
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΚΘΕΗ Γ’ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 

Ο ΣΟΤΡΙΜΟ Ω ΑΣΜΟΜΗΥΑΝΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

     Με βάζε ηα ζηνηρεία, ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα ν παγθφζκηνο ηνπξηζκφο απμάλεηαη κε 
ηαρχηεξν ξπζκφ απφ ην παγθφζκην ΑΕΠ, ελψ πξνβιέπεηαη φηη ην 2020 νη αθίμεηο 
παγθνζκίσο ζα μεπεξάζνπλ ηα 1,7 δηο, κε κέζν εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο ην 4,3%. Σηελ 
Επξψπε, νη αθίμεηο ζα μεπεξάζνπλ ηα 717 εθαηνκκχξηα. Οη αξηζκνί απηνί εληζρχνπλ ηελ 
άπνςε φηη ν ηνπξηζκφο ζα ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεηαη, παξά ηηο φπνηεο βξαρπρξφληεο 
δηαθπκάλζεηο πνπ παξνπζηάδεη, πην γξήγνξα μάλιζηα απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία.       

    Γηα ηε ρψξα καο, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε κεζνγεηαθή Επξψπε, πνπ δέρεηαη ην 1/3 ησλ 
ηνπξηζηψλ ηεο Επξψπεο, πνζνζηφ πνπ απμάλεηαη ηαρχηεξα απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. 
Μέζα ζε έλα έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ε Ειιάδα πξέπεη λα θαηαιάβεη θπξίαξρε 
ζέζε, αμηνπνηψληαο ηα κνλαδηθά ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα πνπ πεγάδνπλ θπξίσο απφ 
ηελ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε θαη ην πινχζην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηεο πεξηβάιινλ. 

    Δεδνκέλνπ φηη ν θιάδνο θαηέγξαςε αμηνζεκείσηε αληνρή αθφκε θαη κέζα ζηελ θξίζε 
είλαη αζθαιέο λα πνχκε φηη ν ηνπξηζκφο ζα είλαη ε αηκνκεραλή ηεο αλάπηπμεο καο. 
Αλαπηχζζνληαο ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηδηαίηεξα ηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ, ε Ειιάδα κπνξεί λα 
μεπεξάζεη ηελ χθεζε,λα πεξάζεη ζηελ αλάπηπμε θαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο βηψζηκεο ζέζεηο 
εξγαζίαο. Ο ηνπξηζκφο δεκηνπξγεί επθαηξίεο απαζρφιεζεο, απμάλεη ή ζπκπιεξψλεη ηα 
εηζνδήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ηεο πεξηθέξεηαο θαη πξνθαιεί 
αμηφινγεο νηθνλνκηθέο εηζξνέο ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο. Σπλδέεηαη επίζης θαη ζε πνιιέο 
πεξηπηψζεηο ζπκπαξαζχξεη ζηελ αλάπηπμε θαη πνιινχο άιινπο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

    Απαξαίηεηε όμως πξνυπφζεζε, γηα λα ζηεξηρζεί θαη λα εληζρπζεί ε αλνδηθή πνξεία ηνπ 
ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ, είλαη ε νξηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ 
παξαηεξνχληαη θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιχπινθε  θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία 
αδεηνδφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε πξνζαξκνγή ηεο 
πθηζηάκελεο ηνπξηζηηθήο λνκνζεζίαο ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 
Δπζηπρψο, εμαθνινπζεί λα απνπζηάδεη έλα  νινθιεξσκέλν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηνλ 
ηνπξηζκφ θαη κία νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηελ νξγάλσζε, βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηνπ 
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
επελδχζεσλ ζηνλ ηνπξηζκφ, ψζηε λα γίλεη ε Ειιάδα ειθπζηηθφο πξννξηζκφο γηα 
ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο. 

    Σήκεξα, ε Ειιάδα πξνζθέξεη έλα πξντφλ «ήιηνπ – ζάιαζζαο» κε καδηθή απήρεζε, 
αιιά κέηξηαο πνηφηεηαο, κε έληνλε επνρηθφηεηα θαη ρσξίο ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε απφ 
ηηο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο. Παξνπζηάδνπκε ζνβαξή πζηέξεζε ζηνλ ηνκέα ησλ εηδηθψλ θαη 
ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, ζε αληίζεζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αληαγσλίζηξηεο 
ρψξεο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ αλάινγα πξντφληα, ήδε απφ ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, 
γεγνλφο πνπ ηνπο επέηξεςε ηφζν ηελ πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ηνπο, φζν 
θαη ηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

    Δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ, 
ζπλεπάγεηαη ζηήξημε ησλ λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη βειηίσζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ 
ηνπξηζκνχ αθενός, πεξηβάιινληνο θαη θαηνηθίαο αθεηέροσ, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 
βηψζηκεο αλάπηπμεο. Τη ζεκαίλεη απηφ; Πξώηνλ, φηη ην ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ 
ρξεηάδεηαη λα αλαβαζκηζζεί, κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ αλάπηπμεο θαη 
πξνβνιήο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη κέζα απφ ηα αλαγθαία έξγα βαζηθήο 
ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο πνπ αθφκε θαη ζε έληνλα ηνπξηζηηθέο πεξηνρήο απνπζηάδνπλ (π.ρ 
νδηθφ δίθηπν, ιηκάληα, καξίλεο). Δεχηεξνλ, ε Ειιάδα πξέπεη λα αλαδεηήζεη λέεο αγνξέο θαη 
λέεο νκάδεο - ζηφρνπο, επηδηψθνληαο ζηαζεξά ηελ αχμεζε, αιιά θαη ηε βειηίσζε ηεο 
πνηφηεηαο ησλ ηνπξηζηψλ. Σηελ θαηεχζπλζε απηή, είλαη αλαγθαίνο θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ 
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ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κε λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ησλ εηδηθψλ θαη 
ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 

     Η κεηάβαζε ζ’ έλαλ πην πνηνηηθφ, δηαθνξνπνηεκέλν θαη πνιπζεκαηηθφ ηνπξηζκφ, πνπ λ’ 
απεπζχλεηαη ζε έλα θνηλφ κε πςειφηεξεο απαηηήζεηο, κε παξάιιειε αμηνπνίεζε ησλ 
πφξσλ καο, θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ, πξέπεη λα απνηειέζεη ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο 
ζηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο Ειιάδαο ηψξα θαη ζην κέιινλ.                                        

(Κείκελν από ην δηαδίθηπν, δηαζθεπή) 

Α1. Να παξνπζηάζεηε ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ απηνύ κε κηα πεξίιεςε 100 -120 

ιέμεσλ.                                                                                                              (Μνλάδεο 25) 

Β1. Να επαιεζεύζεηε ή λα δηαςεύζεηε, ζύκθσλα κε ην θείκελν, ηηο παξαθάησ 

πξνηάζεηο γξάθνληαο δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε 

σζηό ή Λάζνο: 

α. O παγθφζκηνο ηνπξηζκφο παξνπζηάδεη αλάινγε αλάπηπμε κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. 

β. Η ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πνιππξηζκαηηθή 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

γ. Η λνκνζεζία γηα ηηο ηνπξηζηηθέο ξπζκίζεηο απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ ηεο Ειιάδαο. 

δ. Σηελ Ειιάδα παξαηεξείηαη αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο θαη 

ζηελ πνηφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ παξέρεη. 

ε. Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο δελ απνηειεί ερέγγπν γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ 

ηνπξηζκνχ ηεο Ειιάδαο.                                                                                    (Μνλάδεο 10)                                              

 

Β2. α) Να βξείηε ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηεο πέκπηεο παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ 

«Σήκεξα, ε Ειιάδα πξνζθέξεη…ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ» (Μνλάδεο 2) θαη λα 

ηεθκεξηώζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε αλαθνξέο ζην θείκελν (Μνλάδεο 2). 

(Μνλάδεο 4)             

        β)  Πνηα λνεκαηηθή ζρέζε εθθξάδνπλ νη παξαθάησ δηαξζξσηηθέο ιέμεηο (κε 

έληνλε γξαθή ζην θείκελν): κάιηζηα (§1), επίζεο (§3), όκσο (§4), αθελόο…αθεηέξνπ 

(§6), πξψηνλ  (§6).                                                                                            (Μνλάδεο 5) 

 

Β3. α) Nα αληηθαηαζηήζεηε ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ κε άιιεο 

ζπλώλπκεο, ρσξίο λα αιιάδεη ην λόεκα.                                                        (Μνλάδεο 5)  

β) Να δώζεηε ηα αληώλπκα ησλ παξαθάησ ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ: βξαρπρξόληεο 

(§1), ηαρύηεξα (§2), αλαπηύζζνληαο (§3), ειθπζηηθόο (§4), επηκήθπλζε (§5) 

                                                                                                                                                                  

(Μνλάδεο 5) 

Β4. α) Πνηα είλαη ε ζπιινγηζηηθή πνξεία ηνπ θεηκέλνπ; Να αηηηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο.                                                                                                  (Μνλάδεο 3) 

β) Να ραξαθηεξίζεηε ην ύθνο ηνπ θεηκέλνπ θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 

ζαο κε παξαπνκπέο ζην θείκελν.                                                            (Μνλάδεο 3) 

 
 



Γ. ε αλνηθηή επηζηνιή πξνο ηνλ Τπνπξγό Σνπξηζκνύ αλαθέξεηε ηα «θαθώο 
θείκελα» ηνπ ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ ζηε ρώξα ζαο θαη πξνηείλεηε ηνλ ελαιιαθηηθό 
ηνπξηζκό σο κέηξν ην νπνίν πξέπεη λα ιεθζεί από ην αξκόδην ππνπξγείν, 
πξνθεηκέλνπ λα εμπγηαλζεί ν θιάδνο θαη λα εληζρπζεί ε νηθνλνκία ηεο ρώξαο (500-
600 ιέμεηο). 

(Μνλάδεο 40) 
 

 
Επιμέλεια: Μωσζιάδοσ Ιωάννα – Κωηίηζα Καηερίνα – Ποργιαλίδοσ Ναηάζα  


