
 

Η εύκολη λύση του τουρισμού  
ςξσ Μιυάλη Τιβέοιξσ 
 
Είμαι γμχρςό όςι η αμάπςσνη και επξμέμχπ η ποξκξ-

πή εμόπ μεγάλξσ ςμήμαςξπ ςηπ ελλημικήπ επικοάςειαπ 
έυει ατεθεί ρςημ «εύκξλη λύρη» ςξσ ςξσοιρμξύ. Έςρι 
ξοιρμέμα επίρημα υείλη ασςξύ ςξσ ςόπξσ, για μα δώ-
ρξσμ ποξταμώπ έμταρη ρςη ταιμξμεμικά υοσρξτόοα 
ασςή πξλιςική, έυξσμ τςάρει ρςξ ρημείξ μα νερςξμίζξσμ 
ακόμη και τοάρειπ - ρλόγκαμ όπχπ η παοακάςχ «όλη η 
Ελλάδα είμαι υώοα ςξσοιρςική». Χαθήκαμε αμ ςα ποάγ-
μαςα είμαι έςρι! Αμςιθέςχπ μάλιρςα θα μπξοξύρα μα πχ 
όςι η ιδιξρσγκοαρία και η ρσμπεοιτξοά εμόπ μεγάλξσ 
ςμήμαςξπ ςξσ λαξύ μαπ, όπχπ έυει διαμξοτχθεί κσοίχπ 
ςιπ ςελεσςαίεπ δεκαεςίεπ, κάθε άλλξ παοά ρσμάδει ποξπ 
ςημ παοαπάμχ πξλιςική. Π.υ. δύρκξλα ξι Έλλημεπ κά-
μξσμ ςιπ... σπξκλίρειπ πξσ απαιςεί η ςξσοιρςική επαγ-
γελμαςική ρσμείδηρη. Επξμέμχπ ςξ όλξ εγυείοημα για 
όρξσπ έυξσμ εμαπξθέρει ςιπ ελπίδεπ ςξσπ ρςξμ ςξσοιρμό 
υχοίπ μα τοξμςίρξσμ μα ποξραομξρςξύμ ρςιπ απαιςήρειπ 
ςξσ ίρχπ απξδειυςεί ςελικά μπξύμεοαμγκ.  

Για μα πεςύυει μια ςξσοιρςική πξλιςική, και ασςό ρη-
μαίμει διαοκή ποξρέλκσρη ςξσοιρςώμ και μάλιρςα καςά 
ςξ δσμαςόμ σφηλώμ ειρξδημάςχμ, απαιςξύμςαι, εκςόπ 
ςχμ άλλχμ, απξςελερμαςικό και ρχρςά ξογαμχμέμξ 
κοάςξπ, ενειδικεσμέμξ και αδιάτθξοξ αμθοώπιμξ δσμα-
μικό, ικαμό μα ρυεδιάζει και μα θέςει ρε εταομξγή μα-
κοόπμξξσπ ποξγοαμμαςιρμξύπ, καςάλληλη ρσμπεοιτξοά 
από όλα ςα άςξμα πξσ έουξμςαι ρε επατή με ςξμ ςξσοί-
ρςα (και ασςά είμαι πάοα πξλλά), διαοκή αςξμική και 
ρσλλξγική ποξρπάθεια. Και ξι επιδόρειπ μαπ ρςα παοα-
πάμχ, καςά κξιμή ξμξλξγία, δεμ μπξοξύμε μα πξύμε όςι 
είμαι ζηλεσςέπ.  

Καθημεοιμά γιμόμαρςε μάοςσοεπ, διαβάζξσμε ή ακξύ-
με για ασθαίοεςη δόμηρη  ξ καθέμαπ πξσ καςέυει μόμι-
μα ή παοάμξμα έμα κξμμάςι γηπ θεχοεί αματαίοεςξ δι-
καίχμά ςξσ μα ςξ κςίρει και μάλιρςα με ςξμ ςοόπξ πξσ 
επιθσμεί  για κςίριμξ ςάυαςεπ παοαδξριακώμ ξικιρμώμ 
ρε μέοη όπξσ κσοιαουξύρε άλλξςε βλάρςηρη ή μσρςήοια 
εοημιά, ατξύ αμξίυςηκαμ με μπξσλμςόζεπ ξι απαοαίςηςξι 
δοόμξι, κόπηκαμ δέμδοα, μπαζώθηκαμ οέμαςα, «νετύ-
ςοχραμ» με καςάλληλα τοάγμαςα αμμξσδιέπ και πξλλά 
άλλα. 

Ενάλλξσ με ςξμ ξικξδξμικό ξογαρμό πξσ παοαςηοεί-
ςαι ρε ξοιρμέμα μικοά μηριά μαπ, όπξσ δεμ ατήμεςαι 
υχοάτι ή αιμαριά... αμεκμεςάλλεσςη, ρε μεοικά υοόμια 
θα κάμξσμ ςημ εμτάμιρή ςξσπ ςεοαςόμξοτεπ πόλειπ πξσ 
θα καςαλαμβάμξσμ όλη ςη μηριχςική έκςαρη και ρςιπ 
ξπξίεπ είμαι βέβαιξ όςι ρπάμια θα παςάει πόδι ςξσοίρςα. 
Ακόμη δεμ λείπξσμ ταιμόμεμα αιρυοξκέοδειαπ ή αμάο-
μξρςηπ ρσμπεοιτξοάπ ποξπ ςξμ «νέμξμ» και, αμ ρςξ ε-
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Είμαι γμχρςό όςι η αμά-
πςσνη και επξμέμχπ η ποξ-
κξπή εμόπ μεγάλξσ ςμήμα-
ςξπ ςηπ ελλημικήπ επικοά-
ςειαπ έυει ατεθεί ρςημ «εύ-
κξλη λύρη» ςξσ ςξσοιρμξύ. 

Για μα πεςύυει μια ςξσοι-
ρςική πξλιςική, … απαιςξύ-
μςαι … διαοκή αςξμική και 
ρσλλξγική ποξρπάθεια. 

Καθημεοιμά γιμόμαρςε 
μάοςσοεπ, διαβάζξσμε ή α-
κξύμε για ασθαίοεςη δόμη-
ρη… 

Ενάλλξσ με ςξμ ξικξδξ-
μικό ξογαρμό πξσ παοαςη-
οείςαι ρε ξοιρμέμα μικοά 
μηριά μαπ, όπξσ δεμ ατήμε-
ςαι υχοάτι ή αιμαριά... α-
μεκμεςάλλεσςη, ρε μεοικά 
υοόμια θα κάμξσμ ςημ εμτά-
μιρή ςξσπ ςεοαςόμξοτεπ πό-
λειπ πξσ θα καςαλαμβάμξσμ 
όλη ςη μηριχςική έκςαρη και 
ρςιπ ξπξίεπ είμαι βέβαιξ όςι 
ρπάμια θα παςάει πόδι ςξσ-
οίρςα. 

Τξ αμηρσυηςικό είμαι όςι 
όλα ασςά ςα αομηςικά ται-
μόμεμα βοίρκξσμ ποόρτξοξ 
έδατξπ και αμαπςύρρξμςαι 
όυι μόμξ εναιςίαπ ςχμ αδσ-
μαμιώμ ςηπ κοαςικήπ μηυα-
μήπ αλλά ξοιρμέμεπ τξοέπ 
και επειδή έυξσμ ςιπ... εσ-
λξγίεπ ςηπ ςξπικήπ ασςξδιξί-
κηρηπ. 

Ο ςξσοίρςαπ δύρκξλα 
ναμαπεομά από μέοη όπξσ 
ρσμάμςηρε αγέμεια, κλεφιά, 
βοχμιά, κσοιαουία ςξσ ςρι-
μέμςξσ και ςηπ αρτάλςξσ, 
έμςξμη ςημ παοξσρία ςηπ 
μπξσλμςόζαπ, ενατάμιρη ςηπ 
βλάρςηρηπ και κςίριμξ κάθε 
ρπιθαμήπ εδάτξσπ, κακό-
γξσρςεπ και ςεοαςώδειπ κα-
ςαρκεσέπ, βιαρμό ςχμ α-
κςώμ, εγκαςαλελειμμέμα 
μασάγια και άλλα αμάλξγα. 

 



 

μπόοιξ ιρυύει μια τξοά η αουή πξσ θέλει ςξμ πελάςη μα έυει πάμςα δίκιξ, ρςξμ ςξσ-
οιρμό ασςό ιρυύει δύξ τξοέπ.  

Τξ αμηρσυηςικό είμαι όςι όλα ασςά ςα αομηςικά ταιμόμεμα βοίρκξσμ ποόρτξοξ 
έδατξπ και αμαπςύρρξμςαι όυι μόμξ εναιςίαπ ςχμ αδσμαμιώμ ςηπ κοαςικήπ μηυαμήπ 
αλλά ξοιρμέμεπ τξοέπ και επειδή έυξσμ ςιπ... εσλξγίεπ ςηπ ςξπικήπ ασςξδιξίκηρηπ. Η 
δημξκοαςία είμαι, ρύμτχμα με ςα κξιμώπ παοαδεδεγμέμα, ςξ καλύςεοξ πξλίςεσμα, 
είμαι χρςόρξ και ςξ πιξ εσάλχςξ. Δεμ απξκλείει καμέμαμ από ςα κξιμά. Ωρςόρξ κά-
πξια μέοιμμα ποέπει μα λαμβάμεςαι, ώρςε ξι σπξφήτιξι μμηρςήοεπ ρημαμςικώμ δη-
μξρίχμ ανιχμάςχμ, όπχπ είμαι ςξ δημαουιακό ανίχμα, μα ελέγυξμςαι καςά πόρξ δι-
αθέςξσμ ςα ποξρόμςα και ςιπ γμώρειπ πξσ απαιςξύμςαι για ςη ρχρςή άρκηρη εμόπ 
ςέςξιξσ λειςξσογήμαςξπ. […] Τξ ίδιξ θα ποέπει μα γίμεςαι και με ςξσπ σπξφήτιξσπ 
σπξσογξύπ και με όρξσπ ποξξοίζξμςαι μα καςαλάβξσμ κάπξιξ ρημαμςικό ανίχμα. Μια 
σπεοκξμμαςική επιςοξπή ειδικώμ μα διεοεσμά καςά πόρξ ξι σπξφήτιξι γμχοίζξσμ 
ςξμ ςξμέα πξσ καλξύμςαι μα διεσθύμξσμ. Είμαι κάςι πξσ ρε ξοιρμέμεπ υώοεπ εταομό-
ζεςαι με καλά απξςελέρμαςα. Άλλχρςε δεμ πιρςεύχ μα σπάουει καμείπ πξσ μα θεχοεί 
όλξσπ όρξι αρυξλξύμςαι με ςημ πξλιςική ιδιαίςεοα ποξικιρμέμξσπ και παμςξγμώρςεπ 
και επξμέμχπ ςέςξιξσ είδξσπ ελέγυξσπ πεοιςςξύπ. Οι πάμςεπ γμχοίζξσμ όςι ρςξμ ςόπξ 
μαπ ςα παοαπάμχ πόρςα ρσυμά καςαλαμβάμξμςαι με κοιςήοια πξλύ λίγξ ανιξκοαςι-
κά. Ο ςοόπξπ πλήοχρήπ ςξσπ, όυι ρπάμια, απξρκξπεί ρςημ ενσπηοέςηρη κξμμαςικώμ 
ρκξπιμξςήςχμ και ρςη διαςήοηρη κξμμαςικώμ ιρξοοξπιώμ. Ο λαόπ δεμ είμαι ρε θέρη 
μα ελέγυει ςιπ γμώρειπ και ςα ποξρόμςα ασςώμ πξσ φητίζει και η λαψκή φήτξπ με 
καμέμαμ ςοόπξ δεμ μπξοεί μα είμαι ςξ απξδεικςικό καςαλληλόςηςαπ για ςημ καςξυή 
σπεσθύμχμ δημξρίχμ θέρεχμ.  

Επαμεουόμεμξπ ρςημ επίκαιοη λόγχ επξυήπ ςξσοιρςική αμάπςσνη ςηπ υώοαπ, σ-
πεμθσμίζχ και κάςι ςξ ασςξμόηςξ: όςι δηλαδή ξ ςξσοίρςαπ δύρκξλα ναμαπεομά από 
μέοη όπξσ ρσμάμςηρε αγέμεια, κλεφιά, βοχμιά, κσοιαουία ςξσ ςριμέμςξσ και ςηπ 
αρτάλςξσ, έμςξμη ςημ παοξσρία ςηπ μπξσλμςόζαπ, ενατάμιρη ςηπ βλάρςηρηπ και 
κςίριμξ κάθε ρπιθαμήπ εδάτξσπ, κακόγξσρςεπ και ςεοαςώδειπ καςαρκεσέπ, βιαρμό 
ςχμ ακςώμ, εγκαςαλελειμμέμα μασάγια και άλλα αμάλξγα. Κάπξια από ςα παοαπάμχ 
μπξοεί μα διξοθχθξύμ, άλλα όμχπ όυι. Όςαμ λξιπόμ ξ ςξσοιρμόπ... ρςεοέφει, πξιξπ 
θα πληοώρει ςα... ρπαρμέμα και από πξιξμ θα ζηςηθξύμ... ςα οέρςα;  

Η Αθημαψκή Δημξκοαςία έδιμε ςη δσμαςόςηςα μα ζηςξύμςαι εσθύμεπ από ςξμ πξλι-
ςικό εκείμξ πξσ παοέρεομε ςξμ λαό ρε ποάνειπ και ρε έογα ςέςξια πξσ, ύρςεοα από 
κάπξιξ υοξμικό διάρςημα, απξδεικμύξμςαμ επιζήμια και καςαρςοξτικά για ςξμ ςόπξ. 
Μήπχπ θα ποέπει μα ρκεπςόμαρςε ςη θέρπιρη παοόμξιχμ μόμχμ; Όρξ για ςξσπ αο-
μξδίξσπ, απ μαπ αματέοξσμ ρςξμ εςήριξ απξλξγιρμό ςξσπ  εκςόπ από ςξ πξρό ςξσ 
ρσμαλλάγμαςξπ πξσ ειρέοοεσρε ρςη υώοα και ςα άλλα ξικξμξμικά κέοδη πξσ επέτε-
οε η ςξσοιρςική πξλιςική μαπ  και ςξμ βαθμό κακξπξίηρηπ ςξσ ελλημικξύ ςξπίξσ και 
εκυσδαψρμξύ ςηπ φσυήπ ςχμ αμθοώπχμ ασςήπ ςηπ υώοαπ πξσ ρσμςελέρςηκε εναιςίαπ 
ςηπ, ςξ πόρξ βάμασρα λαβώθηκαμ η ιρςξοία μαπ, η αιρθηςική μαπ και η σπεοητάμεια 
μαπ, ςξ πόρξ αλλξςοιώθηκαμ ςα ήθη και ςα έθιμά μαπ και, γιαςί όυι, ςξ πόρξ λιγόςε-
οξ Έλλημεπ γίμαμε.  

Από τημ εφημερίδα το  «Το Βήμα», 07/09/1997  

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να γοάφεςε ςημ πεοίληφη ςξσ κειμέμξσ ρε 120 πεοίπξσ λένειπ. 

2. Να γοάφεςε ςα ρσμώμσμα ςχμ λένεχμ: απξδειυςεί, ξμξλξγία, αματαίοεςξ, 

ποξικιρμέμξσπ, βάμασρα, επιζήμια  

3. Να αμαπςύνεςε ςημ παοακάςχ θέρη ρε μια παοάγοατξ 80 πεοίπξσ λένεχμ: 



 

4. Πξια η δξμή ςηπ παοαγοάτξσ: «Ενάλλξσ με ςξμ ξικξδξμικό … ασςό ιρυύει δύξ 

τξοέπ». 

5. Πξια μέθξδξ πειθξύπ υοηριμξπξιεί ξ ρσγγοατέαπ ρςημ παοάγοατξ: «Επαμεουό-

μεμξπ … ςα οέρςα;»; 

6. Τι δηλώμξσμ ξι παοακάςχ λένειπ και για πξιξ ρκξπό υοηριμξπξιξύμςαι;  

επξμέμωπ, ενάλλξσ, ακόμη, άλλωρςε, δηλαδή 

7. Οοιρμέμα επίρημα υείλη ασςξύ ςξσ ςόπξσ, για μα δώρξσμ ποξταμώπ έμταρη ρςη 

ταιμξμεμικά υοσρξτόοα ασςή πξλιςική (ςξσ ςξσοιρμξύ), έυξσμ τςάρει ρςξ ρημείξ 

μα νερςξμίζξσμ ακόμη και τοάρειπ - ρλόγκαμ όπχπ η παοακάςχ «όλη η Ελλάδα 

είμαι υώοα ςξσοιρςική». Πξια αομηςικά και πξια θεςικά πιρςεύεςε όςι δημιξσογεί 

ξ ςξσοιρμόπ ρςη υώοα μαπ; Να εκθέρεςε ςια απόφειπ ραπ ρε έμα κείμεμξ 550 λέ-

νεχμ. 

 


