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ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Το άλµα στον τουρισµό
‘Εστω και καθυστερηµένα, η Ελλάδα αποφασίζει να επιχειρήσει το µεγάλο άλµα στον τοµέα του
τουρισµού, φιλοδοξώντας να µπει στη λέσχη των κρατών που παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και
άρα προσελκύουν και τουρίστες ανάλογης οικονοµικής επιφάνειας. Είναι ένα εγχείρηµα που το
δικαιολογούν απόλυτα ο φυσικός και ο πολιτιστικός πλούτος του τόπου.
Φυσικά µια τέτοια προσπάθεια συνεπάγεται και ορισµένες προϋποθέσεις. ‘Οπως είναι, για
παράδειγµα, οι τουριστικές εγκαταστάσεις. ∆εν αρκεί να θέλει ένα κράτος ν΄ αναβαθµίσει το επίπεδο των
επισκεπτών του, για να το επιτύχει θα πρέπει να τους παρέχει και τις ανάλογες υπηρεσίες. Εύλογο είναι,
κατά συνέπεια, να ξεκινήσει µια σοβαρή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. Και υποχρέωση του
κράτους είναι να διαµορφώσει τις προϋποθέσεις εκείνες που θα επιτρέψουν στον ιδιωτικό τοµέα να
εξοπλίσει τη χώρα µε τις ανάλογες εγκαταστάσεις, αλλά και να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον.
Μια, όµως, και τώρα ξεκινά η προσπάθεια, καλό θα είναι να µη διαφύγει από την κυβέρνηση ότι η
παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου δεν προϋποθέτει µόνο υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις ή επαρκείς
χώρους ελλιµενισµού ή την όποια υποδοµή πρέπει να διαθέτει µια χώρα που φιλοδοξεί ν' αναβαθµιστεί
τουριστικά. Χρειάζεται να βελτιωθεί και το επίπεδο όλων γενικά των υπηρεσιών που παρέχονται σε κάθε
ξένο.
Είναι γεγονός ότι δεν διακριθήκαµε µέχρι τώρα στον τοµέα αυτόν. Και χρειάζεται ν΄ αναφερθούµε σε
ειδικές περιπτώσεις και συγκεκριµένα επαγγέλµατα. Γνωστές και διαχρονικές είναι οι αδυναµίες µας. Και
προς το συµφέρον όλων είναι να εκλείψουν. Άλλωστε, απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί µια χώρα
στον κατάλογο των ποιοτικών προορισµών είναι να δηµιουργεί στους επισκέπτες της τη διάθεση να την
ξαναεπισκεφτούν.
Κι αυτό επιτυγχάνεται µόνο από χώρες που οι λαοί τους διαµορφώνουν τουριστική συνείδηση.
Από την εφηµ. Έθνος
Να γίνει περίληψη του κειµένου σε 70 – 90 λέξεις. (25)
Να εντοπιστεί η συνοχή του κειµένου ανά παράγραφο. (10)
Ο συντάκτης χρησιµοποιεί γ΄ και α΄ πρόσωπο. Να δικαιολογήσετε τις επιλογές του (10)
«Είναι ένα εγχείρηµα που το δικαιολογούν απόλυτα ο φυσικός και ο πολιτιστικός πλούτος
του τόπου.» Σε µια παράγραφο 80 – 100 λέξεων να αναφερθείτε στους λόγους που
καθιστούν των Ελλάδα δηµοφιλή τουριστικό προορισµό τεκµηριώνοντας έτσι την
παραπάνω θέση. (10)
5. Να ετυµολογήσετε τις υπογραµµισµένες λέξεις και να δώσετε από ένα οµόρριζο του
τελευταίου συνθετικού.(5)
6. Μιλώντας σε ηµερίδα µε θέµα «Ανάπτυξη: η µόνη λύση για έξοδο από την κρίση» να
αναφερθείτε στα οφέλη που θα προκύψουν απ’ την τουριστική ανάπτυξη της χώρας και να
δώσετε συγκεκριµένους τρόπους/ λύσεις για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. (40)
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