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Έρευνα: Πώς τα social media χρησιμοποιούνται για προπαγάνδα και χει-
ραγώγηση κοινής γνώμης ανά τον κόσμο

Τα social media έχουν διεισδύσει σχεδόν σε κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής στον 
ανεπτυγμένο (και μη) κόσμο και ως εκ τούτου η λειτουργία τους ως online δημόσιας 
σφαίρας έχει ως (αυτονόητο) αποτέλεσμα να είναι πολλοί αυτοί που σχηματίζουν άπο-
ψη επί των πραγμάτων από αυτά που βλέπουν και διαβάζουν στα κοινωνικά δίκτυα. 
Από τη μία πλευρά, αυτό μπορεί να εκληφθεί ως σημαντικό βήμα προς τον περαιτέρω 
εκδημοκρατισμό των κοινωνιών και τη διαμόρφωση της «ηλεκτρονικής δημοκρατίας». 
Από μια άλλη, όμως, όλοι γνωρίζουμε ότι στα social media αφ'ενός κυκλοφορεί (για να 
το θέσουμε επιεικώς) πολλή ανοησία, αφ'ετέρου αποτελούν ένα εξαιρετικό μέσο για 
προπαγανδιστικούς σκοπούς, καθώς συνδυάζει την ευκολία πρόσβασης / επικοινωνίας 
με μεγάλους αριθμούς χρηστών και την ταχύτατη εξάπλωση προπαγάνδας και παρα-
πληροφόρησης (τα γνωστά σε όλους πλέον fake news) και ειδικά όταν αυτό γίνεται συ-
στηματικά, αξιοποιώντας προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία, γίνεται εύκολα αντιληπτό 
πως αυτό που πολλοί αντιλαμβάνονται ως μέσο πολυφωνίας και εκδημοκρατισμού της 
δημόσιας σφαίρας μπορεί κάλλιστα να εξελιχθεί σε έναν ιδιαίτερα σκοτεινό εφιάλτη, 
όπου η αλήθεια είναι τρομακτικά δύσκολο να ξεχωρίσει από το (συστηματικό και στο-
χευμένο) ψέμα και την παραπληροφόρηση. 

Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σκοπούς προπαγάνδας αποτέλεσε 
το αντικείμενο του Computational Propaganda Research Project του Oxford Internet 
Institute, του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής αναλύθη-
καν δεδομένα από εννιά χώρες, περιλαμβανομένων εκατομμυρίων posts σε επτά δια-
φορετικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μέσα σε περιόδους εκλογών, πολιτικών 
κρίσεων και περιστατικών που είχαν να κάνουν με την εθνική ασφάλεια.

Τα ευρήματα είναι (τουλάχιστον) ανησυχητικά: Όπως επισημαίνει ο Φίλιπ Χάου-
αρντ, καθηγητής Σπουδών Διαδικτύου (Internet Studies), «τα ψέματα, τα σκουπίδια, η 
παραπληροφόρηση της παραδοσιακής προπαγάνδας έχουν εξαπλωθεί ευρύτατα online, 
και μάλιστα υποστηρίζονται από τους αλγορίθμους του Facebook ή του Twitter». Στην 
περίπτωση των ΗΠΑ, ο Σάμιουελ Γούλεϊ, διευθυντής έρευνας του project, έκανε λόγο 
για «κατασκευή ομοφωνίας» (manufacturing consensus), δηλαδή, τη δημιουργία ψευ-
δαίσθησης δημοτικότητας, έτσι ώστε ένας πολιτικός να αποκτά μεγαλύτερο «βάρος» 
από ό,τι είχε προηγουμένως. Στη Ρωσία, περίπου το 45% των πολύ ενεργών λογαρια-
σμών στο Twitter θεωρείται πως είναι bots (ψεύτικοι- ελεγχόμενοι από λογισμικό που 
λειτουργεί αυτόματα βάσει κάποιων κανόνων, με συγκεκριμένους σκοπούς ή έστω εν 
μέρει αυτόματα), ενώ στην Ταϊβάν μια εκστρατεία εναντίον της προέδρου Τσάι Ινγκ 
Γουέν περιελάμβανε χιλιάδες συντονισμένους, αλλά όχι πλήρως αυτοματοποιημένους 
λογαριασμούς που διέσπειραν προπαγάνδα από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. 

Στην πιο απλή μορφή τους, οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένα 
accounts για like, share και δημοσιεύσεις σε κοινωνικά δίκτυα. Όπως σημειώνεται σε 
δημοσίευμα του Guardian, τέτοιου είδους λογαριασμοί μπορούν να εκμεταλλεύονται 
τον τρόπο λειτουργίας των αλγορίθμων των δικτύων για την προώθηση περιεχομένου 
στα social feeds, «πνίγοντας» τον πραγματικό διάλογο, χάριν της δημιουργίας πολύ-
βουων κοινωνικών δικτύων, όπου κυριαρχεί η έντονη αντιπαράθεση και οι «ιαχές». 
Επίσης, μέσω της «παραγωγής» likes μπορούν να δημιουργήσουν ψευδαισθήσεις απή-
χησης. 

[…] Όσον αφορά στη στάση των ίδιων των εταιρειών του χώρου των social media, 
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στην έρευνα σημειώνεται πως διαφαίνεται μια έλλειψη ενδιαφέροντος – είτε αναθέτο-
ντας τη δουλειά της αντιμετώπισης προπαγάνδας σε «τρίτους»/εξωτερικούς φορείς, 
όπως κάνει το Facebook, είτε (σαν το Twitter) χρησιμοποιώντας συστήματα anti-bot 
που είναι αποτελεσματικά μεν στην αντιμετώπιση ψεύτικων λογαριασμών που επιδί-
δονται σε δραστηριότητα «εμπορικού» τύπου, με στόχο οικονομικά οφέλη, αλλά όχι 
ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν πολιτικό πρόσημο. «Ως επί το πλείστον, αφήνουν τις 
κοινότητες των χρηστών να αυτοελέγχονται και να υποδεικνύουν λογαριασμούς» ανα-
φέρει ο Χάουαρντ. 

Κώστας Μαυραγάνης, 
ΗuffPost Greece, 20/06/2017

Μανόλης Αναγνωστάκης «Ποιητική»

- Προδίδετε πάλι την Ποίηση, θα μου πεις,
την ιερότερη εκδήλωση του Ανθρώπου
τη χρησιμοποιείτε πάλι ως μέσον, υποζύγιον
των σκοτεινών επιδιώξεών σας
Εν πλήρει γνώσει της ζημιάς που προκαλείτε
Με το παράδειγμά σας στους νεωτέρους.
Το τι δεν πρόδωσες εσύ να μου πεις
Εσύ κι οι όμοιοί σου, χρόνια και χρόνια,
Ένα προς ένα τα υπάρχοντά σας ξεπουλώντας
Στις διεθνείς αγορές και τα λαϊκά παζάρια
Και μείνατε χωρίς μάτια για να βλέπετε, χωρίς αφτιά
Ν’ ακούτε, με σφραγισμένα στόματα, και δε μιλάτε.
Για ποια ανθρώπινα ιερά μας εγκαλείτε;
Ξέρω: κηρύγματα και ρητορείες πάλι, θα πεις.
Ε ναι λοιπόν! Κηρύγματα και ρητορείες.
Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις
Να μην τις παίρνει ο άνεμος.

Η αλήθεια 
είναι κάτι που 
κατασκευάζεται, 
πίστευε ο 
Γκέμπελς.
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Να παρουσιάσετε το περιεχόμενο των 4 πρώτων παραγράφων του Κειμένου 1 σε μία 
ομιλία 60-80 λέξεων προς τους συμμαθητές σας.

ΘΕΜΑ Β

α) Να αναγνωρίσετε τον τρόπο σύνδεσης (παρατακτική/υποτακτική) των προτάσεων 
στην πρώτη παράγραφο του Κειμένου 1. Τι επιτυγχάνεται με αυτή την επιλογή του 
συγγραφέα;

β) Στο Κείμενο 1 , ο συγγραφέας δεν περιορίζεται στα αποτελέσματα της έρευνας αλλα 
παραθέτει και προσωπικά του σχόλια. Να δώσετε 5 τέτοια παραδείγματα και να πείτε τι 
είδους σχόλιο προσδίδει το κάθε παράδειγμα.

α) Ο συγγραφέας του Κειμένου 1 ξεκινά επιλέγοντας για την πρώτη περίοδο την 
ενεργητική σύνταξη. Ωστόσο, στη δεύτερη κάνει χρήση της παθητικής σύνταξης. Τι 
επιτυγχάνει με αυτές τις λεκτικές - εκφραστικές επιλογές;

β) Στο Κείμενο 1 γίνεται χρήση ξένων ορολογιών. Να εντοπίσετε 5 παραδείγματα και να 
εξηγήσετε τι επιτυγχάνει ο συντάκτης με τη χρήση τους.

Αξιοποιώντας την εικόνα του Κειμένου 2, να σχολιάσετε το βασικό θέμα που θίγεται, 
κατά την κρίση σας, σε μία παράγραφο 80-100 λέξεων.

Στο Κείμενο 3 ο Αναγνωστάκης υπερασπίζεται την καταγγελτική φύση της ποίησής του. 
Ποιο είναι σύμφωνα με τον ποιητή το ιερότερο χρέος της ποίησης, ποιοι και γιατί τον 
κατηγορούν; Πώς απαντά στις κατηγορίες που του προσάπτουν; Θα συμφωνούσατε 
με τον ποιητή ή όχι και γιατί; Να αναπτύξετε τις σκέψεις σας σε ένα κείμενο 150-200 
λέξεων.

Στο Κείμενο 1 παρουσιάζεται η υπονόμευση της δημοκρατίας μέσω του διαδικτύου. Σε 
ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα, 350-400 λέξεων, να παρουσιάσετε τους τρόπους 
με τους οποίους μπορεί το διαδίκτυο να λειτουργήσει ως αρωγός της δημοκρατίας στις 
σημερινές κοινωνίες. 
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Όταν ο τουρισμός γίνεται πρόβλημα

To καλοκαίρι είναι εδώ και εκατομμύρια τουρίστες έχουν ετοιμάσει τις βαλίτσες 
τους για να εκδράμουν στη Γηραιά Ήπειρο, βλέποντάς την σαν τεράστιο θεματικό πάρ-
κο διασκέδασης, φυγής και ραστώνης. Η Ευρώπη, ωστόσο, αντιστέκεται στα κελεύσμα-
τα του μαζικού τουρισμού.

Η Βενετία, αναφέρει δημοσίευμα του περιοδικού Time, είναι μία πραγματική όαση 
ηρεμίας στις απεικονίσεις των ντόπιων καλλιτεχνών. […] Ωστόσο, όλοι συμφωνούν ότι 
ο τουρισμός επέφερε ένα θανάσιμο πλήγμα στην πόλη. Ο δήμαρχος της πόλης Λουίτζι 
Μπρουνιάνο είχε εγκαταστήσει φυλάκια ελέγχου τα οποία επιχειρούσαν να παρεμποδί-
ζουν τους τουρίστες να προσεγγίζουν τις πιο πολυσύχναστες οδούς, αφήνοντας ταυτό-
χρονα τους ντόπιους να περνάνε. Την ίδια στιγμή, οι κάτοικοι πιστεύουν ότι η Βενετία 
δεν πρέπει να κλείσει αφού είναι μία πόλη και όχι ένα θεματικό πάρκο.

Η Βενετία δεν είναι η μοναδική πόλη που διατηρεί αυτή τη στάση. Πολλές ευ-
ρωπαϊκές πόλεις υιοθετούν ανάλογη προσέγγιση. Την τελευταία δεκαετία τα πράγματα 
έχουν χειροτερέψει και οι τουρίστες που έρχονται μαζικά απειλούν να «καταπιούν» τις 
πόλεις. Περίπου 87 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν τη Γαλλία το 2017. Πάνω από 
58,3 εκατομμύρια ταξίδεψαν την Ιταλία και ούτε η μικρή Ολλανδία έμεινε στο «απυρό-
βλητο», καθώς την επισκέφθηκαν 17,9 εκατομμύρια τουρίστες. Δεν είναι μόνο η Ευρώ-
πη που δοκιμάζεται από τον μαζικό τουρισμό. Η Ασία αύξησε κατά 9% τους διεθνείς 
επισκέπτες της το 2016 και στη Λατινική Αμερική η συμβολή του τουριστικού προϊόντος 
στο ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,4% φέτος. Στην Καραϊβική οι αφίξεις αυξήθηκαν 
κατά 1,7% το 2017.

Η αλήθεια είναι ότι η αύξηση των τουριστών προκαλεί σύγχυση στην Ευρώπη. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της άνοιξης σημειώθηκαν διαδηλώσεις κατά 
του μαζικού τουρισμού σε πολλές πόλεις. Στη Μαγιόρκα της Ισπανίας οι διαδηλωτές 
υποδέχονταν τις νέες αφίξεις με τεράστια πανό που έγραφαν «ο τουρισμός σκοτώνει τη 
Μαγιόρκα». Σήμερα, οι τοπικές κυβερνήσεις προσπαθούν να αντισταθούν.

Συχνά οι ίδιες πόλεις που διαμαρτύρονται ευθύνονται για την τουριστική έκρηξη, 
καθώς προσπάθησαν να προσελκύσουν επισκέπτες. Για πολλά ευρωπαϊκά κράτη που 
στέναζαν σε περιόδους οικονομικής κρίσης ο τουρισμός έδειχνε σωσίβιο. Ο τουριστι-
κός τομέας προσέφερε 321 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 
και σε αυτόν εργάζονται 12 εκατομμύρια άνθρωποι.

Είναι λογικό ότι η εισροή χρημάτων αμβλύνει κάπως τις οργισμένες αντιδράσεις 
των μόνιμων κατοίκων. Η έλευση της Airbnb δημιούργησε μία ροή εισοδήματος για 
τους κατοίκους των κέντρων των πόλεων που έχουν διαμερίσματα προς ενοικίαση. Η 
εταιρεία θεωρεί ότι αποτελεί απάντηση στις ανάγκες του μαζικού τουρισμού και πως 
δεν τον προκαλεί. Πολύ συχνά επενδυτές αγοράζουν ακίνητα στις επιθυμητές περιοχές 
και τα μετατρέπουν σε τουριστικά, δημιουργώντας ωστόσο με τον τρόπο αυτό οικι-
στικά προβλήματα και ανεβάζοντας τις τιμές. Ωστόσο, μία ακόμα φορά πολλές πόλεις 
αντέδρασαν.

Παντού στην Ευρώπη αποτελεί πρόβλημα η εξισορρόπηση των αναγκών των ντό-
πιων με τις απαιτήσεις των τουριστών. […] Όταν οι ντόπιοι φεύγουν και αντικαθίστανται 
από τους επισκέπτες, μέρος της γοητείας των ιστορικών αστικών κέντρων χάνεται.

Εφημ. Καθημερινή, 5.8.18
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Στο μέλλον του τουρισμού, ο τουρισμός του μέλλοντος

Όπως είναι γνωστό, ο τουρισμός παραμένει μία από τις λιγοστές οάσεις της ελ-
ληνικής οικονομίας, αν όχι η μοναδική. Τα φετινά στοιχεία δείχνουν σημαντική αύξηση 
των αφίξεων από το εξωτερικό, ενώ είναι πολύ πιθανό οι επισκέπτες να φθάσουν τα 32 
εκατομμύρια, δύο εκατομμύρια παραπάνω από το περυσινό ρεκόρ. Τα στοιχεία αυτά 
είναι ενθαρρυντικά, εγείρουν όμως κρίσιμα ερωτήματα για το μέλλον της χώρας μας.

Είναι προφανές πως το μέλλον του τουρισμού δεν εξαντλείται απλώς στη μεγι-
στοποίηση του αριθμού των επισκεπτών. Και αυτό γιατί από ένα σημείο και πέρα (και 
βρισκόμαστε κοντά σε αυτό) οι αριθμοί θα ξεπεράσουν τις δυνατότητες των υποδο-
μών, τα όρια του περιβάλλοντος και τις αντοχές των κατοίκων. Στο σημείο κορεσμού 
φαίνεται πως έχει ήδη φθάσει η Σαντορίνη, που πέρασε από 3,3 εκατομμύρια διανυκτε-
ρεύσεις το 2012 σε 5,5 εκατομμύρια το 2017. Το 11% του νησιού έχει οικοδομηθεί, ενώ 
υπάρχουν περισσότερες από χίλιες κλίνες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Την οικοδομική 
και πληθυσμιακή αυτή έκρηξη διαχειρίζεται ένα αδύναμο κράτος με αιχμή έναν μηχα-
νικό πολεοδομίας και 29 αστυνομικούς. Οι ενεργειακές ανάγκες αυξάνονται συνεχώς, ο 
ανεφοδιασμός σε νερό είναι προβληματικός, το ίδιο και ο βιολογικός καθαρισμός και 
η αποκομιδή και επεξεργασία των σκουπιδιών. Το εργατικό δυναμικό, που πολλαπλασι-
άζεται διαρκώς για να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες, δυσκολεύεται να βρει κατάλυμα. 
«Έχω την άποψη ότι το νησί έχει ξεπεράσει τα όρια της φέρουσας ικανότητάς του», 
δηλώνει ο δήμαρχος του νησιού. […]

Δύο δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας. Κάποιες περιοχές θα αναπτύξουν αποτε-
λεσματικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς που θα επιτρέψουν την προστασία του προϊό-
ντος, της ταυτότητας και των κατοίκων τους, μέσω του περιορισμού των επισκεπτών, 
καθιστώντας τες στην πράξη απαγορευτικούς προορισμούς για τις μεγάλες μάζες, ενώ 
κάποιοι άλλοι θα μετατραπούν σε μαζικούς τουριστικούς σκουπιδότοπους. Η επιλογή 
είναι στο χέρι μας, αν δεν θέλουμε να βρεθούμε για άλλη μία φορά μπροστά στις κατα-
στροφικές συνέπειες των πράξεων και των παραλήψεων μας.

Αν αυτό είναι το μέλλον του τουρισμού, τι ισχύει για τον τουρισμό του μέλλοντος; 
Ας αναλογιστούμε πως ο τουρισμός ως έννοια και πρακτική είναι πρόσφατη επινόηση. 
Εμφανίστηκε τον 19ο αιώνα με τον «γύρο» (tour) που έκαναν στην Ιταλία οι γόνοι των 
Άγγλων ευγενών και αργότερα στην Ευρώπη, οι γόνοι των Αμερικάνων καπιταλιστών. 
Με το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο τουρισμός μετασχηματίστηκε σε ετήσια συ-
νήθεια (και αξία) της δυτικής μεσαίας τάξης, ενώ πλέον επεκτείνεται στον αναπτυσσό-
μενο κόσμο με αιχμή την Κίνα και την Ινδία. Οι αριθμοί είναι τεράστιοι και είναι πιθανόν 
πως ο τουρισμός του μέλλοντος θα ξαναγίνει το ακριβό σπορ για λίγους που ήταν στο 
παρελθόν, καθώς οι μάζες θα κατευθύνονται σε κολοσσιαία θεματικά πάρκα ή θα περι-
ορίζονται στον εικονικό κυβερνοχώρο.

Υπάρχει όμως και μια εξέλιξη που μας αφορά άμεσα και που, αν τη διαχειριστού-
με σωστά, αποτελεί κλειδί για το μέλλον της χώρας. Και αυτή δεν είναι άλλη από τον 
μετασχηματισμό του τουρισμού του μέλλοντος σε επιλογή μερικής ή μόνιμης μετεγκα-
τάστασης. Καθώς η τέταρτη βιομηχανική εγκατάσταση διασπά τη σχέση ανάμεσα στον 
τόπο κατοικίας και στον τόπο εργασίας, όλο και περισσότεροι (αλλά όχι υπερβολικά 
πολλοί) θα είναι οι άνθρωποι που θα επιθυμούν να εγκατασταθούν σε χώρες μοναδικής 
φυσικής ομορφιάς. Και η Ελλάδα είναι μία από αυτές.

Στάθης Ν. Καλύβας,
 εφημ. Καθημερινή, 21.10.18
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Θεματικό Πάρκο Εξαρχείων

Από τις αρχές των '80ς, […] τα Εξάρχεια αποτελούσαν μόνιμο πονοκέφαλο για 
όποιον αναλάμβανε τη δημόσια τάξη, όποιο κόμμα και να βρισκόταν στα πράγματα. 
Η στρατηγική θέση της συνοικίας, η γειτνίασή της με το  Πολυτεχνείο, την ΑΣΟΕΕ, την 
Νομική Σχολή και το Χημείο, την καθιστούσαν λίκνο -άντρο αν προτιμάτε- κάθε ελευθε-
ριακού και ανατρεπτικού κινήματος.

[…] Σταδιακά τα Εξάρχεια πήρανε τον κακό κατήφορο. Στο τέλος η πλατεία Εξαρ-
χείων κατήντησε συνώνυμη του λούμπεν. Ένας βόθρος στα σπλάχνα της Αθήνας, που 
μερικές νύχτες τον χρόνο ξεχείλιζε προς τη μεριά της Πατησίων και της Σόλωνος. Οι 
κάτοικοί της αισθάνονταν μόνιμη ανασφάλεια. Οι περαστικοί διαβάτες την απέφευγαν.

Ο πρωθυπουργός είχε σκοπό να τηρήσει την προεκλογική του δέσμευσή: Να κα-
θαρίσει τα Εξάρχεια. Να τα ξανακάνει μια κανονική γειτονιά. Μια νεαρή του σύμβουλος, 
με ειδίκευση στο τουριστικό μάνατζμεντ και με καλπάζουσα φαντασία, τον έπεισε ευτυ-
χώς να δει το ζήτημα διαφορετικά.

«Υπάρχει πουθενά αλλού στην Ευρώπη τέτοιο πράγμα;» τον ρώτησε ρητορικά. 
«Διαθέτει άλλη δυτική πρωτεύουσα στο κέντρο της παρόμοιο "μπάτε σκύλοι αλέστε;" 
Έχουμε μονοπώλιο στην ντροπή...» παραδέχθηκε ο πρωθυπουργός. «Σύντομα, ωστόσο, 
θα την εξαλείψουμε. Εισηγούμαι ακριβώς το αντίθετο», διαφώνησε ευθαρσώς εκείνη. 
«Να τη διατηρήσουμε και να τη μετατρέψουμε σε θεματικό πάρκο. Ο τουρισμός δεν εί-
ναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας; Δεν επενδύουμε -δεν ποντάρουμε- στον αγροτου-
ρισμό, στον συνεδριακό, στον ιατρικό και στον θρησκευτικό τουρισμό; Γιατί και ένας 
χώρος ανομίας να μη μπορεί να βρει το κοινό του;»

Παρά τις εντονότατες αντιρρήσεις του επιτελείου του, ο πρωθυπουργός τής έδω-
σε το πράσινο φως να εφαρμόσει την ιδέα της πειραματικά, για ένα εξάμηνο. Διαφη-
μίσεις εμφανίστηκαν σε διεθνείς ταξιδιωτικές ιστοσελίδες, με εντυπωσιακές φωτογρα-
φίες από φωτιές και από σπασίματα. Τα κείμενα που τις συνόδευαν ήταν όσο γινόταν 
πιο δελεαστικά: «Βαρεθήκατε να ζείτε με ησυχία, τάξη και ασφάλεια; Θέλετε να γευθείτε 
στιγμές έντασης, να αναπνεύσετε άρωμα εξέγερσης; Ελάτε στα Εξάρχεια!»

Η ανταπόκριση μιας ιδιόρρυθμης -όχι όμως και εντελώς αμελητέας αριθμητικά- 
κατηγορίας πολιτών στάθηκε εντυπωσιακή. Το πρώτο γκρουπ αφίχθη από τη Γαλλία 
στις 16 Νοεμβρίου 2019 και είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τα έκτροπα μετά από 
την πορεία του Πολυτεχνείου. Μέσα από τα διπλά τζάμια του ειδικά διαμορφωμένου ξε-
νοδοχείου στη γωνία Στουρνάρη και Πατησίων, οι ξένοι μας είχαν την ευκαιρία να φω-
τογραφίσουν κάδους να καπνίζουν, οδοστρώματα να ξηλώνονται, κουκουλοφόρους να 
καίνε ελληνικές σημαίες... Επέστρεψαν ενθουσιασμένοι στην πατρίδα τους και έπλεξαν 
στις παρέες τους το εγκώμιο του αθηναϊκού αξιοθέατου. Το δεύτερο κύμα επισκεπτών 
ήταν πολλαπλάσιο και ασύγκριτα πιο λαίμαργο για κρότους και λάμψεις - αν γινόταν και 
για αίμα... Τον Ιούνιο του 2020 ιδρύθηκε η εταιρεία «Θεματικό Πάρκο Εξαρχείων Α.Ε.», 
με μοναδικούς αρχικά μετόχους το ελληνικό δημόσιο και τον Δήμο Αθηναίων.

Διετέλεσα διευθυντής του πάρκου από το 2023 μέχρι σήμερα. Καυχιέμαι ότι με 
κινήσεις υψηλού ρίσκου οδήγησα τα Εξάρχεια σε μια πρωτοφανή ακμή. Τα προγράμ-
ματα συμμετοχής σε συγκρούσεις με τα ΜΑΤ αγκαλιάστηκαν από τους Ιάπωνες κυρίως 
τουρίστες ενώ οι σκηνοθετημένες «απαλλοτριώσεις» τραπεζών ενθουσίασαν τους Αμε-
ρικάνους αφού είχαν κάτι από γουέστερν. Ήρθα σε συμφωνία με τους αντιεξουσιαστές 
προσφέροντάς τους ποσοστό από τις εισπράξεις και υπέγραψα συμβόλαιο με μια μεγά-
λη ασφαλιστική εταιρεία, με το οποίο ανέλαβε να αποζημιώνει τους επισκέπτες μας για 
τυχόν τραυματισμούς ή και θανάτους. Πρέπει εδώ να τονίσω πως το ελληνικό φιλότιμο 
έκανε το θαύμα του. Παρά τη σφοδρότητα των εκτρόπων, κανείς ποτέ τουρίστας μας 
δεν ακρωτηριάστηκε, πόσω δε μάλλον να χάσει τη ζωή του στο πάρκο. Και ο πιο έξαλ-
λος «επαναστάτης» και ο πιο ζόρικος μπάτσος σιωπηλά σεβόταν κάποια όρια. Ήξεραν 
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όλοι ότι ήταν προς το συμφέρον τους να ξέρει ο ξένος ότι θα γυρίσει αρτιμελής...
Μετακομίζουμε, φίλες και φίλοι. Η σύμβαση εκ θεμελίων ανάπλασης του αστικού 

ιστού, η οποία υπογράφτηκε στα τέλη του 2026, προβλέπει μεταφορά των Εξαρχείων σε 
μια γωνία του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. […] Ξεκίνησα το κείμενό μου σχεδόν 
σαν δοκίμιο και το τελειώνω σαν εξομολόγηση. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας 
στηρίξετε. Να έρθετε βόλτα μια Κυριακή με τα έφηβα παιδιά σας. Να φέρετε ακόμα και 
τους γέροντες γονείς σας, αν είχαν συμμετάσχει κάποτε σε κοινωνικούς αγώνες, αν σι-
γοκαίει έστω μέσα τους ένα μίσος ταξικό. Τα κέρδη του «Θεματικού Πάρκου Εξαρχείων» 
διοχετεύονται - σας θυμίζω- στην παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Τα Εξάρ-
χεια μάς αφορούν όλους. Ας μην τα αφήσουμε να μαραζώσουν. Ευχαριστώ.

Χ. Α. Χωμενίδη, 
Θεματικό Πάρκο Εξαρχείων, 

από τη συλλογή Όσο πιο δυνατά με έδερνε, 
τόσο πιο δυνατά του τραγουδούσα, εκδ. Πατάκης

(ελαφρώς διασκευασμένο).
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Να παρουσιάσετε συνοπτικά το περιεχόμενο των 4 πρώτων παραγράφων του Κειμένου 
2 σε μία ομιλία 80-100 λέξεων που θα εκφωνήσετε εντός της σχολικής σας τάξης.

α) Το Κείμενο 1 αποτελεί άρθρο. Να εντοπίσετε τρία χαρακτηριστικά του κειμένου που 
επαληθεύουν τον παραπάνω ισχυρισμό αναφέροντας και τα αντίστοιχα χωρία, όπου 
εντοπίζονται τα χαρακτηριστικά.

• Η αλήθεια είναι ότι η αύξηση των τουριστών προκαλεί σύγχυση στην Ευρώπη.
• Στη Μαγιόρκα της Ισπανίας οι διαδηλωτές υποδέχονταν τις νέες αφίξεις με τερά-

στια πανό.

Να ξαναγράψετε τις παραπάνω προτάσεις μετατρέποντας την ενεργητική σύνταξη σε 
παθητική και κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές. Έπειτα, να δηλώσετε ποια υφολογική 
διαφορά παρατηρείτε μετά την αλλαγή της σύνταξης. 

Να χαρακτηρίσετε τους παρακάτω ισχυρισμούς ως «ΣΩΣΤΟΣ» ή «ΛΑΘΟΣ» με βάση το 
Κείμενο 1. Έπειτα να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας παραθέτοντας ανάλογα χωρία.
Α. Στη Βενετία εντοπίζεται διαφορετική στάση ως προς την πρόσβαση σε κάποια σημεία 
μεταξύ γηγενών και τουριστών.
Β. Η αθρόα προσέλευση τουριστών πάντα ευνοεί τις ευρωπαϊκές πόλεις.
Γ. Η στάση των κατοίκων των τουριστικών πόλεων χαρακτηρίζεται από αντιφατικότητα.
Δ. Η οικονομική ενίσχυση μέσω του τουρισμού δε βοηθά στην αποσόβηση των αντι-
δράσεων. 
Ε. Η ιστορικότητα μιας πόλης παραμένει αλώβητη όταν κατακλύζεται από τουρίστες.

Το Κείμενο 2 επιχειρεί να παρουσιάσει την αρνητική πλευρά του τουρισμού για τη χώρα 
μας. Αν υποτεθεί ότι ο συγγραφέας αξιοποιεί την επίκληση στη λογική του δέκτη, να 
παρουσιάσετε τρία μέσα πειθούς που χρησιμοποιούνται στη δεύτερη παράγραφο από 
μεριάς του στην προσπάθεια αυτή.

Βασικό στοιχείο του Κειμένου 3 αποτελεί η ειρωνεία. Να εξηγήσετε ποια σκοπιμότητα 
εξυπηρετεί η χρήση της ειρωνείας στο συγκεκριμένο κείμενο αξιοποιώντας και το περι-
εχόμενο του τίτλου (100-150 λέξεις). 
 

Συμμετέχετε σε μια ημερίδα του δήμου σας με θέμα τον τουρισμό στον 21ο αιώνα. Να 
εκφωνήσετε μια ομιλία 350-400 λέξεων ενώπιον των συμπολιτών σας στην οποία θα 
επιχειρείτε να παρουσιάσετε τα οφέλη του εναλλακτικού τουρισμού.
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