνπίσλ. Επηξξίπηεη ηελ επζύλε ηεο θαηάζηαζεο 

ζηελ πνιηηεία, ζηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θαη ζηελ αδηαθνξία ησλ πνιηηώλ. Κα-

ηαιήγεη ζηελ αύμεζε ησλ θνξέσλ θαη ησλ πνιηηώλ πνπ επηδηώθνπλ ηελ πξνζηαζία 

ηνπ ηόπνπ θαη ηελ αλαηξνπή ηεο ππνβάζκηζήο ηνπ. 

 

Β1. Παξά ηελ πξνζπάζεηά καο λα αλαδείμνπκε ην κεγαιείν ηεο ρώξαο καο, ε ζπ-

κπεξηθνξά  καο απέλαληί ηεο θαλεξώλεη ππνθξηζία, κεγαιεγνξία αιιά θπξίσο απ-

ηαπάηε. Από ηε κηα, ππεξεθαλεπόκαζηε ηζρπξηδόκελνη όηη  ε ρώξα καο είλαη κεγά-

ιε θαη ζεκαληηθή θαη από ηελ άιιε ηελ ηαιαηπσξνύκε θαηαζηξέθνληαο ην πεξη-

βάιινλ, ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ νκνξθηά ηεο. Η αιήζεηα ινηπόλ είλαη όηη απνπζηάδεη 

ν αιεζηλόο ζεβαζκόο απέλαληη ζην θπζηθό θάιινο θαη ζηελ ηζηνξηθή ηεο αμία θαη 

όηη ηξαπκαηίδνπκε ηελ ίδηα ηεο ηελ αμηνπξέπεηα. 

 

Β2. Η παξάγξαθνο αλαπηύζζεηαη κε ζσνδσαζμό μεθόδων. Ο πξώηνο ηξόπνο αλά-

πηπμεο είλαη ε ζύγκριζη – ανηίθεζη, εθόζνλ ζπγθξίλνληαη ν ηξόπνο πνπ νη ηνπξί-

ζηεο θαη ε Ειιάδα δνπλ ην κύζν ηνπο ( οι ξένοι τοςπίστερ... μύθο τηρ) θαζώο θαη νη 
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θαινθαηξηλνί θαη νη ρεηκεξηλνί κήλεο (Τοςρ καλοκαιπινούρ μήνερ... ππαγματικέρ 

πποοπτικέρ). Η ρξήζε ησλ ιέμεσλ ωστόσο θαη αντίθετα επηβεβαηώλεη απηόλ ηνλ 

ηξόπν αλάπηπμεο. 

Ο δεύηεξνο ηξόπνο είλαη ηα παραδείγμαηα, ηα νπνία απνζαθελίδνπλ ηε ζέζε Μό-

νον πος ο μύθορ έσει ξεθωπιάσει (το τοςπιστικό ... απαξίωση)  

 

Β3  α. ζπνπδαίσλ : ζεκαληηθώλ, κεγάισλ 

          αιινίσζε: παξακόξθσζε, κεηαβνιή 

          ζπληειείηαη: πξαγκαηνπνηείηαη, γίλεηαη 

          επηθξαηεί: θπξηαξρεί, ππεξηζρύεη 

          πξαγκαηηθέο: ξεαιηζηηθέο, ππαξθηέο 

 

 β. απέξαληε: πεξηνξηζκέλε, κηθξή 

     ζησπειά: θσλαρηά, ερεξά 

    αιόγηζηε: ειεγρόκελε, ιεινγηζκέλε 

     ππνβάζκηζε: αλαβάζκηζε, αλάδεημε 

     επηδηώμνπλ: αδηαθνξήζνπλ, νιηγσξήζνπλ 

 

Β4.  α. πιαζηηθό ήιην (κεηαθνξέο) 

          άρξσκν βιέκκα   

 δάζε πξνο νηθνπεδνπνίεζε (θπξηνιεμία) 

 

 Εναλλακτικά:  

 ν κύζνο έρεη μεζσξηάζεη 

 (ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε) εμνπζελώλεη ηνπία  

 εληαθηάδνληαη ζην κπεηόλ 

 ηνλ ηόπν καο δελ ηνλ αγαπνύκε 

 

 β. Η Ειιάδα ραξαθηεξίδεηαη από ηελ πνηθηιία ηνπ ηνπίνπ θαη από κηα απέ-

ξαληε θπζηθή νκνξθηά, ηα νπνία (πνπ) ζπλππάξρνπλ κε ηα δηάζπαξηα ίρλε ζπνπ-

δαίσλ πνιηηηζκώλ. 

  

  

 

Γ. Άρθρο 

 

Σίηλος: Σοσριζμός και παγκόζμια επικοινωνία 

Με ηελ έλαξμε ηεο θαινθαηξηλήο πεξηόδνπ ζηα ειεθηξνληθά θαη ζηα έληππα κέ-

ζα ελεκέξσζεο γίλεηαη ζπρλά αλαθνξά ζηηο πξνζδνθίεο πξνζέιεπζεο ηνπξηζηώλ 

ζηε ρώξα καο. Πξνβάιινληαη θπζηθά ηνπία, αξραηνινγηθνί ηόπνη ηεο παηξίδαο θαη 

πξνηάζζνληαη ε αλάγθε γηα αλαςπρή, ε ςπρηθή αλάηαζε, ε αιιαγή πεξηβάιινληνο, 

αιιά θαη ε ςπραγσγία. Πάληα, όκσο, δηαηππώλεηαη από πνιινύο ν πξνβιεκαηη-

ζκόο πνηα νθέιε πξνζθέξεη ν ηνπξηζκόο ζηηο ρώξεο ππνδνρήο, αιιά θαη πνηα πξν-

βιήκαηα δεκηνπξγνύληαη, όηαλ απηόο είλαη αλεμέιεγθηνο. 
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Οθέλη από ηον ηοσριζμό 

1) Εμαζθαιίδνληαη ζέζεηο εξγαζίαο, έζησ θαη επνρηθέο γηα κεγάιν αξηζκό ε-

παγγεικαηηθώλ ηνπ θιάδνπ (ζεξβηηόξνη, κάγεηξεο, μελαγνί. ηνπξηζηηθέο επηρεηξή-

ζεηο). Εληζρύεηαη ε εζληθή νηθνλνκία θαη νη παξαγσγηθέο νκάδεο (εξγαδόκελνη – 

εξγνδόηεο) απνθηνύλ νηθνλνκηθή δύλακε – αλεμαξηεζία, ώζηε λα επελδύζνπλ ζε 

άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Οη ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο επεκεξνύλ ή αλαπηύζζν-

ληαη νηθνλνκηθά. 

2) Επηηπγράλεηαη (κέζσ ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο) επηθνηλσλία ησλ ιαώλ θαη 

ησλ πνιηηηζκώλ – πξνσζείηαη ε θηιία εληζρύεηαη ε παγθόζκηα εηξήλε. Παξάιιεια 

ν ηνπξηζκόο απνηειεί αθεηεξία γηα ηηο πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο θαη ηελ αιιειεπί-

δξαζε ησλ ιαώλ. 

3) Με ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κηαο ρώξαο δεκηνπξγνύληαη επθαηξίεο γηα νη-

θνλνκηθέο επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο από εγρώξηνπο ή μέλνπο θνξείο νηθνλνκίαο. 

Αλαπηύζζνληαη ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ κε εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο πξντόλησλ, ηα ν-

πνία θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ηνπξηζηηθώλ πεξηνρώλ. Από ηελ άιιε παξαηεξεί-

ηαη δηαξθήο επέλδπζε ζε έξγα ππνδνκήο (αεξνδξόκηα – εζληθά δίθηπα νδνπνηίαο – 

μελνδνρεία, ρώξνη ππνδνρήο ηνπξηζηώλ). 

4) Με ηνλ ηνπξηζκό (εζσηεξηθό – εμσηεξηθό) δίλεηαη ε επθαηξία ζηνλ άλζξσπν 

λα επηζθεθηεί θαη λα γλσξίζεη λένπο ηόπνπο λα θαιιηεξγεζεί αθόκε θαη λα απν-

ιαύζεη ηα αγαζά πνπ παξάγνληαη ζηελ πεξηνρή πνπ επηζθέπηεηαη. Πινπηίδεη ην ζπ-

λαηζζεκαηηθό ηνπ θόζκν κε εξεζίζκαηα από ηε θύζε θαη ηελ αλζξώπηλε δεκηνπξ-

γία θαη εξεκεί ςπρηθά, μεθνπξάδεηαη. 

 

Αρνηηικά Αποηελέζμαηα 

1) Η θαθή νξγάλσζε ηνπ ηνπξηζκνύ ζε ζπλδπαζκό κε ηα ειιηπή κέηξα θνηλσ-

ληθήο πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ είλαη δπλαηό λα επηηξέςεη ηελ είζνδν ζηε ρώξα θα-

θνπνηώλ θαη επηθίλδπλσλ αλζξώπσλ γηα δεκόζηα αζθάιεηα, εκπνξία λαξθσηηθώλ 

αιιά θαη άιισλ επηθίλδπλσλ νπζηώλ πνπ εηζέξρνληαη ζπρλά ζηε ρώξα εμαηηίαο ηεο 

θαθήο πνηόηεηαο ηνπξηζκνύ θαη πξνθαινύλ πξνβιήκαηα ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο 

ππνδνρήο ηνπξηζηώλ. Απμάλεη ε παξαβαηηθόηεηα θαη εκθαλίδνληαη λέεο κνξθέο 

εγθιεκαηηθόηεηαο. 

2) Από ηε κεξηά ησλ γεγελώλ – θαηνίθσλ ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο παξαηεξεί-

ηαη θεξδνζθνπία ζε βάξνο ησλ ηνπξηζηώλ, επθαηξηαθόο πινπηηζκόο. Η νηθνλνκηθή 

εθκεηάιιεπζε ησλ ηνπξηζηώλ απνθέξεη θέξδε, αιιά ζπληειεί ζηε δπζθήκηζε ηεο 

ρώξαο θαη απνηξέπεη όζνπο επηζπκνύζαλ λα ηελ επηζθεθζνύλ. 

3) Η αζύζηνιε εθκεηάιιεπζε ηεο θπζηθήο νκνξθηάο νδεγεί κνηξαία θαη ζηελ 

θαηαζηξνθή ηεο, αθνύ ε ειιηπήο ππνδνκή αιιά θαη ε απνπζία πεξηνξηζηηθώλ κέ-

ηξσλ γηα ην ζεβαζκό θαη ηελ πξνζηαζία ηεο θύζεο νδεγνύλ ζηελ άκεηξε νηθνπε-

δνπνίεζε θαη νηθνδόκεζε, άξα ζηελ αζρήκηα. Τα όκνξθα μελνδνρεία κε αλέζεηο 

αιιά ρσξίο κεξίκλα γηα ην πεξηβάιινλ πεξηζζόηεξν βιάπηνπλ παξά σθεινύλ. 

4) Από ηελ άιιε ε καλία γηα ην θέξδνο νδεγεί ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ 

παξαδόζεσλ θαη ηνπ πνιηηηζκνύ. Η πνιηηηζηηθή βηνκεραλία αλζεί θαη γύξσ από 
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απηή ζπγθεληξώλεηαη πιήζνο επθαηξηαθώλ επαγγεικαηηώλ, νη νπνίνη απνβιέπνπλ 

ζην εθήκεξν θέξδνο ηεο παξανηθνλνκίαο ρσξίο λα δηαθξίλνπλ ηελ αιινηξίσζε πνπ 

πξνθαινύλ ζηηο ηνπηθέο παξαδόζεηο. 

5) Παξάιιεια νη πεξηνρέο κε καδηθό ηνπξηζκό απνδεηθλύνληαη αζσξάθηζηεο, 

απξνζηάηεπηεο ζηηο μεληθέο επηδξάζεηο, ηόζν ηηο γισζζηθέο, όζν θαη ηηο ζρεηηθέο κε 

ηηο ζπλήζεηεο αιιά θαη ηα ήζε. Η επίδξαζε απνδεηθλύεηαη πνιηηηζηηθόο επεθηαηη-

ζκόο ησλ ηζρπξώλ, θπξίσο νηθνλνκηθά ιαώλ. Αλαπηύζζνληαη αηζζήκαηα κεηνλεμί-

αο θαη μελνκαλίαο έλαληη ησλ ηνπξηζηώλ, νη νπνίνη θαληάδνπλ θνξείο πινύηνπ θαη 

πξνόδνπ. 

6) Ωο αληίπνδαο δηακνξθώλεηαη θαη ε ηάζε μελνθνβίαο (θαη ζπληεξεηηζκνύ) κε 

απόιπηε πξνζθόιιεζε ζηηο παξαδόζεηο θαη ηειηθά  έκκνλε ζε απηέο θαη απόξξηςε 

θάζε λένπ – μέλνπ ζηνηρείνπ. Έηζη παξαηεξείηαη κηα αλεπίθαηξε άκπλα θαη κεηα-

ηξνπή ηνπ ηνπηθνύ ζηνηρείνπ ζε παξσρεκέλν (μεπεξαζκέλν) ηξόπν δσήο, κάιινλ 

γξαθηθό, γηα θάζε μέλν. 

 

 


