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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 3 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Οι θετικές και οι αρνητικές πλευρές του τουριστικού φαινομένου στην Ελλάδα» 

Ο τουρισμός είναι εκείνο το κοινωνικό φαινόμενο, κατά το οποίο μεγάλοι 

αριθμοί ανθρώπων ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα (εξωτερικός τουρισμός) ή στο 

εσωτερικό της ίδιας χώρας (εσωτερικός τουρισμός), με σκοπό τη διασκέδαση, την 

ψυχαγωγία ή την περιήγηση στα αξιοθέατα και τα μνημεία μιας περιοχής. Η Ελλάδα 

αποτελεί κατεξοχήν τουριστικό προορισμό για εκατομμύρια ανθρώπους, γεγονός 

που καθιστά τον τουρισμό παράγοντα με σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και 

πολιτιστικές επιπτώσεις για τη χώρα μας. Όπως κάθε κοινωνικό φαινόμενο, έτσι και 

ο τουρισμός έχει και τις θετικές και τις αρνητικές του πλευρές. 

Ξεκινώντας από τις θετικές συνέπειες του τουρισμού είναι φυσικό να γίνει 

πρώτα απ’ όλα αναφορά στην οικονομική του διάσταση. Ο τουρισμός συνεπάγεται 

τη διαρκή εισροή χρήματος και πλούτου στην ελληνική οικονομία, ειδικά σε μια 

εποχή, κατά την οποία η οικονομική κρίση είναι έντονη. Επιπλέον ένα πλήθος 

ανθρώπων βρίσκουν απασχόληση σε επαγγέλματα, τα οποία σχετίζονται άμεσα ή 

έμμεσα με τον τουρισμό, από τους ξεναγούς και τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, 

ως τους εστιάτορες και τους ιδιοκτήτες εμπορικών καταστημάτων με αναμνηστικά 

είδη. Ωστόσο το όφελος από τον τουρισμό δεν είναι μόνο για τις τοπικές κοινωνίες, 

οι οποίες υποδέχονται τους τουρίστες, αλλά και γενικότερο [...] 

Περνώντας, τώρα, στις αρνητικές όψεις του φαινομένου πρέπει να σημειωθεί 

καταρχήν η αυξανόμενη εξάρτηση της Ελλάδας από το ξένο χρήμα, γεγονός που 

έχει ως αποτέλεσμα, αν μια χρονιά δεν είναι καλή τουριστικά, τα έσοδα του κράτους 

να είναι μειωμένα. Επίσης η επικέντρωση στην ενασχόληση με τα τουριστικά 

επαγγέλματα οδηγεί πολλούς νέους να εγκαταλείψουν τις παραδοσιακές ασχολίες 

τους, όπως λ.χ. η γεωργία και η κτηνοτροφία, με αποτέλεσμα τη μειωμένη 
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παραγωγή ή και την εξαφάνιση ορισμένων τομέων της οικονομίας. Ακόμη δεν 

πρέπει να παραβλέπεται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την αυξανόμενη 

ποσότητα λυμάτων και σκουπιδιών κατά την τουριστική περίοδο, την αυξημένη 

κατανάλωση καυσίμων για τη μετακίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων [...] 

Συνοψίζοντας όλα όσα ειπώθηκαν παραπάνω, το συμπέρασμα είναι ότι το 

φαινόμενο του τουρισμού μπορεί να αποτελέσει παράγοντα προόδου και ανάπτυξης 

για την ελληνική κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα κρύβει και αυξημένους κινδύνους, αν 

η τουριστική ανάπτυξη δε γίνει με τρόπο σωστά σχεδιασμένο. Η ευθύνη για το 

τελευταίο δε βαρύνει αποκλειστικά το κράτος, αλλά και τον καθένα από μας 

προσωπικά. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1. Πώς ορίζεται ο τουρισμός σύμφωνα με τον συγγραφέα; Να δικαιολογήσετε 

την απάντησή σας με αναφορές σε σημεία του κειμένου (50-60 λέξεις). 

Μονάδες 15 

 

Α2. Να αναφέρετε συνοπτικά τις θετικές και αρνητικές συνέπειες του τουρισμού 

όπως αναφέρονται στο κείμενο (80 λέξεις). 

Μονάδες 15 

 

Β1. Με ποιον τρόπο έχει αναπτυχθεί η πρώτη παράγραφος του κειμένου («Ο 

τουρισμός είναι εκείνο...αρνητικές του πλευρές»); Να δικαιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

Μονάδες 5 

 

Β2. Να βρεθούν τα υποκείμενα των υπογραμμισμένων ρημάτων στις παρακάτω 

προτάσεις και να σημειώσετε τη μορφή τους: 

 

α) Ξεκινώντας από τις θετικές συνέπειες του τουρισμού είναι φυσικό να γίνει 

πρώτα απ’ όλα αναφορά στην οικονομική του διάσταση. 
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β) Επιπλέον ένα πλήθος ανθρώπων βρίσκουν απασχόληση σε επαγγέλματα, τα 

οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό, από τους ξεναγούς και τους 

εργαζόμενους στα ξενοδοχεία. 

γ) Ωστόσο το όφελος από τον τουρισμό δεν είναι μόνο για τις τοπικές κοινωνίες. 

δ) Πρέπει να σημειωθεί καταρχήν η αυξανόμενη εξάρτηση της Ελλάδας από το ξένο 

χρήμα. 

ε) Η ευθύνη για το τελευταίο δε βαρύνει αποκλειστικά το κράτος, αλλά και τον 

καθένα από μας προσωπικά. 

Μονάδες 5 

 

Β3. α. Βρείτε το αχώριστο μόριο της κάθε λέξης: επιπτώσεις, διασκέδαση, 

περιήγηση, υποδέχονται, αποτέλεσμα. 

Μονάδες 5 

 

Β3. β. Για κάθε αχώριστο μόριο της παραπάνω άσκησης δημιουργήστε μια νέα 

σύνθετη λέξη. 

Μονάδες 5 

 

Γ. Παραγωγή Λόγου 

«Η Ελλάδα είναι αγαπημένος προορισμός για τουρίστες από όλο τον 

κόσμο. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά του 

τουρισμού; Να αναπτύξετε τα επιχειρήματά σας σε ένα άρθρο που θα 

δημοσιευθεί στη σχολική σας εφημερίδα».  

Μονάδες 50 
 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


