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ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας, κι αυτό το οποίο 
μάλιστα της έχει χαριστεί χωρίς φειδώ, είναι το άφθονο και ποικιλόμορφο φυ-
σικό της κεφάλαιο: το φυσικό της τοπίο και περιβάλλον, καθώς και οι πολύτι-
μες οικοσυστημικές υπηρεσίες που αυτό παρέχει. Αν η οικονομική ανάπτυξη 
έρθει με περιβαλλοντικό πρόσημο, τότε το όφελος θα είναι ποικιλοτρόπως 
πολλαπλάσιο.  

Στη «Σαουδική Αραβία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (ΑΠΕ), 
όπως έχει χαρακτηριστεί η Ελλάδα, απασχολούνται ήδη πάνω από 20.000 
άνθρωποι στον κλάδο των φωτοβολταικών. Η αναπτυξιακή δυναμική από 
προγράμματα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας μαζί με τον κλάδο 
των ΑΠΕ μπορεί να δημιουργήσει μέχρι και 250.000 νέες θέσεις εργασίας. Σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αντίστοιχη δυναμική σε αυτούς τους κλά-
δους εκτιμάται σε 5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Η πολύτιμη αυτή απα-
σχόληση μπορεί να πυροδοτηθεί από δημόσιες κι ιδιωτικές επενδύσεις, είτε 
ανεξάρτητες είτε συνδυαστικά, δηλαδή υπό τη μορφή χρηματοδοτικών συ-
μπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 

Το δασικό κεφάλαιο της Ελλάδας, για το οποίο ελάχιστοι συζητούν, 
αποτελεί άλλον έναν παραμελημένο αναπτυξιακό μοχλό. Περίπου το μισό της 
ελλαδικής επικράτειας αποτελείται από δασικές εκτάσεις, εν πολλοίς ανεκμε-
τάλλευτες, οι οποίες με τον κατάλληλο σχεδιασμό και θεσμική θωράκιση μπο-
ρούν να δώσουν δουλειές στις τοπικές κοινότητες και ταυτόχρονα να προσ-
δώσουν στο κράτος πολύτιμα έσοδα από μια ουσιαστικά παραγωγική διαδι-
κασία. Σε παγκόσμιο επίπεδο ο δασικός κλάδος δημιουργεί πλούτο αξίας 468 
δισ δολλαρίων, ίσο με το 1% περίπου του παγκόσμιου ΑΕΠ, χωρίς αυτό να 
περιλαμβάνει την προστιθέμενη αξία των μη ξυλωδών προϊόντων. Σε παρα-
γωγικά δασικά συμπλέγματα των ΗΠΑ έχουν καταμετρηθεί πάνω από 1400 
μη ξυλώδη δασικά προϊόντα. Πολλά από αυτά τα δασικά οικοσυστήματα έ-
χουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τα ελληνικά. Δυστυχώς όμως, ο αμελής 
σχεδιασμός κι η απογύμνωση της δασικής υπηρεσίας δεν καθιστούν δυνατή 
την ουσιαστική εκμετάλλευση του δασικού μας πλούτου με αποτέλεσμα οι 
σχετικές παραγωγικές μονάδες να φυτοζωούν. 

Ο εναλλακτικός τουρισμός, είναι ένας βασικός κλάδος με τεράστια οι-
κονομική και περιβαλλοντική δυναμική, ικανός να προσδώσει σημαντικά στο 
εθνικό εισόδημα και στην παραπαίουσα απασχόληση. Ο οικοτουρισμός, θεω-
ρείται ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας τουρισμού, με ρυθμό ανάπτυξης 3 
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φορές μεγαλύτερο από τον κλάδο συνολικά, ενώ παρουσιάζεται μια αύξηση 
της οικοτουριστικής δαπάνης περίπου 20% ετησίως. Οι δαπάνες των επισκε-
πών στις περιοχές του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000, προκα-
λούν άμεσα ή έμμεσα οικονομικά οφέλη 50-85 δις ευρώ/έτος και υποστηρί-
ζουν 4,5-8 εκ. θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η Ελλάδα με το 27% της χερ-
σαίας έκτασης της να έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, διαθέτει ένα ανα-
ξιοποίητο μέχρι στιγμής φυσικό χαρτοφυλάκιο. Όσο η δυναμική αυτή παραμέ-
νει αναξιοποίητη, τόσο το κόστος ευκαιρίας της αδράνειας αυτής παραμένει 
υψηλό. Πρόσφατη μελέτη στη Φιλανδία δείχνει ότι κάθε 1 ευρώ δημόσιας ε-
πένδυσης σε εθνικά πάρκα και περιοχές αναψυχής μπορεί να αποδώσει 7,2 
ευρώ, μέσω των εσόδων από τους επισκέπτες, ποσό που ενίοτε μπορεί να 
φτάσει τα 20 ευρώ για κάθε 1 ευρώ δημόσιας επένδυσης. Τα παραδείγματα 
δεν τελειώνουν εδώ, εφόσον τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας 
που εδράζονται στο πλούσιο φυσικό της κεφάλαιο είναι ανεξάντλητα. 

Αν απαγκιστρωθεί κανείς από την παρωχημένη οπτική της συμβατικής 
οικονομίας που αγνοεί το φυσικό κεφάλαιο, εύκολα συμπεραίνει ότι το περι-
βάλλον δεν είναι εμπόδιο στην οικονομία, αλλά συνιστά το business-case του 
μέλλοντος. Το φυσικό κεφάλαιο όχι μόνο εμπόδιο δεν είναι στην αναπτυξιακή 
πορεία της χώρας, αλλά αποτελεί την αδιαμφισβήτητη φυσική βάση κι ισχυρό 
μοχλό ανάπτυξης μιας ζωντανής οικονομίας, ειδικά σε καιρούς όπου η κοινω-
νία διψά για νέες ευκαιρίες καινοτομίας, παραγωγής κι απασχόλησης.   

Γιάννης Μελεγκάνος, www.protagon.gr, 24-8-2014 

A. Να αποδοθεί η περίληψη του κειμένου σε 100-120 λέξεις 

Β1.  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με την ένδειξη Σω-

στό ή Λάθος, με βάση το περιεχόμενο του κειμένου. 

1. Η οικονομία μπορεί να βελτιωθεί με τη σωστή διαχείριση του περιβάλ-

λοντος. 

2. Στην Ελλάδα υπάρχουν ελάχιστες δασικές καλλιέργειες ανεκμετάλλευ-

τες. 

3. Ο εναλλακτικός τουρισμός θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά κέρδη 

στη χώρα μας. 

4. Η συμβατική οικονομία σε συνδυασμό με το περιβάλλον μπορούν να 

συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη. 

Β2.  Να εντοπίσετε τη συλλογιστική πορεία της τέταρτης παραγράφου και 

να ελέγξετε την αλήθεια και την εγκυρότητα του συλλογισμού 

Β3.  Στο κείμενο γίνεται χρήση στατιστικών στοιχείων και πορισμάτων 

ερευνών. Σε τι αποσκοπεί η χρήση τους; 

Β4.  Το κείμενο είναι άρθρο, να εντοπίσετε δυο χαρακτηριστικά του γνωρί-

σματα με αναφορές από το κείμενο 

Β5.  Να δημιουργήσετε από το δεύτερο συνθετικό των παρακάτω λέξεων 

μια νέα σύνθετη λέξη: πρόσημο, πυροδοτηθεί, απασχολούνται, ανταγωνιστι-

κό, καινοτομίας 

http://www.protagon.gr/
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Γ.  Σε άρθρο για τη σχολική εφημερίδα με θέμα τον τουρισμό, να αναφερ-

θείτε στα οφέλη του εναλλακτικού τουρισμού, καθώς και να προβείτε σε προ-

τάσεις ενίσχυσης και ανανέωσης του τουρισμού στη χώρα μας. (500-600 λέ-

ξεις) 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α.  Το κείμενο πραγματεύεται την κερδοφόρα σχέση που μπορεί να υπάρ-

ξει ανάμεσα στην οικονομική πολιτική της χώρας μας και την οικολογική δια-

χείριση. Αρχικά, αναφέρεται στο δώρο του φυσικού περιβάλλοντος που απλό-

χερα δόθηκε στην Ελλάδα και μπορεί να αξιοποιηθεί οικονομικά. Ήδη στον 

τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απασχολούνται χιλιάδες άτομα και 

με ιδιωτική ή δημόσια πρωτοβουλία ο κλάδος αυτός μπορεί να εκτιναχθεί. Ση-

μαντική επιπλέον εισροή κέρδους, σύμφωνα με το άρθρο, μπορεί να αποτε-

λέσει και η αξιοποίηση του δασικού χώρου, που καλύπτει σχεδόν το μισό ελ-

ληνικό έδαφος. Επισημαίνεται ότι έμφαση θα πρέπει ακόμη να δοθεί και στον 

εναλλακτικό τουρισμό, καθώς παρατηρείται ότι το κεφάλαιο του οικοτουρισμού 

παραμένει ανεκμετάλλευτο. Το κείμενο ολοκληρώνεται με την πρόταση του 

αρθρογράφου για αποδέσμευση από την αναχρονιστική οπτική της οικονομίας 

και στροφή προς τη φύση και τις νέες προοπτικές οικονομικής της αξιοποίη-

σης. 

Β1.  1. Σωστό,  

2. Λάθος,  

3. Σωστό,  

4. Λάθος 

Β2. Στην τέταρτη παράγραφο εντοπίζεται παραγωγική συλλογιστική πορεί-

α, καθώς ξεκινά με μια γενική αναφορά στην οικονομική ωφέλεια που απορ-

ρέει από τον εναλλακτικό τουρισμό, αναφέρεται πιο ειδικά στον οικοτουρισμό 

και ολοκληρώνει με συγκεκριμένες αναφορές που αποδεικνύουν ότι το συγκε-

κριμένο είδος μπορεί να αποτελέσει πηγή πλουτισμού της ελληνικής κοινωνί-

ας. Ο συλλογισμός είναι ορθός, αφού οι προκείμενες του οδηγούν λογικά στο 

συμπέρασμα του συμφέροντος του οικοτουρισμού, οπότε είναι έγκυρος και 

ταυτόχρονα αληθής, αφού ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όπως πιστο-

ποιείται από τη χρήση τεκμηρίων. 

Β3.  Τα στατιστικά στοιχεία και τα πορίσματα έρευνας ανήκουν στα τεκμή-

ρια, ως μέσα πειθούς της λογικής. Προσδίδουν αποδεικτική ισχύ, αντικειμενι-

κότητα και εγκυρότητα στο λόγο ως ισχυρά τεκμήρια που πείθουν τον ανα-

γνώστη, κάνοντας το κείμενο πιο προσιτό και κατανοητό 

Β4.  Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του άρθρου είναι η αναφορική 

λειτουργία της γλώσσας και η κυριαρχία του γ προσώπου «το φυσικό της το-

πίο…παρέχει», «Σε παγκόσμιο επίπεδο..προϊόντων». Επιπλέον κατά κύριο 

λόγο εντοπίζεται επίκληση στη λογική με τεκμήρια, ειδικότερα παραδέιγματα, 
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στατιστικά στοιχεια, πορίσματα ερευνών, πραγματικά γεγονότα «Η αναπτυ-

ξιακή δυναμική…εργασίας», «Ο οικοτουρισμός…απασχόλησης», καθώς και 

επιχειρήματα για τα οφέλη του εναλλακτικού τουρισμού «Ο εναλλακτι-

κός…χαρτοφυλάκιο» 

Β5.  Διασημότητα, επιδότηση, ενασχόληση, συναγωνισμός, επιτομή 

Γ.  Ενδεικτικός Τίτλος: Τουρισμός : πόλος έλξης και ανάπτυξης 

Πρόλογος: γενικότερη αναφορά στη σημασία του τουρισμού, καθώς 

και σε είδη εναλλακτικού τουρισμού, όπως ο  οικοτουρισμός, ο αγρο-

τουρισμός, ο εκπαιδευτικός, ο πολιτιστικός, ο αθλητικός, ο χειμερινός 

Α ζητούμενο: οφέλη εναλλακτικού τουρισμού 

 Προβολή πολιτιστικής κληρονομιάς, αναβίωση παραδοσιακών οικι-

σμών 

 Προστασία και προβολή  του φυσικού περιβάλλοντος, ευαισθητο-

ποίηση σχετικά με την αξία της φύσης και την αξιοποίηση των πό-

ρων της 

 Ανάπτυξη υγιών ανθρώπινων σχέσεων μεταξύ τουριστών και ντό-

πιων 

 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, περιφερειακή ανάπτυξη και α-

ξιοποίηση των ορεινών περιοχών, καταπολέμηση της αστυφιλίας 

 Οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

 Ο τουρίστας γίνεται περιηγητής και οδοιπόρος 

 Προβολή του αθλητικού ιδεώδους, καλλιέργεια διαχρονικών αξιών 

 Επαφή, γνωριμία, επικοινωνία ανθρώπων και λαών, ειρηνική συ-

νύπαρξη, άρση των προκαταλήψεων και των ρατσιστικών αντιλή-

ψεων 

 Παιδαγωγική και μορφωτική σημασία, οι μαθητές γίνονται κοινωνοί 

της πολιτιστικής κληρονομιάς και μυούνται στην κουλτούρα των 

λαών, ενδυνάμωση πατριωτισμού 

 Ομαλή κοινωνικοποίηση, ανάπτυξη ιδιαίτερων σχέσεων μεταξύ μα-

θητών και καθηγητών 

 Αναζωογόνηση πνεύματος και ψυχής, απομάκρυνση από τη σχολι-

κή ρουτίνα 

 Αλλαγή παραστάσεων, απομάκρυνση άγχους 

 Γλωσσομάθεια 

Β ζητούμενο: προτάσεις ενίσχυσης και ανανέωσης του τουρισμού 

 Αναπτυξιακά έργα και σύγχρονες υποδομές με ορθολογικό προ-

γραμματισμό για την κάλυψη των αναγκών των τουριστών 

 Ανάγκη κατάρτισης και διαρκούς επιμόρφωσης όλων των εμπλεκό-

μενων φορέων στον τουρισμό. Με τον τρόπο αυτό θα καλλιεργη-

θούν ισχυροί συναισθηματικοί δεσμοί μέσω της κουλτούρας της φι-

λοξενίας και της αμοιβαιότητας, που θα σέβεται και θα αποδέχεται 

την προσωπικότητα του κάθε επισκέπτη. 
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 Επιβάλλεται να δοθεί ενδιαφέρον για καλύτερη αξιοποίηση των χω-

ρών με αρχαιολογικούς θησαυρούς, τους οποίους οφείλουν να στε-

λεχώνουν εκπαιδευμένοι ξεναγοί. Χρειάζεται συντήρηση και ανάδει-

ξη όλων των μνημείων πολιτισμικής κληρονομιάς και αύξηση πολι-

τισμικών εκδηλώσεων για την ανάδειξη της χώρας μας στο εξωτερι-

κό. 

 Κρίνεται απαραίτητη η αντιμετώπιση ανεδαφικών ρατσιστικών συ-

μπεριφορών από ορισμένες μειοψηφικές ομάδες και η ανοχή στη 

διαφορετική προσωπικότητα του επισκέπτη 

 Θετικά θα λειτουργήσουν  και οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού με 

σεβασμό στο περιβάλλον και με υιοθέτηση οικολογικής συνείδησης. 

 Απαιτείται εθνική πολιτική με μεθοδικό και μακροχρόνιο σχεδιασμό 

με καινοτόμες στρατηγικές που θα θέτουν υψηλές προδιαγραφές 

στο τουριστικό προϊόν και θα καλύπτουν και τους πιο απαιτητικούς 

τουρίστες, χωρίς το πνεύμα της κερδοσκοπίας. 

 Σεβασμός προς την παράδοση, αποφυγή της άκριτης ξενομανίας, 

διαφύλαξη της εθνικής φυσιογνωμίας και προστασία πολιτικής και 

ιστορικής κληρονομιάς. 

 Σεβασμός και στον εσωτερικό τουρισμό: οι Έλληνες έχουν δικαίωμα 

να νιώθουν άνετα ταξιδεύοντας στη χώρα τους και όχι να δυσφο-

ρούν και να αισθάνονται ως ξένοι στον τόπο τους. 

Επίλογος: επισήμανση της προσφοράς και της υγιούς ανάπτυξης του 

τουρισμού και αναφορά τόσο στην ευθύνη των αρμόδιων φορέων και 

της πολιτείας όσο και στην ατομική ευθύνη 

 


