ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ
Β. Ερωτήσεις

1. Η κειμενογράφος πραγματεύεται το θέμα του τουρισμού και τις συνέπειές του
στο περιβάλλον. Αρχικά, αναφέρονται οι παράγοντες που οδηγούν στην
ανάπτυξη του τουρισμού, του πιο αναπτυσσόμενου οικονομικού τομέα για τη
σύγχρονη εποχή. Εν συνεχεία, υπογραμμίζεται ο διττός ρόλος του τουρισμού,
που είναι σημαντικός για την οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής, αλλά δρα εις
βάρος του περιβάλλοντος. Οι συνέπειες αυτές γίνονται βλαβερότερες με τον
μαζικό τουρισμό. Επιπροσθέτως, η κειμενογράφος τονίζει το ρόλο των διεθνών
οργανισμών και τη δράση που αυτοί πρέπει να αναλάβουν προκειμένου να
αποφεύγονται οι αρνητικές συνέπειες του τουρισμό στο περιβάλλον. Τέλος,
σημαντική κρίνεται και η περιβαλλοντική ενημέρωση των τουριστών.

2. Η αρθρογράφος αναφέρεται στις συνέπειες των τουριστικών βιομηχανιών για το
περιβάλλον. Η άποψή της, όπως αφήνει να εννοηθεί από το κείμενό της,
τάσσεται υπέρ της λογικής και σύμφωνης με το περιβάλλον και των τοπικών
κοινοτήτων τουρισμό. Πιστεύει πως οι διεθνείς οργανισμοί μπορούν να παίξουν
καθοριστικό ρόλο για αυστηρότερο έλεγχο στις κατά τόπους τουριστικές
περιοχές και στην ηθικοποίηση του ίδιου του τουρισμού.

3. Παρατακτική Σύνδεση
Σύνδεση:: να διευθύνεται και να αναπτύσσεται.

Υποτακτική Σύνδεση
Σύνδεση:: Πολλοί τουριστικοί προορισμοί στην Ελλάδα και αλλού,
έχουν ως στόχο τη συνεχή αύξηση του οικονομικού κέρδους που αποφέρει ο
τουρισμός.
Ασύνδετο Σχήμα
Σχήμα:: να σχεδιάζεται, να διευθύνεται

4. Άνεση = ευκολία, ευχέρεια
Δύναμη = ισχύς, ικανότητα, εξουσία
Στόχος = σημάδι, επιδίωξη
Υψηλή = ανώτερη

Γ. Παραγωγή λόγου
Η αξία της επαφής με το περιβάλλον στον άνθρωπο
Επιβάλλεται μια σύντομη αναφορά στα οφέλη του περιβάλλοντος στο άτομο
προκειμένου να κατανοήσουμε βαθύτερα τις βλαβερές συνέπειες της καταστροφής
αυτού.

Βιολογικός:
- Ακόμα και αν η τεχνολογία προσφέρει μια ποικιλία προϊόντων για τη διαβίωση του
ανθρώπου, ωστόσο η μάνα- γη είναι η μόνη που παρέχει ως τροφός τα απαραίτητα και
κατάλληλα αγαθά για τη συνέχιση της ζωής της ανθρωπότητας. Το νερό, ο ήλιος, οι
πρώτες ύλες, οι καρποί, το ζωικό και φυτικό βασίλειο κλπ είναι ο πλούτος της φύσης ο
οποίος πρέπει να διατηρηθεί.
- Βέβαια, η υγεία του ανθρώπου είναι άρρηκτα δεμένη με το περιβάλλον. Ο καθαρός
αέρας, οι αμόλυντες θάλασσες, οι φυσιολογικές θερμοκρασίες, τα μη μεταλλαγμένα
προϊόντα σίγουρα συμβάλλουν στη μακροζωία.

Ψυχολογικός:
Η ηρεμία και η τάξη της φύσης επιδρούν θετικά στη ψυχική ισορροπία και μάλιστα στη
ψυχική ωρίμαση κάποιου. Με την προϋπόθεση ότι ο άνθρωπος αφιερώνει λίγο χρόνο
για να βρεθεί κοντά στο φυσικό περιβάλλον (σε ένα δάσος, σε ένα δρυμό, σε μια λίμνη
κλπ), τότε το άγχος που προξενεί η έντονη ζωή της μεγαλούπολης μπορεί να ελαττωθεί.
Η επαφή του με τον πολύχρωμο κόσμο της φύσης μπορεί έστω και για λίγο να σβήσει
τις μουντές εικόνες του αστικού περιβάλλοντος. Είναι αλήθεια ότι το αίσθημα
ελευθερίας που προσφέρει η τελευταία απέχει πάρα πολύ από το ασφυκτικό περιβάλλον
που δημιουργούν τα στοιβαγμένα οικοδομήματα της πόλης και γενικώς η άναρχη
δόμησή της. Επιπλέον, η εκλέπτυνση του ψυχικού κόσμου του ατόμου, όπως η

γλυκύτητα και όχι η βιαιότητα, η καλαισθησία και όχι η ασχήμια, η πραότητα και όχι η
εγωιστική διάθεση αποτελεί ένα βαρυσήμαντο όφελος της δυναμικής αλληλεπίδρασης
του ατόμου με τη φύση.

Πνευματικός:
Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την προσφορά της φύσης στην πνευματικότητα του
ατόμου. Η μελέτη της φύσης από πολύ παλιά οδήγησε στη θέσπιση νόμων της φυσικής,
στον εμπλουτισμό κάποιων θρησκειών, στην ανάπτυξη της φιλοσοφίας, της οικολογίας..
Συγχρόνως, η φύση αποτελεί πηγή έμπνευσης εφόσον τα ερεθίσματα που δίνει με τις
ομορφιές της, με την ποικιλία των χρωμάτων της, με την πολυπλοκότητα της δομής της
είναι ανεξάντλητα. Παράλληλα, η καθαρότητα του πνεύματος μπορεί να προκύψει από
την τακτική επαφή των ανθρώπων με τη φύση, γεγονός που ταυτόχρονα μπορεί να
απομακρύνει τις προκαταλήψεις πολλών

Οικονομικός:
Δεν πρέπει να λησμονούμε το κέρδος που προέρχεται από την λελογισμένη
εκμετάλλευση της φύσης. Τα είδη διατροφής που παράγονται σε ένα τόπο μπορούν να
εξαχθούν και σε άλλες χώρες στοιχείο που θα αποφέρει κέρδη στον πρώτο. Επίσης, οι
πρώτες ύλες, όπως το αλουμίνιο, το κάρβουνο, ο χάλυβας αποτελούν μια άλλη
πλουτοπαραγωγική πηγή ενός κράτους. Επιπροσθέτως, οι δρυμοί, όπου βιώνουν σπάνια
είδη φυτών, οι λίμνες με μη συνηθισμένα ψάρια, ποτάμια κατάλληλα διαμορφωμένα
για τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων, κήποι στους οποίους προστατεύονται πολλά
σπάνια φυτά θα προσέλκυαν μεγάλο αριθμό τουριστών. Ο οικοτουρισμός, δηλαδή,
επιβάλλεται να εφαρμοστεί διότι ενδέχεται να αποφέρει πολλαπλά οικονομικά οφέλη
στη χώρα υποδοχής του συνόλου των οικοτουριστών.

Εθνικός:
Μπροστά στη θέση ότι το κλίμα, η γεωγραφία ενός τόπου, το κάλλος της φύσης είναι
παράγοντες καθοριστικοί για το γενικό χαρακτηρισμό ενός λαού κανείς δεν μπορεί να
φέρει αντίρρηση. Λέγεται ότι οι μεσογειακοί πληθυσμοί είναι πιο φιλόξενοι, πιο
πρόσχαροι, πιο ζωντανοί σε σχέση με όσους κατοικούν στο Νότο. Επίσης,
υποστηρίζεται ότι όσοι βρέχονται από θάλασσα είναι λιγότερο άτολμοι, λιγότερο
απαισιόδοξοι και κλειστοί ως προς την ψυχοσύνθεσή τους.
Δείγματα περιβαλλοντικής κρίσης
κρίσης::
Μόλυνση του αέρα
Ρύπανση της θάλασσας
Ρύπανση του εδάφους

Ηχορύπανση
Φαινόμενο του θερμοκηπίου
Όξινη βροχή
Ερημοποίηση
Ξηρασία
Ακραία καιρικά φαινόμενα
Η καταστροφή του στρώματος του όζοντος

