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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α1. Ο αρθρογράφος πραγματεύεται τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού γιατί κατά
τη γνώμη του προσφέρουν διεξόδους και αποτελούν μορφή δημιουργικής
αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Αρχικά αναφέρει την ανάπτυξη του
αγροτουρισμού και του οικοτουρισμού ως αποτέλεσμα κατανόησης των
ιδιαιτεροτήτων του οικοσυστήματος. Τονίζει ότι ωφελούν τον άνθρωπο και την
κοινωνία καθώς προστατεύουν από τον καταναλωτικό τρόπο ζωής. Ο εναλλακτικός
λοιπόν τουρισμός φέρνει σε επαφή τον άνθρωπο με τη φύση και τον καλλιεργεί
πνευματικά. Ολοκληρώνει με ένα στίχο του Ελύτη για να επιβεβαιώσει ότι τα ταξίδια
δίνουν μαθήματα και διευρύνουν τις δυνατότητες του ανθρώπου.

Β1. Α) λάθος
Β) λάθος
Γ) σωστό
Δ) λάθος
Ε) σωστό

Β2. Α) Η τρίτη παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων. Η πρώτη είναι τα
παραδείγματα και η δεύτερη είναι η μέθοδος της αιτιολόγησης. Τα παραδείγματα
εντοπίζονται στο εξής απόσπασμα «για παράδειγμα ... πολιτισμικό τουρισμό κ.α.»
και η αιτιολόγηση «και αυτό γιατί ... τα πάντα»
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Β) Χρησιμοποιεί ως τρόπο πειθούς την επίκληση στην αυθεντία.
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον τρόπο πειθούς πετυχαίνει να ισχυροποιήσει τα
επιχειρήματά του, αποδεικνύει την ευρυμάθεια του, δεν μπορεί να τον
αμφισβητήσει κανείς διότι θα εναντιωθεί σε μία αυθεντία.

Β3. Α) συνεχώς = διαρκώς
Δημιουργούν = παράγουν
Νιώθουν = αισθάνονται
Κυρίως = πρώτιστα
Αντιληπτή = κατανοητή

Β) ανώμαλης, επαινεί, υψηλότερη, πεδινή, παλιές

Β4. Α) Με τη χρήση της ενεργητικής σύνταξης τονίζει το υποκείμενο.
Κανόνες συλλογικής λειτουργίας ορίζονται από την κοινότητα σε αυτό το
πλαίσιο.
Β) «στέκια αναψυχής», «γίνομαι άνεμος για τον χαρταετό»

Γ1. Είναι ομιλία οπότε χρειαζόμαστε προσφώνηση και αποφώνηση
Αγαπητοί καθηγητές, αγαπητοί συμμαθητές

Στον πρόλογο αναφέρω το λόγο της συγκέντρωσης και τις απόψεις που θα
παρουσιαστούν.

Τι προσφέρει το «ταξιδεύειν» σε έναν άνθρωπο της ηλικίας σας:

Εκπαίδευση: γνωριμία με τόπους και ανθρώπους, ήθη, έθιμα, μνημεία,
οικοσυστήματα κτλ. Έτσι διευρύνονται οι πνευματικοί ορίζοντες των ανθρώπων και
«παιδεύονται» σε νέες εννοείς.
Διασκέδαση: οι νέοι ξεφεύγουν για λίγο από το πιεστικό πρόγραμμα της
καθημερινότητας τους.
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Σύσφιξη σχέσεων: οι νέοι έρχονται σε επαφή με νέους άλλων θρησκευτικών και
πολιτιστικών πεποιθήσεων και μαθαίνουν να σέβονται και να ανέχονται τον άλλο
τον διαφορετικό. Ανάπτυξη πολυπολιτισμικότητας.

Μαζικός ή εναλλακτικός τουρισμός;
Θα προτιμούσα τον εναλλακτικό τουρισμό καθώς είναι μια νέα μορφή τουρισμού
με πολλές δυνατότητες και ωφέλειες τόσο στον άνθρωπο όσο και στο περιβάλλον
και την κοινωνία.
- φέρνει σε επαφή τον άνθρωπο με τη φύση, με διάφορες δραστηριότητες στο
φυσικό περιβάλλον και ο νέος μαθαίνει να αγαπά να εκτιμά και να σέβεται τη
φύση. Κατανοεί ότι οφείλει την ύπαρξη του σε αυτήν και ότι είναι φιλοξενούμενος
της. Εμπνέεται από αυτήν, γεμίζει εικόνες και εμπειρίες. Έτσι την προστατεύει και
για τις επόμενες γενιές
- σε αντίθεση με τον μαζικό τουρισμό δεν αλλοιώνει τον κάθε λαό και πολιτισμό . Η
παράδοση προβάλλεται και δεν εμπρευματοποιείται. Η καθημερινότητα των
ανθρώπων παραμένει ίδια.
- ο εναλλακτικός τουρισμός δεν συγκεντρώνει τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε
μικρές περιοχές για μικρό χρονικό διάστημα. Επομένως το οικοσύστημα
προλαβαίνει να απορροφήσει την ανθρώπινη επίδραση πάνω του.
Στον επίλογο ευχαριστούμε τους ακροατές για το χρόνο τους και δηλώνουμε ότι θα
επανέλθουμε στο θέμα με νέα εισήγηση.
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