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ΘΕΜΑ Α 

 
Α.1. Και στον τουρισμό εφαρμόζεται η ελληνική προσέγγιση «πρώτα κτίζω και μετά 

βλέπουμε» με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Λόγω του εποχικού κορεσμού 

των τουριστικών περιοχών απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές σε 

δίκτυα μεταφορών, λυμάτων, ύδρευσης, ενέργειας και απορριμμάτων και αθρόες 

εισαγωγές σε προϊόντα πρωτογενούς τομέα και υπηρεσίες. Όμως, οι επενδύσεις και 

οι εισαγωγές αυτές είναι δυσανάλογα μεγάλες σε σχέση με τον μόνιμο πληθυσμό 

και τη διάρκεια αξιοποίησής τους. Ως αποτέλεσμα, η χρηματοδότησή τους είναι μη 

αποδοτική και τα έσοδα από τον τουρισμό μειώνονται αισθητά από τις δαπάνες. 

 

Α.2. 

ΛΑΘΟΣ : 2η § «Αποτέλεσμα, ορατό διά γυμνού οφθαλμού, είναι ο κορεσμός των 

τουριστικών περιοχών με επακόλουθα περιβαλλοντικά προβλήματα που 

αναδεικνύουν την έλλειψη/ανεπάρκεια των βασικών υποδομών υποδοχής των 

τουριστικών επενδύσεων». 

 

ΛΑΘΟΣ : 4η § «Ο ισχυρισμός ότι τα έσοδα από τον τουρισμό (το συνάλλαγμα που 

λέμε λαϊκά) μειώνονται αν δεν εξανεμίζονται από τα έξοδα και τις δαπάνες που 

απαιτούνται για τη συντήρηση του σημερινού μοντέλου, μπορεί να ξενίζει αλλά δεν 

απέχει από την πραγματικότητα». 
 

ΛΑΘΟΣ : 6η § «Για το τέλος αφήνω το σοβαρότερο. Ειδική μέριμνα για το ανθρώπινο 

δυναμικό, με σημαντική αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης σε όλα τα 

επίπεδα και στο ανώτατο πανεπιστημιακό, ώστε τα τουριστικά επαγγέλματα να 

αποκτήσουν αξία για τους νέους και όχι καταφύγιο των αδυνάμων». 
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ΣΩΣΤΟ : 7η § «Το τουριστικό μέρισμα πρέπει να διαχέεται οριζόντια και κάθετα σε 

όλους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής που εντέλει είναι το ζητούμενο». 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

B.1.  

Η σύνδεση μεταξύ των περιόδων είναι υποτακτική, καθώς στη συγκεκριμένη  

περίοδο λόγου κυριαρχούν οι δευτερεύουσες προτάσεις («να ξενίζει», «ότι τα 

έσοδα από τον τουρισμό μειώνονται», «αν δεν εξανεμίζονται από τα έξοδα και τις 

δαπάνες», «που απαιτούνται για τη συντήρηση του σημερινού μοντέλου»).  

Λόγω του πυκνού λόγου που συνεπάγεται η υποτακτική σύνδεση, το  ύφος  
καθίσταται σύνθετο και επίσημο. Ο συντάκτης, μέσω αυτής, καταφέρνει να 
αναδείξει τη νοηματική σχέση των προτάσεων σε μία ενιαία περίοδο λόγου.  
 

Β.2.  

 Όμως : αντίθεση  

 Βέβαια : βεβαίωση 

 

Β.3. 

 επανάκαμψη: άνοδος, ανάπτυξη  

 ειδυλλιακή: ρομαντική, εξιδανικευμένη, εξωραϊσμένη 

 αναπόφευκτο: αναπόδραστο, μοιραίο 

 ιλιγγιώδη: ραγδαία, φρενήρη 

 εξανεμίζονται: εξαντλούνται 
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ΘΕΜΑ Γ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αξιότιμε Υπουργέ Πολιτισμού (προσφώνηση), 

 

Πολλά ελληνικά νησιά, ιδίως την καλοκαιρινή περίοδο,  κατακλύζονται από πλήθος 

τουριστών, αποτελώντας πόλο έλξης για ανθρώπους από κάθε γωνιά του πλανήτη 

(αφορμή).  Ως μόνιμος κάτοικος ενός νησιού (ιδιότητα αποστολέα)  σας αποστέλλω 

τη συγκεκριμένη επιστολή, προκειμένου, μέσα από τη βιωματική μου εμπειρία, να 

θίξω κάποιες καίριες επιπτώσεις του τουρισμού για τη χώρα φιλοξενίας και να 

προτείνω λύσεις για την αποτροπή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον (σκοπός 

επιστολής). 

 

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ 

Ζ1:ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Παρά τα οφέλη που προκύπτουν από τον τουρισμό, οι προκλήσεις με τις οποίες 

καλείται να αναμετρηθεί η Ελλάδα, όπως και κάθε  χώρα φιλοξενίας μεγάλου 

αριθμού τουριστών, είναι πολλές και χρήζουν προσοχής. 

 

Οικολογική καταστροφή  

 σκουπίδια των επισκεπτών σε τοπία φυσικού κάλλους 

 λύματα των ξενοδοχειακών μονάδων από την έλευση χιλιάδων 

παραθεριστών τουριστών 

 καταστροφή σημαντικών βιότοπων (π.χ. Ζάκυνθος με καρέττα-καρέττα, 

Σποράδες με τη φώκια Μονάχους-Μονάχους) 

 υπεραλίευση- εξάντληση των θαλάσσιων οργανισμών- διατάραξη των 

θαλάσσιων οικοσυστημάτων  

 
Απώλεια/διαρροή εσόδων  

 Αναγκαιότητα σημαντικών επενδύσεων σε υποδομές και αθρόες εισαγωγές 

σε προϊόντα πρωτογενούς τομέα και υπηρεσίες λόγω της αθρόας 

προσέλευσης τουριστών.  

 Εξαιρετικά κοστοβόρες οι επενδύσεις και οι εισαγωγές σε σχέση με τον 

μόνιμο πληθυσμό και τη διάρκεια αξιοποίησής τους. 
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 Τα έσοδα από τον τουρισμό μειώνονται από τα έξοδα και τις δαπάνες που 

απαιτούνται για τη συντήρηση του σημερινού μοντέλου, λόγω της απουσίας 

προγραμματισμού και της προσπάθειας να καλυφθούν εκτάκτως κενά που 

ανακύπτουν. 

 

Εμπορευματοποίηση της  παράδοσης  

 υποβάθμιση της γραφικότητας και μετατροπή της σε είδος προς 

κατανάλωση για τους τουρίστες (βλ. φολκλορικά έθιμα να αναπαρίστανται 

γελοιογραφικά «προς τέρψιν» των τουριστών) 

 

Ανισομερής ανάπτυξη περιοχών 

 οικιστικός-οικοδομικός συνωστισμός σε μέρη με τουριστικό ενδιαφέρον, 

ενώ άλλες περιοχές μένουν αναξιοποίητες και έρημες 

 ενίσχυση των οικονομικών διαφορών των γηγενών  

 

Μονοδιάστατη ανάπτυξη του τουρισμού έναντι άλλων παραγωγικών τομέων 

 εγκατάλειψη ελληνικών παραδοσιακών μορφών οικονομίας  

 αντικατάσταση του πρωτογενούς (γεωργία, κτηνοτροφία) και δευτερογενούς 

τομέα (βιομηχανία)  από την παροχή υπηρεσιών  

 σαθρά θεμέλια- ευμετάβλητη οικονομία 

 

 

Z2: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Για την απόσβεση των επιπτώσεων αυτών και την αποκόμιση των μέγιστων 

δυνατών ωφελειών αναγκαία κρίνεται μια τελείως διαφορετική προσέγγιση της 

ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας η οποία θα εστιάζει στη βιωσιμότητα του 

τουριστικού μοντέλου και θα δίνει έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό. 

 

Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός  

 εκσυγχρονισμός της τουριστικής υποδομής 

 αποτελεσματικότερος έλεγχος από την πολιτεία των παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

 περιορισμός της κερδοσκοπίας - παροχή εξειδίκευσης 

και τεχνογνωσίας μέσω μιας  ποιοτικής τουριστικής εκπαίδευσης 
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 σχεδιασμένη τουριστική ανάπτυξη, ώστε να αποφεύγεται η 

υπερσυσσώρευση τουριστών σε συγκεκριμένες περιοχές 

 
Εστίαση και στους γηγενείς τουρίστες που κρατούν ζωντανό τον τουρισμό σε 

εγχώριους προορισμούς 

 θέσπιση επιδόματος αδείας από το κράτος 

 λειτουργία του σχολικού έτους με ενδιάμεσες διακοπές 

 κίνητρα για προσιτές μετακινήσεις στις οικογένειες 
 

Ειδική μέριμνα για το ανθρώπινο δυναμικό 

 σημαντική αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης  

 ένταξη της τουριστικής εκπαίδευσης  στο ανώτατο πανεπιστημιακό επίπεδο, 

ώστε τα τουριστικά επαγγέλματα να αποκτήσουν αξία και κύρος  για τους 

νέους 

 θέσπιση προδιαγραφών και παροχή πιστοποιητικών από το κράτος  

 

Ενίσχυση ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού (π.χ. αγροτουρισμός, 

οικοτουρισμός, χειμερινός τουρισμός ), που διασφαλίζουν το σεβασμό στο 

περιβάλλον, τον άνθρωπο και τη φυσιογνωμία ενός τόπου. 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Συνοψίζοντας, δεν τίθεται αμφιβολία για την ανάδειξη του τουρισμού σε σημαντική 

πηγή εσόδων για την Ελλάδα, μιας και σημαντικό ποσοστό συμπατριωτών μας 

ασχολείται έμμεσα ή άμεσα με τη φιλοξενία και την περιήγηση των τουριστών. 

Ωστόσο, το κράτος οφείλει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση 

σημαντικών προβλημάτων της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας. Ελπίζω να 

λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν τις παραπάνω προτάσεις, ώστε να απολαμβάνουμε τα 

οφέλη του τουρισμού συρρικνώνοντας στο ελάχιστο τις ζημίες του. 
 

Με εκτίμηση 

 (επιφώνηση) 


