
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Δναλλακηικόρ ηοςπιζμόρ 

 

Δηεπξχλνληαη ζπλερψο νη κνξθέο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ είραλ εδξαησζεί ζηε ρψξα καο, κε ηε 

ζχκπξαμε ή ηελ αλνρή ησλ θξαηηθψλ ηεο ζεζκψλ. Φσξίο αθφκα λα γίλεηαη βάζηκα ιφγνο γηα 

νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο πεξηεγεηηζκνχ, δηαθαίλνληαη ζηνλ νξίδνληα ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα 

ηεο νηθνλνκίαο νξηζκέλα δείγκαηα πνπ θηλνχληαη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 

Δηεξγαζίεο αλαδηάξζξσζεο θαη εμεηδίθεπζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ σζνχλ ζε 

ζρήκαηα εθπαηδεπηηθνχ, ζπλεδξηαθνχ, ζεξαπεπηηθνχ ή αλάξξσζεο, αζιεηηθνχ, νηθνινγηθνχ θαη 

ρεηκεξηλνχ ηνπξηζκνχ, κε έκθαζε ζπρλά ζε πξσηνβνπιίεο αγξνηνπξηζκνχ θαη νηθνηνπξηζκνχ. 

Ωο πξνο ηνλ ηειεπηαίν, νη επηκέξνπο απνρξψζεηο ηνπ ζπλαξηψληαη κε ηνλ ηξφπν θαηαλφεζεο ησλ 

νηθνινγηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ θαη κε ην πιέγκα δπλαηνηήησλ έληαμεο – 

νκαιήο θαη ρσξίο ακνηβαίεο παξελέξγεηεο - νξγαλσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζ' απηέο. 

Απφ κηα άπνςε, νη νηθνηνπξηζκφο ζα ζήκαηλε φηη νη θνξείο ηνπ δεκηνπξγνχλ έλα ζχλνιν 

ζπλζεθψλ "νηθίαο", λα ληψζνπλ δειαδή ζαλ ζην ζπίηη ηνπο νη θηινμελνχκελνη ζηνπο θφιπνπο 

κηαο θνηλφηεηαο. Κη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ζεζκνζεηεί θαη πξνθαλψο ηεξεί απηνγελείο "θαλφλεο" 

ζπιινγηθήο επξπζκίαο, κε ζεκείν αλαθνξάο κηθξφηεξα ή κεγαιχηεξα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ πάιινπζα θνίηε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, φπσο κάιηζηα ν αλνηρηφο 

θαηάινγνο ηνπο  δηαξθψο κεγεζχλεηαη γηα λα θαιχςεη ζχγρξνλεο κνξθέο ελδηαθεξφλησλ θαη 

αλαγθψλ. Γηα παξάδεηγκα, σο δηθαίσκα ππνινγίδεηαη ε πξνζηαζία απφ ηελ ερνξχπαλζε, απφ ην 

θηηο θαη φ,ηη πξνζβάιιεη ηελ θαιιηηερληθή επαηζζεζία, γηα λα κελ αλαθεξζψ ζε κνξθέο 

αλαςπρήο θαη δηαζθέδαζεο πνπ ηππνπνηνχλ ηε ρακειφηεξε βαζκίδα αηζζεηηθήο ζπγθίλεζεο θαη 

πξνζθέξνληαη σο νκνηνγελή πξντφληα αζξφαο θαηαλάισζεο. 

Η δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ελφο δεθαπελζήκεξνπ ηαμηδηνχ, ηνπιάρηζηνλ, ζα κπνξνχζε λα 

μεπεξλά ηα γλσξίζκαηα κηαο εθήκεξεο εθηφλσζεο θαη θπξίσο λα ζέηεη απφ ηελ αξρή θαη κε 

αβίαζην ηξφπν ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνλ εξγάζηκν θαη ηνλ ππφ δηάζεζε (ζπλήζσο 

επηπφιαηα νλνκάδεηαη θαη "ειεχζεξνο") ρξφλν. Τα εξεζίζκαηα γηα έλαλ ηέηνην πξνβιεκαηηζκφ ζα 

κπνξνχζαλ λα δνζνχλ ζ' έλα δεχηεξν "ζπίηη": ζ' έλαλ ρψξν καθξηά απφ ην θαζεκεξηλφ πεδίν ηεο 

εξγαζίαο θαη ζπλάκα αξθεηά θνληά ζηελ νηθνγελεηαθή ζαιπσξή θαη ηηο εγγελείο ηεο θαληαζηαθέο 

παξαζηάζεηο. Μηα καζεηεία ζην "ηαμηδεχεηλ" ζεκαίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δηπιαζηάδεηο ηνλ 

θφζκν: πέξα απ' απηφλ πνπ ζε θαζειψλεη ζηηο αλάγθεο θαη ηνπο θαηαλαγθαζκνχο ηνπ επηνχζηνπ 

δηαλνίγεηαη έλαο δεχηεξνο πνπ κπνξεί λα θέξεη θαη ηε ζθξαγίδα ζνπ ή έζησ ηελ αγξχπληα ζνπ. 

Μηα  παξφκνηα  ζηάζε  ζαθψο  θαηαγξάθεηαη  σο "πνηεηηθή", πνπ  ηελ  απνδίδεη  κε  επζηνρία  ν  

"Μηθξφο Ναπηίινο" ηνπ Ειχηε: πξφθεηηαη γηα ην "δηθαίσκα" ζηηο "αλαπιάζεηο" θαη "αλαηάζεηο"  

Νεοελληνική Γλώσσα              



 

 

 

πξνο ην "βαζχηεξν λφεκα ελφο ηαπεηλνχ Παξαδείζνπ, πνπ είλαη ν αιεζηλφο καο εαπηφο, ην δίθην 

καο, ε ειεπζεξία καο, ν δεχηεξνο θαη πξαγκαηηθφο εζηθφο καο ήιηνο". 

Η "αλαςπρή", ζ' απηήλ ηελ πεξίπησζε, δελ εμαληιείηαη ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο 

εξγαζηαθήο δχλακεο ηνπ αλζξψπνπ θαη, πνιχ πεξηζζφηεξν, δελ ππνηάζζεηαη ζηελ αλαγθαηφηεηα 

ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ πνπ πξνθαλψο ηε ρξεκαηνδνηεί θαη ηελ ελζαξξχλεη. Είλαη επίζεο 

αληηιεπηή ε πνιπζρηδήο ζήκεξα εθκεηάιιεπζε ηνπ "ειεχζεξνπ ρξφλνπ" ζηνπο θφιπνπο κηαο 

"καδηθήο θνπιηνχξαο" πνπ εκπνξεπκαηνπνηεί φ,ηη ζα κπνξνχζε λα απνηειεί αμία ρξήζεο θαη 

επνκέλσο ην κεηαηξέπεη ζε αληαιιαθηηθή αμία. Η απάληεζε ζηε γεληθεπκέλε ηάζε ππαγσγήο ηνχ 

ππφ δηάζεζε ζηνλ εξγάζηκν ρξφλν, κνινλφηη ζπρλά ειιηπήο θαη απνζπαζκαηηθή, ζα κπνξνχζε λα 

ζπλδέεηαη κε ηα ζηνηρεία κηαο λέαο επαηζζεζίαο πνπ ζπλάγνληαη απφ λέεο κνξθέο 

ζπιινγηθφηεηαο κέζα ζε "ζηέθηα" αλαςπρήο θαη ζα ηείλνπλ λα θαηαζηνχλ εζηίεο πνιηηηθήο 

παηδείαο θαη θνηλσληθψλ αληηζσκάησλ. Μάιινλ νη επηζεκάλζεηο απηέο καο θέξλνπλ πνιχ θνληά 

ζηελ πξφβιεςε φηη ν "ειεχζεξνο ρξφλνο θαη φρη ν ρξφλνο εξγαζίαο ζπληζηά ην κέηξν ηνπ 

πινχηνπ". 

Είλαη, ηέινο, πξνθαλέο φηη κηα ηέηνηα λννηξνπία πξνυπνζέηεη, επξχηεξα, ηελ άξλεζε ησλ 

θελψλ ηδενινγηθψλ ζρεκάησλ, ηελ θξηηηθή ηεο "αλάπηπμεο", ηελ απφξξηςε ησλ θαηαλαισηηθψλ 

πξνηχπσλ (αλάκεζα ζηα ζπλζήκαηα ηνπ γαιιηθνχ Μάε ήηαλ: "Δελ πάσ δηαθνπέο ζηε Μχθνλν), 

ηελ απνκπζνπνίεζε ηνπ πιέγκαηνο ησλ αλαγθψλ θαη ηεο ζεζκηθήο ηνπο ηεξάξρεζεο, ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ κέιινληνο απφ ην παξφλ θαη ηε κεηαθνξά ηνπ αηεκέιεηνπ θαη αζηνίρεηνπ 

ζην θέληξν ησλ θνηλσληθψλ δπκψζεσλ θαη αλαδεηήζεσλ. Πξφθεηηαη, κάιινλ, γηα λα ζπκεζνχκε 

πάιη ηνλ "Μηθξφ Ναπηίιν" γηα ην "εηδηθφ ζάξξνο" πνπ καο πξνζθέξεη ε απηναμηνπνίεζε ηνπ 

αλζξψπνπ: "γίλνκαη άλεκνο γηα ηνλ ραξηαεηφ θαη ραξηαεηφο γηα ηνλ άλεκν αθφκε θη φηαλ 

νπξαλφο δελ ππάξρεη...". 

(Απφ ηνλ ηχπν) 

Δπωηήζειρ 

Α. Να απνδψζεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 100 – 120 ιέμεηο. 

Μονάδερ 25 

 

Β.1. Να αλαπηχμεηε ζε κία παξάγξαθν (80 – 100 ιέμεσλ) ην πεξηερφκελν ηεο αθφινπζεο θξάζεο 

ηνπ θεηκέλνπ: «Ο ειεχζεξνο ρξφλνο θαη φρη ν ρξφλνο εξγαζίαο ζπληζηά ην κέηξν ηνπ πινχηνπ», 

ρξεζηκνπνηψληαο σο ηξφπν αλάπηπμεο ηε ζχγθξηζε – αληίζεζε. 

 Μονάδερ 12 

 

Β.2. «Η "αλαςπρή", ζ' απηήλ ηελ πεξίπησζε … θαη φρη ν ρξφλνο εξγαζίαο ζπληζηά ην κέηξν ηνπ 

πινχηνπ».  Να εληνπίζεηε ηα δνκηθά κέξε θαη ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ηεο 5
εο

 παξαγξάθνπ ηνπ 

θεηκέλνπ.                                                                                                                         Μονάδερ 5 

 



 

 

 

Β.3. Αλ ζεσξήζνπκε φηη ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν απνηειεί επηθπιιίδα, πνηα ζηνηρεία 

πεξηερνκέλνπ θαη γιψζζαο ην επηβεβαηψλνπλ; 

 Μονάδερ 8 

 

Β.4. Να γξάςεηε έλα ζπλψλπκν θαη έλα αληψλπκν γηα θαζεκηά απφ ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ 

θεηκέλνπ: αλαδηάξζξσζεο, αζξφαο, εθήκεξεο, θαληαζηαθέο, αηεκέιεηνπ. 

 Μονάδερ 10 

 

Γ.  «Με αθνξκή δεκνζίεπκα μέλεο εθεκεξίδαο γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ 

αιιά θαη ηεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο γεληθφηεξα ζηε ρψξα καο, γξάςηε επηζηνιή γηα ηνλ Υπνπξγφ 

Τνπξηζκνχ (500 – 600 ιέμεσλ) πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεηε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζαο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Αλαθεξζείηε ζηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα ηε ρψξα καο απφ ηελ 

«άλαξρε» αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Καηαγξάςηε επίζεο ηηο πξνηάζεηο 

ζαο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, επηκέλνληαο ζηελ αλαγθαία παξέκβαζε ηεο πνιηηείαο αιιά θαη 

φισλ ησλ Ειιήλσλ πνπ «ππνδέρνληαη» θάζε ρξφλν εθαηνκκχξηα ηνπξηζηψλ.» 

Μονάδερ 40 

Απανηήζειρ 

Α. Τν θείκελν πξαγκαηεχεηαη ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παγίσζε ηνπ 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηηο κέξεο καο. Αξρηθά, δηαπηζηψλεηαη ε δηεχξπλζε ησλ παξερφκελσλ 

ζηελ Ειιάδα ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο ζε ηνκείο φπσο ε εθπαίδεπζε, 

ε πγεία, ν αζιεηηζκφο θαη ε νηθνινγία. Εθθξάδεηαη αθφκε ε άπνςε φηη απηέο νη ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο ηνπξηζκνχ απνκαθξχλνπλ απφ ηελ ηππνπνηεκέλε κνξθή αλαςπρήο θαη ζπλάδνπλ κε ηηο 

αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. Άιισζηε ε γφληκε αμηνπνίεζε ηνπ ππφ 

δηάζεζε ρξφλνπ απνδεζκεχεη απφ ηνπο θαηαλαγθαζκνχο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ζπληειεί ζηελ 

πλεπκαηηθή, ςπρηθή θαη εζηθή ηνπ αλάηαζε. Γη’ απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηεζεί ππφ 

ακθηζβήηεζε ην πιηζηηθφ πξφηππν δσήο, λα επαληεξαξρεζνχλ νη αλάγθεο έρνληαο σο επίθεληξν 

ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν.  

 

Β.1. Ο ειεχζεξνο ρξφλνο θαη φρη ν ρξφλνο εξγαζίαο ζπληζηά ην κέηξν ηνπ πινχηνπ. Ο ρξφλνο 

εξγαζίαο δηαηίζεηαη ζηελ θάιπςε φρη κφλν ησλ βαζηθψλ αιιά θαη ησλ πιαζκαηηθψλ αλαγθψλ 

ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. Αλαιψλεηαη ζε κηα ζπλερή αλαδήηεζε πιηθνχ επδαηκνληζκνχ, πνπ 

ηνπ ζηεξεί ηελ ειεπζεξία ηνπ θαζψο ηνλ θαζηζηά έξκαην ησλ θαηαλαγθαζκψλ ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. Αληίζεηα, ν ειεχζεξνο ρξφλνο κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνλ άλζξσπν πιήζνο  

 



 

 

 

σθειεκάησλ, αξθεί λα αμηνπνηείηαη δεκηνπξγηθά. Τφηε κφλν δηαπιάζεη ην ήζνο θαη ηηο ςπρηθέο 

ηνπ αξεηέο, δηεπξχλεη ηε ζθέςε ηνπ θαη ελδπλακψλεη ηελ θξίζε ηνπ. Πξνηθίδεηαη δειαδή ν 

άλζξσπνο κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνάγνπλ ηνλ θνηλσληθφ ηνπ ξφιν, θαζηζηψληαο ηνλ έηζη 

ελεξγφ ππνθείκελν θαη φρη έξκαην ηεο ζχγρξνλεο πιηζηηθήο λννηξνπίαο. 

 

Β.2. Γομικά μέπη  

Θεμαηική ππόηαζη : «Η "αλαςπρή", ζ' απηήλ ηελ πεξίπησζε, δελ εμαληιείηαη.…………πνπ 

πξνθαλψο ηε ρξεκαηνδνηεί θαη ηελ ελζαξξχλεη.» 

Λεπηομέπειερ : «Είλαη επίζεο αληηιεπηή ε πνιπζρηδήο………εζηίεο πνιηηηθήο παηδείαο θαη 

θνηλσληθψλ αληηζσκάησλ.» 

 

Ππόηαζη καηακλείδα: «Μάιινλ νη επηζεκάλζεηο.…………ζπληζηά ην κέηξν ηνπ πινχηνπ".» 

Η 5
ε
 παξάγξαθνο αλαπηχζζεηαη κε αιηιολόγηζη. Πην ζπγθεθξηκέλα, αηηηνινγείηαη ην 

πεξηερφκελν ηεο ζεκαηηθήο πξφηαζεο (γηαηί δειαδή ε αλαςπρή δελ εμαληιείηαη ζηελ 

αλαπαξαγσγή ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο ηνπ αλζξψπνπ θαη δελ ππνηάζζεηαη ζηελ αλαγθαηφηεηα 

ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ. 

 

Β.3. Πεπιεσόμενο: Πξαγκαηεχεηαη έλα ζέκα επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο πξνζδίδνληάο ηνπ 

δηαρξνληθφ ραξαθηήξα. Αλ θαη αθνξκάηαη, δειαδή, απφ ηελ επηθαηξφηεηα αλάγεηαη ζην κφληκν 

θαη γεληθφ. 

Γλώζζα: Φξήζε θπξίσο ηεο αλαθνξηθήο γιψζζαο (π.ρ. «Δηεπξχλνληαη ζπλερψο νη κνξθέο ηνπ 

ηνπξηζκνχ») δηαλζηζκέλεο φκσο κε κεηαθνξηθέο – ινγνηερληθέο εθθξάζεηο (π.ρ. «πάιινπζα 

θνίηε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ», «Μηα καζεηεία ζην ‘ηαμηδεχεηλ’ ζεκαίλεη ηε δπλαηφηεηα 

λα δηπιαζηάδεηο ηνλ θφζκν»). 

 

Β.4. αναδιάπθπωζηρ: αλαδηακφξθσζεο ≠ δηάιπζεο 

αθπόαρ: καδηθήο ≠ κεξηθήο  

εθήμεπηρ: πξφζθαηξεο ≠ δηαρξνληθήρ 

θανηαζιακέρ: εηθνληθέο ≠ ξεαιηζηηθέο 

αηημέληηος: πξφρεηξνπ ≠ επηηεδεπκέλνπ 

 

 



 

 

Γ.  

Τόπορ, Ζμεπομηνία 

Πποζθώνηζη: Αμηφηηκε θχξηε Υπνπξγέ, 

 

Ππόλογορ: Τν δεκνζίεπκα μέλεο εθεκεξίδαο γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ 

θαζψο θαη ηεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο ζηε ρψξα καο σο έλαπζκα γηα πξνβιεκαηηζκφ….Η Ειιάδα 

απνηειεί πφιν έιμεο εθαηνκκπξίσλ ηνπξηζηψλ απφ φιν ηνλ θφζκν…..Σεκαληηθέο ζεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο…..Όκσο ε «άλαξρε» ηνπξηζηηθή αλάπηπμε νδήγεζε ζε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα.   

 

Κύπιο Μέπορ 

Α’ Κύπιο Εηηούμενο: Απνηηικέρ ζςνέπειερ για ηη σώπα μαρ από ηην «άναπση» ανάπηςξη 

ηος ηοςπιζμού 

- Καηαζηξνθή ηνπ θςζικού πεπιβάλλονηορ: Οη αλάγθεο γηα ζηέγαζε, δηαζθέδαζε, 

χδξεπζε, απνρέηεπζε απμάλνληαη δπζαλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ κε απνηέιεζκα ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζή ηνπο. Σην βσκφ 

ηεο ηδησηηθήο θεξδνζθνπίαο ζπζηάδνληαη επίζεο νη θπζηθέο νκνξθηέο ηνπ ηφπνπ καο. 

Φαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απηήο ηεο αιινίσζεο είλαη: νη απζαίξεηεο θαηνηθίεο, νη 

κπαδσκέλεο αθηέο, νη πεξηθξαγκέλεο παξαιίεο.  

- Καηαζηξνθή ηνπ κοινωνικού πεπιβάλλονηορ: Εηζάγεηαη έλαο λένο ηξφπνο δσήο, 

αληίζεηνο κε ηηο αληηιήςεηο θαη ηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ ιανχ καο κε απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ (εθθπιηζκφο ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ, έθιπζε 

ησλ εζψλ). Παξάιιεια, εληζρχεηαη  

 

- ε μελνκαλία, πξάγκα πνπ ζπληειεί ζηελ αιινίσζε ηεο πνιηηηζκηθήο καο παξάδνζεο θαη 

σο εθ ηνχηνπ ζηε λφζεπζε ηεο γιψζζαο καο, ζηνλ επηειηζκφ ηεο ηζηνξίαο καο θαη ζηε 

δηαθχβεπζε ηεο εζληθήο καο ηαπηφηεηαο. 

   

Β’ Κύπιο Εηηούμενο: Τπόποι ανηιμεηώπιζηρ από ηην πολιηεία και από όλοςρ ηοςρ Έλληνερ 

- Ρόλορ ηηρ πολιηείαρ: Οινθιεξσκέλε θαη νξγαλσκέλε ηνπξηζηηθή πνιηηηθή. Αλάπηπμε 

ππνδνκψλ. Αλαβάζκηζε ππεξεζηψλ. Έκθαζε ζηνλ πνηνηηθφ θαη φρη ζηνλ πνζνηηθφ 

ηνπξηζκφ. 

- Εήηημα πποζωπικήρ εςθύνηρ: Απνδέζκεπζε απφ ζπκπιέγκαηα θαησηεξφηεηαο θαη 

αλάθηεζε ηεο απηνπεπνίζεζήο καο σο ιαφο. Απνθπγή ηεο μελνκαλίαο θαη ηεο 

δνπινπξέπεηαο έλαληη ησλ μέλσλ επηζθεπηψλ. Γλψζε θαη ζεβαζκφο ησλ εζληθψλ καο 

παξαδφζεσλ θαζψο θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ έζλνπο καο 

ζηνλ παγθφζκην πνιηηηζκφ.  

 

 



 

 

 

Δπίλογορ: Επηζήκαλζε ηεο αλαγθαηφηεηαο λα αληηκεησπίζνπκε κε ηε δένπζα ζνβαξφηεηα ην 

ζέκα θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ απφ ηελ αλεμέιεγθηε 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Επίθιεζε ζην ήζνο ηνπ δέθηε (αλαθνξά ζηε ζέζε επζχλεο πνπ έρεη σο 

Υπνπξγφο θαη ζην δήιν πνπ θαηά θαηξνχο έρεη επηδείμεη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο).  

 

Αποθώνηζη: Με εθηίκεζε 

ΥΠΟΓΡΑΦΖ 

 

Προσαρμοσμένο διαγώνισμα από το βιβλίο «Η έκθεση στο Λύκειο» 

 Θεματικοί κύκλοι - β΄τόμος, Εκδόσεις Πουκαμισάς  

  

 
Από το Νεοελληνικό Τομέα του Φιλολογικού Τμήματος των 

 Φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου συνεργάστηκαν: 

 Ε.Καραταράκη, Ε.Μαστρογιαννάκη, Μ.Μαυράκης, Χρ.Μιχαλάκη, 

Χρ.Νικολουδάκης, Σ.Ξυλούρη, Β.Παραβολιδάκη, Μ.Τζιράκη, Τ.Φασομυτάκη . 

 

 

 

 
 

 

 

 


