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ΘΕΜΑΤΑ 

Α: Πεξίιεψε 

Ο ζπληάθηεο αλαθέξεηαη ζηελ ηνπξηζηηθή ππνβάζκηζε ηεο Ειιάδαο. Αξρηθά 

αλαδεηθλύεη ην κνλαδηθό θάιινο ηεο ρώξαο ην νπνίν όκσο εθπνηείηαη ζην βσκό ηνπ 

θέξδνπο. Η επηδίσμε απνθιεηζηηθά ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο έρεη ππνβαζκίζεη ην 

πεξηβάιινλ. Δίλεηαη έκθαζε ζηνλ αξηζκό θαη όρη ζηελ πνηόηεηα ησλ επηζθεπηώλ κε 

απνηέιεζκα ηελ απαμίσζε ηεο θύζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ. Απηή όκσο ε εκκνλή 

δηαςεύδεηαη από ηηο ρακειέο νηθνλνκηθέο εηζθνξέο θαη ηελ απαμίσζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο. Οη επζύλεο βαξύλνπλ ηελ εγεζία, ηα νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα αιιά θαη όινπο εκάο. Ωζηόζν είλαη ελζαξξπληηθό ην γεγνλόο όηη 

πνιινί θνξείο, πνιίηεο, πλεπκαηηθνί άλζξσπνη αληηζηέθνληαη ζε απηήλ ηελ 

ηζνπεδσηηθή ηάζε δίλνληαο ειπηδνθόξα πξννπηηθή. (100 Λέξειρ) 

 

Β1 

Είλαη αιήζεηα όηη νη Έιιελεο πκλνύκε, ζε θάζε επθαηξία, ηε ρώξα καο. 

Υπεξηνλίδνπκε ηηο θπζηθέο ηεο νκνξθηέο θαη ην κνλαδηθό ηεο πνιηηηζκό κε πνιύ 

δήιν θαη πεξεθάληα. Ωζηόζν, ζηελ πξάμε, κάιινλ δείρλνπκε ην αληίζεην, κηα θαη 

δε δηζηάδνπκε λα κεηαηξέπνπκε κνλαδηθά ηνπία, αθξνγηάιηα θαη δαζηθέο πεξηνρέο 

ζε εκπνξεύζηκν θαη εθκεηαιιεύζηκν πξντόλ, κε κνλαδηθό ζθνπό ην θέξδνο. 

Αδεθάγα, εθπνηνύκε απηόλ ηνλ κνλαδηθό πινύην ζην όλνκα ηεο ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο. Απηή ε δηάζηαζε ιόγσλ-έξγσλ δπζηπρώο καο εθζέηεη θαη αλαδεηθλύεη 

ππνθξηζία θαη αλαιγεζία απέλαληη ζηνλ ηόπν. (83 Λέξειρ) 

 

B2  

Η παξάγξαθνο αλαπηύζζεηαη κε ζπλδπαζκό κεζόδσλ, ζύγθξηζήο-αληίζεζεο θαη 

αηηηνιόγεζεο. Αξρηθά αληηπαξαβάιιεηαη ε ηδαληθή πξνβαιινκέλε εηθόλα ηεο 

Ειιάδαο ζην εμσηεξηθό γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηώλ κε ηελ πξαγκαηηθή εηθόλα 

πνπ παξνπζηάδεη πνιιά κειαλά ζεκεία. Σηε ζπλέρεηα αηηηνινγώληαο ηελ εηθόλα ν 

ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη όηη ν κύζνο ηεο ρώξαο έρεη ππνβαζκηζηεί ιόγσ ηνπ 

ρακεινύ ηνπξηζηηθνύ ζπλαιιάγκαηνο, ηεο απαμίσζεο ηνπ ηόπνπ ιόγσ ηεο 

καδηθόηεηαο ηνπ ηνπξηζκνύ, ηεο θαινθαηξηλήο αζπδνζίαο θαη ηνπ ππεξπιεζπζκνύ 

θαη ηεο ρεηκεξηλήο εγθαηάιεηςεο ησλ ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ. 

 

 

Απαληήζεηο ζηα ζέκαηα Νενειιεληθήο Γιώζζαο 

Ημερηςίων Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Α΄) 
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Β3  

α. Σπλώλπκα 

1. ζπνπδαίσλ: ζεκαληηθώλ, αμηόινγσλ 

2. αιινίσζε: παξακόξθσζε, δηαζηξέβισζε, εθθπιηζκόο 

3. ζπληειείηαη: γίλεηαη, ζπκβαίλεη 

4. επηθξαηεί: θπξηαξρεί, βαζηιεύεη 

5. πξαγκαηηθέο: ππαξθηέο ,αιεζηλέο 

 

β. Αληώλπκα 

1. απέξαληε: κηθξή, αζήκαληε, ηζρλή 

2. ζησπειά: ερεξά, δπλακηθά 

3. αιόγηζηε: ινγηθή 

4. ππνβάζκηζε: αλαβάζκηζε 

5. επηδηώμνπλ: απνηξέςνπλ, καηαηώζνπλ 

 

Β4  

α.  

Μεηαθνξηθά δείγκαηα:  

«Η αιήζεηα είλαη άιιε θαη πιεγώλεη» 

«Η ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, πνπ ζαλ επηδεκία απαμηώλεη ηηο σξαίεο γσληέο ηεο 

παηξίδαο» 

Κπξηνιεθηηθό δείγκα: 

«Οη επζύλεο γηα ηελ ηνπξηζηηθή ππνβάζκηζε ηεο ρώξαο κπνξνύλ λα απνδνζνύλ 

ζηελ πνιηηηθή εμνπζία.» 

 

β. Παζεηηθή ζύληαμε: 

 «Η Ειιάδα ραξαθηεξίδεηαη από ηελ πνηθηιία ηνπ ηνπίνπ θαη από κηα απέξαληε 

θπζηθή νκνξθηά, πνπ ζπλππάξρνπλ κε ηα δηάζπαξηα ίρλε ζπνπδαίσλ πνιηηηζκώλ.» 

 

Γ: Έθζεζε 

Τίηινο: «Ζήζε… ην κύζν ζνπ ζηελ Ειιάδα» 

Πξόινγνο 

Αλαθνξά ζε επηθαηξηθά ζηνηρεία: 
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- αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ηνπξηζηώλ ζηελ Αζήλα 

- θηλεηηθόηεηα ησλ πεξηεγεηηθώλ ιεσθνξείσλ 

- βειηίσζε θαηξηθώλ ζπλζεθώλ 

- δηαπίζησζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ηνπξηζκνύ γηα ηε ρώξα θαη αλαθνίλσζε ησλ 

ζεηηθώλ επηδξάζεσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο 

 

Κύξην κέξνο 

α δεηνύκελν: νθέιε ηνπ ηνπξηζκνύ 

Ανόπθωζη ηηρ οικονομικήρ ζωήρ: 

- αλαπηπμηαθά έξγα 

- αύμεζε ζέζεσλ εξγαζίαο, κείσζε αλεξγίαο 

- δηαηήξεζε παξαδνζηαθώλ επαγγεικάησλ 

- εηζξνή ζπλαιιάγκαηνο 

- ηόλσζε επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

- αλάπηπμε ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ 

- αλαδσνγόλεζε ηνπξηζηηθώλ πεξηνρώλ 

 

Πολιηιζηική ανάπηςξη: 

- πξνβνιή πνιηηηζκνύ ζην εμσηεξηθό 

- αλαβίσζε ηεο παξάδνζεο, εκπινπηηζκόο κε επηξξνέο εμσηεξηθνύ 

- πνιηηηζηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο 

- εμάπισζε θνπιηνύξαο 

- πνιηηηζκηθέο αληαιιαγέο 

 

Ανάπηςξη διεθνιζμού-κοινωνική ππόοδορ: 

- γλσξηκία ιαώλ, αλάπηπμε θνηλσληθόηεηαο 

- δηαθξαηηθέο ζπλεξγαζίεο 

- ζθπξειάηεζε ζπλαδέιθσζεο ησλ ιαώλ 

- άξζε εζληθηζηηθώλ πξνθαηαιήςεσλ 
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- θνζκνπνιηηηζκόο 

 

Μεηαβαηηθή παξάγξαθνο: 

Σπνπδαίνο παξάγνληαο αλάπηπμεο ν ηνπξηζκόο. Όκσο ε αιόγηζηε επηδίσμή ηνπ 

επηθέξεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. 

β δεηνύκελν: αξλεηηθά απνηειέζκαηα 

Οικολογικόρ-οικονομικόρ ηομέαρ: 

- αιινίσζε πεξηβάιινληνο, ειάηησζε θπζηθώλ πόξσλ 

- επηζθάιεηα ηνπ ηνπξηζκνύ ιόγσ δπζκελώλ ζπλζεθώλ 

- «αιεηνηνπξηζκόο»: κε πνηνηηθόο ηνπξηζκόο 

- έμαξζε ιαζξεκπνξίνπ 

- αύμεζε θόζηνπο δσήο 

 

Πολιηιζηικόρ ηομέαρ: 

- μελνκαλία 

- γισζζηθή αιινηξίσζε 

- αιινίσζε παξαδνζηαθώλ πεξηνρώλ 

- εκπνξεπκαηνπνίεζε ιατθήο ηέρλεο 

- λενπινπηηζκόο 

- θεξδνζθνπία 

 

Κοινωνικόρ-εθνικόρ ηομέαρ: 

- εηζξνέο αξλεηηθώλ πξνηύπσλ 

- θαηλόκελα θνηλσληθήο παζνγέλεηαο 

- απνρξσκαηηζκόο εζληθήο θπζηνγλσκίαο 

- αιινίσζε παξάδνζεο 

- ζπκπιεγκαηηθέο λννηξνπίεο 

- αληαγσληζκόο θξαηώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηώλ 
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Επίινγνο: 

Έκθαζε ζηνλ πνηνηηθό ηνπξηζκό ζε ηζνξξνπία κε ηηο εγρώξηεο αλάγθεο γηα ηελ 

επίηεπμε ελόο ζεηηθνύ νηθνλνκηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ ηζνδπγίνπ. 

 

 

Σχόλια:  

Αλακελόκελν θαη επίθαηξν ην ζέκα, βαηό ην θείκελν θαη κέηξηαο δπζθνιίαο νη 

αζθήζεηο (πηζαλόλ ε B2 λα επηδέρεηαη ελαιιαθηηθή απάληεζε). 

Τν ζπγθεθξηκέλν ζέκα βξίζθεηαη πιήξωο αλαπηπγκέλν ζην βνήζεκα ηεο 

έθζεζεο ηνπ θξνληηζηεξίνπ καο ζειίδεο 53-55.  

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κηθή Παπαδεκεηξίνπ 

                           Παλαγηώηα Κνπζηαβέινπ  

             Μαξία Πηηηαξά 

 

 

 


