
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑ.Λ  19-05-15 

Α. Το κείμενο αναφέρεται στις συνέπειες του τουρισμού στην χώρα μας. 

Αρχικά, τονίζεται πως αν και η Ελλάδα χαρακτηρίζεται για την φυσική ομορφιά 

και τον πολιτισμό της, ωστόσο οι Έλληνες δεν την θαυμάζουν πραγματικά και 

την εκμεταλλεύονται για ιδιοτελείς σκοπούς. Έτσι, παρατηρείται επιδίωξη της 

τουριστικής ανάπτυξης με αποτέλεσμα όμως, την παραποίηση της αισθητικής 

του φυσικού τοπίου και την υποβάθμιση της ποιότητας των τουριστών. Οι 

περισσότεροι ενδιαφέρονται για τον μαζικό τουρισμό και όχι για την ελληνική 

ιδιαιτερότητα. Αιτίες θεωρούνται πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, καθώς 

και η αδράνεια των πολιτών. Ωστόσο, επισημαίνεται η ελπίδα ότι κοινωνικοί 

και περιβαλλοντικοί φορείς αλλά και ατομικές πρωτοβουλίες μπορούν να 

κυριαρχήσουν και να αλλάξουν την υπάρχουσα κατάσταση. 

Β1. Συχνά περηφανευόμαστε για τις φυσικές ομορφιές της χώρας μας και 

εκφράζουμε τον θαυμασμό μας για την πολιτιστική μας παράδοση. Ωστόσο, οι 

πρακτικές που ακολουθούνται στον τομέα του τουρισμού εδώ και χρόνια 

καταδεικνύουν ολοφάνερα την ωφελιμιστική διάθεση για την εμπορική 

εκμετάλλευση τους, αδιαφορώντας για την προστασία και την διαφύλαξη της 

κληρονομιάς μας. Είναι λοιπόν καιρός να πάψουμε να εθελοτυφλούμε και να 

επιδείξουμε έμπρακτα την αγάπη για την χώρα μας. 

Β2. Ο τρόπος ανάπτυξης της πέμπτης παραγράφου είναι η σύγκριση- 

αντίθεση. Αυτό γίνεται κατανοητό από τα εξής σημεία: 

 «Όπως έλεγε και μια παλιά διαφήμιση ….. περιοχές στην απαξίωση». 

Χαρακτηριστική η χρήση της διαρθρωτικής λέξης «ωστόσο». 

 «Τους καλοκαιρινούς μήνες ….. προοπτικές.»  

Χαρακτηριστική η χρήση της διαρθρωτικής λέξης «αντίθετα». 

 

Β3.α. σπουδαίων : σημαντικών  

αλλοίωση : παραποίηση 

συντελείται: γίνεται, πραγματοποιείται 

επικρατεί: κυριαρχεί 

πραγματικές: αληθινές, ρεαλιστικές 

 

β. απέραντη: περιορισμένη, πεπερασμένη 

σιωπηλά: ηχηρά 

αλόγιστη: λογική, μετρημένη 

υποβάθμιση: ανάδειξη, ανάπτυξη 

επιδιώξουν: αποφύγουν, αποτρέψουν 

 



 

 

Β4.α. Μεταφορική σημασία: «διάσπαρτα ίχνη», «ενταφιάζονται στο μπετόν», 

«πλαστικό ήλιο», «άχρωμο βλέμμα» κ.α. 

Κυριολεκτική σημασία: «δάση προς οικοπεδοποίηση», «αιτία του 

φαινομένου», «περιβαλλοντικές οργανώσεις», «δημόσιοι λειτουργοί» κ.α. 

 

β. « Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την ποικιλία του τοπίου και από μια 

απέραντη φυσική ομορφιά, που συνυπάρχουν με τα διάσπαρτα ίχνη 

σπουδαίων πολιτισμών». 

 

Γ. Επικοινωνιακό πλαίσιο : Άρθρο 

 

Τίτλος: «Βιώσιμος τουρισμος» 

 

Α’ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ : ΟΦΕΛΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

1. προσοδοφόρος για την οικονομία  - εισαγωγή κεφαλαίου στη χώρα 
2. οικονομική ενίσχυση των απομακρυσμένων περιοχών της υπαίθρου, 

ώστε να ανακόπτεται η αστυφιλία 
3. δημιουργούνται έργα υποδομής με αφορμή την προσέλευση των 

τουριστών 
4. ευρύτατη προσφορά εργασίας – καταπολέμηση της ανεργίας  
5. ενίσχυση της κοινωνικότητας των ανθρώπων (επικοινωνία, επαφή με 

άλλους πολιτισμούς) 
6. βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων στις τουριστικές περιοχές  
7. προβολή του πολιτισμού 
8. καλλιέργεια της φιλίας μεταξύ των λαών, ειρήνη 
9. ο άνθρωπος αποκτά γνώσεις, ανταλλάσσει ιδέες και αντιλήψεις 
10. καλλιέργεια διεθνιστικής συνείδησης, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την 

αξία όλων των λαών 
 

Β’ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

1. στο φυσικό περιβάλλον: καταστρέφεται και αλλοιώνεται το φυσικό 
τοπίο, προκαλείται ρύπανση, διαταράσσεται η ισορροπία του 
οικοσυστήματος  

2. στο λαό: αλλοίωση της εθνικής φυσιογνωμίας από την αποδοχή και 
επίδραση ξένων πολιτισμικών στοιχείων 

3. αδιαφορία για ευρύτερη και ουσιαστική μόρφωση (π.χ. οι νέοι των 
τουριστικών περιοχών αδιαφορούν για το σχολείο, μαθαίνουν ξένες 
γλώσσες μόνο για λόγους τοπικής συνεννόησης με τους ξένους 
τουρίστες) 

4. απόλυτη εμπορευματοποίηση της ιστορίας, χρησιμοποίησή της με 
σκοπό το οικονομικό κέρδος και μόνο 

5. υποβάθμιση των υπόλοιπων παραγωγικών δραστηριοτήτων σε μια 
χώρα όπου ο τουρισμός προσφέρει τη λύση του εύκολου και γρήγορου 
κέρδους 



 

 

 

 


