	
  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΑΛ 2015
Α. Ο γράφων θίγει το ζήτηµα της καταστροφής του περιβάλλοντος και της νόθευσης του
ελληνικού τοπίου στο όνοµα της τουριστικής ανάπτυξης. Αν και η χώρα διαθέτει έναν
ιδιαίτερο συνδυασµό φύσης και πολιτισµού, οι ίδιοι οι κάτοικοι δεν σέβονται τον τόπο τους.
Με στόχο την υπέρµετρη προσέλευση τουριστών χτίζονται υποδοµές που
διαστρεβλώνουν το τοπίο, όµως, όπως επισηµαίνει, αυτή η µη ποιοτική συνάθροιση
πληθώρας τουριστών υποβαθµίζει τελικά τον "ελληνικό µύθο". Καταλήγει στο συµπέρασµα
ότι συνυπεύθυνοι για το φαινόµενο είναι όλοι, κρατικοί φορείς και ιδιώτες, όµως
διαφαίνεται µια αισιόδοξη προοπτική διότι αυξάνονται αυτοί που αγωνίζονται για τη
διατήρηση της ελληνικής µοναδικότητας.
B1. Εµείς οι Έλληνες είµαστε υπερήφανοι για τον τόπο µας, αλλά δεν το σεβόµαστε και
δεν του συµπεριφερόµαστε όπως του αξίζει. Από τη µία µεριά νιώθουµε ευλογηµένοι για
τον µοναδικό συνδυασµό κλίµατος, φωτός, θάλασσας και των µνηµείων του αρχαίου
ελληνικού - κι όχι µόνο- πολιτισµού, για την απαράµιλλη φυσική οµορφιά της χώρας µας
σε κάθε µικρότερο και µεγαλύτερο µέρος. "Φουσκώνουµε", επιπροσθέτως, από εθνική
υπερηφάνεια όταν οι ξένοι εκθειάζουν τη χώρα µας. Από την άλλη µεριά, όµως, εµείς οι
ίδιοι υπονοµεύουµε και καταστρέφουµε τον τόπο µας, καθώς υπερεκµεταλλευόµαστε και
αλλοιώνουµε τη φύση αξιοποιώντας κάθε "γωνιά" για τουριστικές υποδοµές, µε µοναδικό
απώτερο σκοπό το κέρδος. Μας αρέσουν, λοιπόν, «τα ψεύτικα τα λόγια, τα µεγάλα», ενώ
η αλήθεια είναι άλλη και πληγώνει.

Β2. παραδείγµατα (« το τουριστικό…απαξίωση)
σύγκριση-αντίθεση (τους καλοκαιρινούς µήνες≠ τον χειµώνα)
Β3. α. σπουδαίων= σηµαντικών , περίφηµων
αλλοίωση= µεταβολή, υποβάθµιση, καταστροφή
συντελείται= πραγµατοποιείται
επικρατεί= κυριαρχεί
πραγµατικές=ρεαλιστικές,αντικειµενικές,αληθινές
β. απέραντη≠οριοθετηµένη,πεπερασµένη,ορισµένη
σιωπηλά≠ηχηρά
αλόγιστη≠λογική
υποβάθµιση≠αναβάθµιση,ανάδειξη
επιδιώξουν≠αποφύγουν
Β4.α.
‘’πλαστικό’’ ‘ήλιο

‘’εξουθενώνει΄΄ τοπία
Κυριολεξία=η διαύγεια του φωτός
β. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την ποικιλία του τοπίου και από µια απέραντη φυσική
οµορφιά, που συνυπάρχουν µε τα διάσπαρτα ίχνη σπουδαίων πολιτισµών.
Θέµα:
επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο
τίτλος
γ΄ πρόσωπο
αφορµή από την επικαιρότητα
Θετικές συνέπειες
Οικονοµικές – Οικολογικές
§

Αναπτυξιακά έργα (οδικό δίκτυο, λιµάνια, αεροδρόµια).

§ Επαγγελµατικές διέξοδοι και θέσεις εργασίας σε ένα κύκλωµα επαγγελµάτων
(ξενοδοχειακές µονάδες , ταξιδιωτικά γραφεία, ξεναγοί, καταστήµατα).
§

Διατήρηση παραδοσιακών επαγγελµάτων.

§

Εισροή συναλλάγµατος (διακίνηση χρήµατος και αγαθών).

§

Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, οικονοµική άνθιση.

§

Τόνωση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.

§
Περιφερειακή ανάπτυξη και αξιοποίηση των τουριστικών περιοχών (καταπολέµηση
αστυφιλίας).
§ Ορισµένες µορφές του (αγροτοτουρισµός, οικοτουρισµός) προστατεύουν το φυσικό
περιβάλλον.
Κοινωνικές - Εθνικές
§ Επαφή, επικοινωνία, γνωριµία ανθρώπων και λαών που καταργεί τα
γεωγραφικά σύνορα, ανάπτυξη κοινωνικότητας.

§ Διακριτική συνεργασία για την επίλυση παγκόσµιων προβληµάτων µε συνέπεια τη
βελτίωση των διακρατικών σχέσεων και τη δηµιουργία ήπιου πολιτικού κλίµατος.
§

Άρση των εθνικιστικών προκαταλήψεων και του ρατσισµού.

Πνευµατικές
§ Ευρύτερη µόρφωση, άνοιγµα πνευµατικών οριζόντων, ανταλλαγή ιδεών, γνώση νέων
τρόπων σκέψεις και ζωής.
Ψυχικές
§ Ψυχική ανανέωση , αναζωογόνηση ψυχής, ξεκούραση, χαλάρωση από τους έντονους
ρυθµούς ζωής. Αντιµετώπιση πλήξης και ανίας µε την αλλαγή παραστάσεων.
Πολιτιστικές
§

Προβολή της χώρας και του πολιτισµού της στο εξωτερικό.

§ Αναβίωση παράδοσης αλλά και εµπλουτισµός τεχνοτροπιών από πολιτιστικές επιρροές
του εξωτερικού.
§

Γνωριµίες µε ήθη και έθιµα, ανταλλαγές πολιτιστικών προϊόντων.

Ο άνθρωπος ταξιδεύοντας αντιλαµβάνεται την ετερότητα αλλά και την οµοιότητα των
εθνών,
§

Επικράτηση πνεύµατος ειρήνης, συναδέλφωσης και συνύπαρξης των λαών.

Αρνητικές συνέπειες
Οικονοµικές - Οικολογικές
§ Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον (άναρχη, κακόγουστη δόµηση , ρύπανση,
σκουπίδια, τσιµέντο, εξαφάνιση πράσινου, αποψίλωση δασών, βεβήλωση αρχαιολογικών
χώρων), ελάττωση φυσικών πόρων.
§ Οι ανεπαρκείς υπηρεσίες ,λόγω της έλλειψης ποιότητας και της απουσίας
επαγγελµατικής συνείδησης, καθιστούν πιθανή τη συρρίκνωση του τουριστικού ρεύµατος .

Ηθικές - Πολιτιστικές
§ Η ξενοµανία και ο δουλικός, στείρος µιµητισµός επιφέρουν εισβολή ξενόφερτων ηθών
και τρόπων ζωής.
§

Η γλωσσική αλλοτρίωση, η νόθευση της γλώσσας µε ξένα στοιχεία.

§

Η λαϊκή τέχνη εµπορευµατοποιείται , βιοµηχανοποιείται.

§

Η απληστία, η κερδοσκοπία και η εκµετάλλευση των τουριστών.

§

Η αλλοίωση των παραδοσιακών οικισµών.

Κοινωνικές – Εθνικές
§ Η πρόκληση φαινοµένων κοινωνικής παθογένειας : η διάδοση ναρκωτικών, η αύξηση
της εγκληµατικότητας.
§

Η καθιέρωση αρνητικών προτύπων.

§

Η φθορά ηθών και εθίµων (ελευθεριότητα ηθών, εκφυλισµός αξιών).

§ Ο αποχρωµατισµός της εθνικής φυσιογνωµίας και αλλοίωση της εθνικής ταυτότητας.

Επίλογος:
-υπενθύµιση της σπουδαιότητας του τουρισµού στην οικονοµία της χώρας µας
-ευχή για ποιοτικότερες, ηπιότερες µορφές τουρισµού
-αποτελεί αφορµή κι έναυσµα για µια οικονοµική παλινόρθωση κι εν γένει ανάδειξης κι
αναγέννησης της χώρας µας.	
  

