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ΚΕΙΜΕΝΟ 1  

Στην εποχή μας, όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποκτούν, σε αντίθεση με  παλιότερες 
εποχές, το προνόμιο να ταξιδεύουν  και να κάνουν τουρισμό. Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου 

και η σχετική οικονομική άνεση, η αύξηση του χρόνου διακοπών και η ανάγκη του ανθρώπου 
για ψυχαγωγία και αναψυχή στο διάστημα αυτό, η οργάνωση και η διαφήμιση των ταξιδιών 

από ειδικευμένες επιχειρήσεις, καθώς και η ευκολία μετακίνησης που προσφέρουν τα 
σύγχρονα μέσα συγκοινωνίας επιτρέπουν σε πολλούς ανθρώπους, ανεξάρτητα από την 
κοινωνική τους θέση και την επαγγελματική τους ιδιότητα, να προγραμματίζουν και να 

πραγματοποιούν -μάλιστα πολύ συχνά- ταξίδια αναψυχής όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας 
τους, αλλά και στο εξωτερικό. 

Τα ταξίδια αποτελούν ιδιαίτερα για το σημερινό άνθρωπο μια από τις σπουδαιότερες και 

ωραιότερες μορφές ψυχαγωγίας. Μας δίνουν πρώτον την ευκαιρία να ξεκουραστούμε, να 
χαλαρώσουμε από το άγχος και την ένταση της καθημερινής ζωής, ενώ με τις κάθε είδους 
συγκινήσεις που μας προσφέρουν μας απομακρύνουν από τις έγνοιες και τη ρουτίνα της 

καθημερινότητας. Επιπλέον μας δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσουμε άλλους τόπους με 
διαφορετικά ήθη και έθιμα, τρόπο ζωής, αντιλήψεις και νοοτροπία και να ανακαλύψουμε τις 
ποικίλες ιστορικές, αρχαιολογικές και φυσικές ομορφιές τους. Έτσι διευρύνουν τους 

πνευματικούς μας ορίζοντες και πλουτίζουν τις εμπειρίες μας. Αποτελούν εξάλλου μια αφορμή 
για να κάνουμε καινούριες γνωριμίες και να αποκτήσουμε νέους φίλους. Γενικότερα, μας 

δημιουργούν χαρούμενη διάθεση και μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε με αισιοδοξία και 
δύναμη τις δυσκολίες της ζωής. 

Σπ. Κούτρας, Πειστικός λόγος, τεύχ. β’, εκδ. Σαββάλας 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Σε μια εποχή που οι επιστήμονες «κρούουν» το καμπανάκι του κινδύνου για τις αρνητικές 

επιπτώσεις της μόλυνσης του πλανήτη, ο «μαζικός τουρισμός» θεωρείται ένας από τους κύριους 
ενόχους. Ο «μαζικός τουρισμός»  είναι ο τουρισμός του «πακέτου» και της παραλίας. Είναι 

μαζικός (μεγάλης κλίμακας), απρόσωπος και παθητικός, αφήνει πολύ μικρό βαθμό 
ελευθερίας στα άτομα. Με την άναρχη ανάπτυξή του και την υπερσυγκέντρωση ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων που επιφέρει στο χώρο, αλλάζει βαθμιαία τη λειτουργία της φύσης, 

καταναλώνει τους μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους, μειώνει την βιοποικιλότητα. Συχνά 
μετατρέπει ανεπανόρθωτα τα τοπία, χτίζοντας αλόγιστα ξενοδοχεία σε γραφικές παραλίες, 
επεκτείνει τις αστικές ζώνες και παράγει σημαντικά φορτία αποβλήτων. Έτσι απαξιώνει «το 

έδαφος που πατάει» και βαθμιαία αυτοκαταργείται χάνοντας το δυναμισμό του. 

Σε αντιπαράθεση με το μαζικό τουρισμό, ο εναλλακτικός τουρισμός δεν είναι «μεγάλης 
κλίμακας», αλλά απευθύνεται σε μεμονωμένες ομάδες ατόμων με διάφορα ενδιαφέροντα 

(φύση, πολιτισμό, παράδοση, αθλητισμό, επιστήμη, θρησκεία κλπ). Είναι ήπιος και 
επιλεκτικός τουρισμός, ιδιαίτερα απαιτητικός, συμμετοχικός σε μικρές ομάδες, πιο 
ανεξάρτητος, με μεγάλο βαθμό ελευθερίας στα άτομα και με σεβασμό στο περιβάλλον και στην 

παράδοση. Αξιοποιεί την τοπική κουζίνα και προωθεί έτσι τα τοπικά προϊόντα. Ωφελεί τους 
πολλούς και τους μικρούς (και όχι τους λίγους και τους μεγάλους). Προσφέρει στους τουρίστες 

εμπειρίες με ποιότητα και «χρώμα». Συμβάλλει, τέλος στην επιβίωση και αναζωογόνηση της 
υπαίθρου. 

Περιβαλλοντική ομάδα 6ου ΤΕΕ Ηρακλείου Κρήτης – Εναλλακτικός Τουρισμός 
(Διασκευή) 

 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 
1.α. Για ποιους λόγους ταξιδεύουν οι άνθρωποι σύμφωνα με το κείμενο 1; 
Γιατί σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι σε σχέση με το παρελθόν 

κάνουν τουρισμό; (μον.2,5) 
 
1.β. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του εναλλακτικού τουρισμού σύμφωνα 

με το κείμενο 2; (μον.2,5) 
 

2.α. Να βρείτε τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης της 2ης παραγράφου του 
κειμένου 1. (μον.2) 
 

2.β. Στην παράγραφο 2 του κειμένου 2 να βρείτε τέσσερις σύνθετες λέξεις 
με αχώριστα μόρια. (μον.1) 

 
3. Να βρείτε τα υποκείμενα των υπογραμμισμένων ρημάτων στα ακόλουθα 
παραδείγματα. (μον.2) 

i) Ο Κώστας συνόδευσε τους γονείς του στο δείπνο. 

ii) Όλοι είχαν δώσει ραντεβού στην πλατεία Συντάγματος. 
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iii) Κάποιος χτύπησε το κουδούνι και σε ζήτησε. 

iv) Οι συγκεντρωμένοι στη διαδήλωση δέχτηκαν δακρυγόνα από τους αστυνομικούς. 

v) Ακούγεται στο σχολείο πως η εκδρομή θα ματαιωθεί. 

 

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 κείμενο 200 -250 
λέξεων» (μον.10) 

 
 

 
 
 

 

 

 


