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Το µέλλον του τουρισµού 

 
Στη σηµερινή κινητικότητα των λαών, ο τουρισµός αποκτά για την 

Ευρώπη µια νέα διάσταση, πέρα από το συµβατικό περιεχόµενό του ως πηγής 

εθνικού εισοδήµατος για τις ελκυστικές τουριστικά χώρες και ως αγαθού 

ποιότητας ζωής για τους τουρίστες. Αποτελεί µια ευκαιρία προσέγγισης των 

κατοίκων της Ευρώπης, καθώς και των κοινωνιών που αναπτύσσονται στα 

πλαίσια της Ευρώπης, αλλά µε διαφορετικές πολιτισµικές και θρησκευτικές 

παραδόσεις. 

Σήµερα αρχίζει να γίνεται συνείδηση ότι η ανάπτυξη των ήπιων 

µορφών τουρισµού, ο τουρισµός στον αγροτικό χώρο και ιδιαίτερα ο 

«αγροτουρισµός», που χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία του σεβασµού στον 

άνθρωπο και στο περιβάλλον, είναι οι πλέον κατάλληλες µορφές τουρισµού 

που θα µπορούσαν να συµβάλουν στην καλύτερη γνωριµία και επικοινωνία 

των κατοίκων της Ευρώπης, στην καλύτερη γνωριµία και επαφή µε το φυσικό 

πλούτο της αλλά και στη συνειδητοποίηση ότι οι φυσικοί πόροι αυτής της 

ηπείρου πρέπει να προστατευθούν όχι µόνο για τους σηµερινούς κατοίκους 

αλλά και για τις επόµενες γενιές, και στη «διαπαιδαγώγηση» όλων των 

πολιτών της Ευρώπης στην ανεκτικότητα της διαφοράς, είτε αυτή είναι 

πολιτισµική είτε θρησκευτική.  
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ΦΑΣΜΑ 

προπαρασκευή για  
Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. 

 

 
πρότυπο 

 
Γραβιάς 85 −−−− ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ  ���� 50.51.557 −−−−50.56.296 
25ης Μαρτίου 111 – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ   ���� 50.20.990 – 50.27.990 
25ης Μαρτίου 74   -    ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ                                ����  50. 50.658  -  50.60.845 

µαθητικό φροντιστήριο 



Ο αγροτικός τουρισµός και ο «αγροτουρισµός» τα τελευταία είκοσι 

χρόνια αποτελούν για την Ευρώπη µια προσπάθεια να συγκρατηθεί και να  

αναχαιτιστεί η επιθετικότητα του «βιοµηχανοποιηµένου τουρισµού», να 

ενταχθούν οι αγροτικές κοινωνίες σε έναν αναλογικότερο καταµερισµό του 

εθνικού τουριστικού εισοδήµατος, να εξασφαλίσουν οι αγρότες 

συµπληρωµατικό εισόδηµα, να αναβιώσουν οι παραδοσιακοί οικισµοί, να 

προταχθεί η πολιτιστική κληρονοµιά στο τουριστικό αγαθό, να µετατραπεί ο 

τουρίστας σε περιηγητή, οδοιπόρο και ταξιδιώτη, να εξανθρωπιστούν οι 

σχέσεις του επισκέπτη µε τους κατοίκους της χώρας και όλοι µαζί να γίνουν 

ευαίσθητοι στην αξία της φύσης και των πόρων της ανεξάρτητα από 

εθνικότητα. 

Ο τουρισµός γενικά, κυρίως σε χώρες µικρές σαν την Ελλάδα, αποτελεί 

µια ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία εντάσσεται στις προσπάθειες 

οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας, περιέχει όµως πολλά στοιχεία αστάθειας 

στις σχέσεις ανθρώπου και περιβάλλοντος και περικλείει πολλούς κινδύνους. 

Αρκεί να θυµηθούµε ότι σε µικρές κοινωνίες (π.χ. νησιά) ο ανθρώπινος 

πληθυσµός στην τουριστική περίοδο µπορεί και να δεκαπλασιαστεί, µε όλα τα 

επακόλουθα αυτής της αύξησης για τους τοπικούς φυσικούς πόρους, τους 

ρυθµούς ζωής της συγκεκριµένης κοινότητας και τον πολιτισµό της. Σε αυτή 

την κλίµακα του κοινωνικού φαινοµένου της απότοµης πληθυσµιακής 

επίθεσης, η συµβατική λύση που δίνει ο βιοµηχανοποιηµένος τουρισµός είναι 

κατ’ ανάγκη επιθετική. Μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα βιάζουν πολλές 

φορές το περιβάλλον, «πακέτα» για την καλύτερη εκµετάλλευση των 

τουριστών ετοιµάζονται, αγροτικά προϊόντα γεµάτα χηµικά στοιχεία και 

κακότεχνα προϊόντα «δήθεν λαϊκής τέχνης παράγονται. 

Ο αγροτουρισµός στην Ελλάδα δεν έχει παράδοση συγκρινόµενος µε 

άλλες χώρες της Ε.Ε., έχει όµως τη µικρή αλλά αξιοπρόσεκτη ιστορία του, 

που διδάσκει πώς µπορεί να υλοποιηθεί και να πετύχει ένα πρόγραµµα 

αγροτουρισµού σε µια νέα περιοχή. Από την ως σήµερα εµπειρία και σύµφωνα 

µε την έκθεση του εµπειρογνώµονα της Ευρωπαϊκής επιτροπής Henrich 

Grolleau, το πιο επιτυχηµένο πρόγραµµα δοµηµένου αγροτουρισµού έχει 

αποδεχθεί το Δίκτυο των Γυναικείων Αγροτουριστικών Συνεταιρισµών, που 

ξεκίνησε το 1983, ως ιδέα και πρωτοβουλία του Συµβουλίου Ισότητας των 

δύο φύλων και λειτουργεί µε αυξανόµενη επιτυχία ως σήµερα, έχοντας 

ανοίξει το δρόµο σε πολλούς νέους γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισµούς σε 

πολλά µέρη της Ελλάδας. Τα πρώτα προγράµµατα είναι της Πέτρας στη 

Λέσβο, του Αγίου Γερµανού και των Ψαράδων στις Πρέσπες, στα 

Μαστιχοχώρια της Χίου, στα Αµπελάκια της Θεσσαλίας, στη Μαρώνεια της 

Θράκης, στην Αράχοβα της Βοιωτίας.  

                                                                 Χρυσάνθη Αντωνίου 
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ΘΕΜΑΤΑ 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειµένου σε 100-120 λέξεις. 

Μονάδες 25 

 

Β.1. «Ο τουρισµός γενικά, κυρίως σε χώρες µικρές σαν την Ελλάδα, 

αποτελεί µια ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία εντάσσεται στις 

προσπάθειες οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας»: Να αναπτύξετε σε µια 

παράγραφο 100 περίπου λέξεων το περιεχόµενο της παραπάνω φράσης. 

Μονάδες 10 

 

Β.2. Ποιον τρόπο και ποια µέσα πειθούς επικαλείται η συγγραφέας στην 

τελευταία παράγραφο του κειµένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 6 

 

Β.3. «Ο τουρισµός γενικά………παράγονται.» : Να γράψετε δυο τρόπους 

ανάπτυξης για τη συγκεκριµένη παράγραφο. 

Μονάδες 5 

 

Β.4.α. Να εντοπίσετε τρία σηµεία του κειµένου στα οποία η συγγραφέας 

κάνει µεταφορική χρήση της γλώσσας. 

       β. Να προσδιορίσετε τη συνοχή και τη συνεκτικότητα µεταξύ της 

πρώτης και της δεύτερης παραγράφου του κειµένου. 

Μονάδες 6 

 

Β.5.α. προσέγγισης, συνειδητοποίηση, αναχαιτιστεί, απότοµης: να γράψετε 

από µια συνώνυµη για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις. 

       β. ανάπτυξη , προταχθεί, αστάθειας, επιτυχία : να γράψετε από µία 

αντώνυµη για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις. 

Μονάδες 8 

 

Γ. Με αφορµή τις εµπειρίες σας από την πρόσφατη πενθήµερη εκδροµή του 

σχολείου σας, να συντάξετε ένα άρθρο για τη σχολική εφηµερίδα στο οποίο θα 

αναφέρεστε στις αρνητικές πτυχές του σύγχρονου µαζικού τουρισµού. Στη 

συνέχεια προτείνετε τρόπους βελτίωσης της κατάστασης, ώστε να ωφελείται 

και ο επισκέπτης και η χώρα. (500-600 λέξεις) 

Μονάδες 40  
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