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ΚΕΙΜΕΝΟ  

Υπάρχει άλλωστε μια σταθερή όσο και ανάλγητη  αλλοίωση  του ελληνικού 
περιβάλλοντος, που φαίνεται να χαίρει κάποιας ιδιότυπης ασυλίας.  
Συντελείται σιωπηλά, ύπουλα, χωρίς πολλές καταγγελίες, χωρίς την πομπώδη 
αναζήτηση ευθυνών: Είναι ο τουριστικός μας εκχυδαϊσμός. Ως επιδημία 
απαξιώνει τη μια μετά την άλλη γωνιά της πατρίδας, εξουθενώνει τοπία και 
ανθρώπους. Ήδη μερικές επώνυμες ή ανώνυμες περιοχές σε όλη την Ελλάδα 
έχουν ταυτιστεί με το χυδαίο και τη βαρβαρότητα: στην Κρήτη και στην 
Κέρκυρα, στη Μύκονο ή τη Ρόδο. Ακόμα όμως και αν οι περιπτώσει ς αυτές 
θεωρηθούν μοιρολατρικά ακραίες, και ο υπόλοιπος «τουριστικός» μας χάρτης 
δεν προκαλεί υπερηφάνεια. Τοπία μοναδικά ενταφιάζονται στο μπετόν και την 
ασχήμια, παραλίες ολόκληρες παραδίδονται στην ευτέλεια  και το κέρδος. Η 
ρύπανση της θάλασσας, αποτέλεσμα της μαζικότητας και της έλλειψης 
υποδομών, είναι πια ορατή και εκεί που μέχρι χθες έλαμπε το διάφανο νερό 
και τα μαγικά του χρώματα. Όσο για τους «τουρίστες», λίγοι ενδιαφέρονται για 
την ελληνική ιδιαιτερότητα. Είναι μάζες μετακινούμενες, που ψάχνουν τ ον 
πλαστικό ήλιο και τη φτήνια και προσθέτουν το δικό τους άχρωμο βλέμμα στις 
ήδη άχρωμες τουριστικές περιοχές.  

Δεν υπάρχει άλλωστε  πιο καίριο, πιο χαρακτηριστικό σχόλιο για την τουριστική 
μας έκπτωση, από το επονομαζόμενο all - inclusive: Ολα περιλαμβάνονται στην 
«τιμή». Ο τουρίστας εφοδιάζεται μάλιστα μ' ένα βραχιόλι, που του επιτρέπει 
να σιτίζεται ή να πίνει κάποιο ποτό, να επισκέπτετ αι αξιοθέατα -πάντοτε όμως 
ως όμηρος του ξενοδοχειακού «πακέτου». Ακόμα και το θέαμα τουριστών που 
γευματίζουν σε ιερούς αρχαιολογικούς χώρους από πλαστικά σκεύη, δεν είναι 
σπάνιο. Η πλαστική τροφή τους περιλαμβάνεται  και αυτή μέσα στο «πακέτο». 
Για να αποφευχθούν μάλιστα πλαστοπροσωπίες, ο τουρίστας απελευθερώνεται 
από το βραχιόλι -την ταπεινωτική σκλαβιά του, δηλαδή - μόνον κατά την 
αναχώρηση. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι γύρω από το ξενοδοχείο 
μικροεπιχειρήσεις μαραζώνουν, ενώ οι τοπικές κοινωνίες ελάχιστα 
επωφελούνται από το τουριστικό «εισόδημα». Ακόμα και  μεγάλες 
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ξενοδοχειακές μονάδες βρίσκονται στο έλεος των πιέσεων για ολοένα και 
χαμηλότερα all- inclusive πακέτα. Είναι μελαγχολικό να σκεφτεί κανείς ότι 
τουρισμός σήμαινε κάποτε περιήγηση και ανακάλυψη, σε βασμός στη χώρα και 
αναζήτηση της ψυχής της.  

Το πώς φτάσαμε σ’ αυτά, έχει τις γνωστές γενικόλογες ερμηνείες: την 
ανυπαρξία τουριστικής πολιτικής, τη μίζερη και κοντόφθαλμη πολιτική μας 
ζωή, την ανοχή σε μικρά ή μεγάλα συμφέροντα. Ο κατάλογος είναι 
περιγραφικός και μπορεί να επεκταθεί κατά βούληση.  Δεν αποτελεί όμως 
πραγματική ερμηνεία. Ένας κυρίαρχος ωστόσο παράγοντας, που οδήγησε στην 
τουριστική μας έκπτωση -και τη συνακόλουθη υπονόμευση του περιβάλλοντος - 
είναι η αλόγιστη επιδίωξη του αριθμού, σε βάρος τη ς ποιότητας. Δεν απέμεινε 
περιοχή να μη χτίζεται, μικρό ή μεγάλο κατάλυμα που να μην προσφέρει τις 
τουριστικές του υπηρεσίες, πολεοδομική κακοποίηση που να μην εφαρμόστηκε 
σε αιγιαλούς, παραδοσιακούς οικισμούς και πόλεις. Υπάρχει μια σιωπηλή 
ανοχή του Κακού από δημάρχους και κυβερνήσεις, θεσμικά όργανα και πολίτες. 
Μόνον η ευσυνειδησία κάποιων αρχαιολόγων ή το Συμβούλιο της Επικρατείας 
αποτελούν αδύναμα αναχώματα.  

Δεν είναι λοιπόν  περίεργο ότι η κυβέρνηση πανηγύρισε πέρυσι, επειδή  ο 
αριθμός των τουριστών ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Πράγματι: Σε νησιά και 
τουριστικές πόλεις, σε αεροδρόμια και σε αρχαιολογικούς χώρους, πολύχρωμα 
στίφη τουριστών ζούσαν το «μύθο της Ελλάδας». Οι αισιόδοξοι μιλούν για 
μεγαλύτερη αύξηση φέτος, για διαρκώς και μεγαλύτερες αυξήσεις τ ις επόμενες 
χρονιές. Η Ελλάδα ζει και αυτή το μύθο της. Μόνον που αυτός ο μύθος 
διαψεύδεται από μια πραγματικότητα οδυνηρή και επικίνδυνη: το τουριστικό 
«εισόδημα» δεν ακολουθεί την ίδια αυξητική πορεία, η φθηνή μαζικότητα 
οδηγεί διαρκώς και καινούργιες περιοχές στην απαξίωση, τα βραχιόλια της 
ντροπής ολοένα πολλαπλασιάζονται. Τους καλοκαιρινούς μήνες επικρατεί η 
ασυδοσία, η ηχητική βουή και ο υπερπληθυσμός. Το χειμώνα, αντίθετα, τα ίδια 
τοπία μοιάζουν με βομβαρδισμένα, έρημα από ζωή και πραγματικές 
προοπτικές.  

Δεν αγνοείται, φυσικά, ότι υπάρχουν και οι θετικές όψεις στο τουριστικό μας 
οικοδόμημα .  Έτσι, πολλές τουριστικές μονάδες σέβονται το τοπίο και την 
ποιότητα, ενώ δεν λείπουν  και οι σωστές πρωτοβουλίες από δημάρχους ή 
κινήσεις πολιτών. Αξιοσημείωτη είναι, εξάλλου, η διαρκώς και εντονότερη 
παρουσία των «αγροτουριστικών» καταλυμάτων. Υπό την κακόηχη αυτή 
ονομασία, κρύβονται συχνά σπουδαία δημιουργήματα αρχιτεκτονικής και 
σεβασμού στην τοπική παράδοση. Μόνον που, απομονωμένα καθώς είναι στο 
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εσωτερικό της χώρας, ελάχιστα μπορεί να αντιταχθούν στο ασύδοτο κακό που 
κυριαρχεί σε παραλίες και τουριστικούς προορισμούς.  

Είναι πάντως δύσκολο, με τον τρόπο που οδεύει χρόνια τώρα η τουριστική μας 
ανάπτυξη, να αποφύγει κάποιος ένα καταλυτικό, μελαγχολικό συναίσθημα: ότ ι 
τον τόπο μας οι Έλληνες δεν τον αγαπούμε. Δεν χάνουμε βέβαια ευκαιρία να 
υμνούμε τις ομορφιές του, να τονίζουμε τις πολλές του χάρες. Τον τόπο μας, 
όμως, δεν τον αγαπούμε: Αρκούμαστε στα «ψεύτικα τα λόγια, τα μεγάλα», ενώ 
η πραγματικότητα διαψεύδει και πληγώνει. Τον τόπο μας, εμείς οι Έλληνες, τον 
θεωρούμε στρέμματα προς εκμετάλλευση, δάση προς οικοπεδοποίηση, 
ακρογιαλιές προς ίδιον όφελος.  

Οι αιτίες για την εθνική αυτή στάση είναι δύσκολο να εντοπισθούν. Ουσιώδης  
όμως πρέπει να είναι ο ρόλος μιας παιδεία ς, που καλλιεργεί την υποκρισία και 
τη σύγχυση των αξιών. «Ο τουρισμός είναι η ίδια η Ελλάδα. Και η Ελλάδα είναι 
υπόθεση όλων μας», θα δηλώσει σε κάποια κοσμικά εγκαίνια ο υπουργός 
Τουριστικής Ανάπτυξης. Παρασυρμένος από τον οίστρο του, δεν κατάλαβε ότι 
είχε επισημάνει μια πικρή, ταπεινωτική αλήθεια: ότι ο τουρισμός -αυτή η 
άχρωμη οντότητα, που δεν έχει ενσυνείδητο προορισμό - είναι πράγματι η ίδια 
η Ελλάδα!  

*  Ο  Γ ιώ ρ γ ο ς  Γ ρ α μ μ α τ ικά κη ς  ε ίν α ι  κ α θ η γ η τ ή ς  σ τ ο  Π α ν ε π ι σ τ ή μ ιο  Κ ρ ή τ η ς  κα ι  σ υ γ γ ρ α φ έ α ς .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
( π η γ ή : Ε ΛΕ Υ ΘΕ Ρ ΟΤ Υ Π Ι Α  -  1 0 / 0 5 / 2 0 0 8 )  

 

  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

Α.  Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου σε 100 -120 λέξεις.  

 25 ΜΟΝΑΔΕΣ  

Β1.  Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 80 -100 λέξεων το περιεχόμενο του 
αποσπάσματος :₍₍  Είναι πάντως δύσκολο, με τον τρόπο που οδεύει χρόνια τώρα 
η τουριστική μας ανάπτυξη, να αποφύγει κάποιος ένα καταλυτικό, μελαγχολικό 
συναίσθημα: ότι τον τόπο μας οι Έλληνες δεν τον αγαπούμε ₎₎.   

 10 ΜΟΝΑΔΕΣ  



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β2.   Να εντοπίσετε ένα τρόπο  πειθούς  στην τρίτη και έναν  στην έκτη 
παράγραφο του κειμένου.   Να  αιτιολογήσετε την απάντηση σας.  

  7 ΜΟΝΑΔΕΣ  

Β3.  Να δηλώσετε τη νοηματική σχέση που δηλώνουν οι παρακάτω 
διαρθρωτικές λέξεις:  

Άλλωστε ₍§2₎, Ακόμα και ₍§2₎, λοιπόν ₍§4₎, επειδή ₍§4₎,  

 4 ΜΟΝΑΔΕΣ  

Β4.  Να   αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών στις παρακάτω περιπτώσεις:  

«πακέτο»  

«αγροτουριστικών»  

«Ο τουρισμός είναι η ίδια η Ελλάδα. Και η Ελλάδα είναι υπόθεση όλων μας»  

  3 Μ0ΝΑΔΕΣ  

Β5.  Ποια είναι  η συλλογιστική πορεία της 1 ης  παραγράφου του κειμένου;  

 3 ΜΟΝΑΔΕΣ  

Β6.  Να γράψετε ένα συνώνυμο για τις λέξεις του κειμένου  

Ανάλγητη, αλλοίωση, περιλαμβάνεται, βούληση, λείπουν ,  οικοδόμημα, 
ουσιώδης, γηγενείς  

 8 ΜΟΝΑΔΕΣ  

Γ.  Σε ένα άρθρο α άρθρο 500-600 λέξεων, που θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα 
του σχολείου σας α) να αναπτύξετε τις απόψεις σας σχετικά με τα οφέλη του 
τουρισμού και β) να αναφερθείτε στα αρνητικά αποτελέσματα της υπερβολικής 
τουριστικής ανάπτυξης στη σύγχρονη εποχ ή.  

 40 ΜΟΝΑΔΕΣ  

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


