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ΚΕΙΜΕΝΟ  
 

Ανθρώπινο δικαίωµα ο κοινωνικός τουρισµός 
 

 
Όταν µιλάµε για τουρισµό εννοούµε γενικά τα ταξίδια 

µακριά από το σπίτι που ξεπερνούν τις είκοσι τέσσερις ώρες 
και που γίνονται για οιονδήποτε άλλο σκοπό – περιπέτεια 
εκπαίδευση, φυγή, υγεία κ .λπ . – εκτός από τον 
κερδοσκοπικό . Και όταν χαρακτηρίζουµε ένα είδος 
τουρισµού ως κοινωνικό τουρισµό, καταλαβαίνουµε πως 
πρόκειται για τουρισµό που περιλαµβάνει όλους . «Όλους» 
σηµαίνει και εδώ, όπως και σε πλείστες άλλες µορφές 
«κοινωνικών παροχών», τους λιγότερο προνοµιούχους της 
ζωής, δηλαδή εκείνους που δεν έχουν ή που δεν έχουν 
πάντοτε τα υλικά και τα πολιτιστικά µέσα για να 
ταξιδεύσουν και για να χαρούν, όπως αξίζει, τις διακοπές ή 
την άδειά τους. Πρόσθετα γνωρίσµατα του κοινωνικού 
τουρισµού είναι ότι «κατευθύνεται» από το κράτος ή την 
κοινωνία µε τη βοήθεια ή την ανοχή του κράτους, ότι δεν 
είναι εµπορικός και ότι συνήθως αποβλέπει σε πολλούς 
σκοπούς, όπως π .χ. ανθρωπιστικούς, εθνικούς, 
πολιτιστικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς, ακόµη και ότι 
επιδιώκει να πραγµατοποιηθεί κάτω από τις καλύτερες 
δυνατές συνθήκες . 

Με δύο λόγια ο κοινωνικός τουρισµός αποβλέπει από τη 
µια στο να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του σύγχρονου 
ανθρώπου, που αγωνιά µέσα στη βιοµηχανική ή 
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µεταβιοµηχανική κοινωνία της εποχής µας και από την άλλη 
στο να υποβοηθήσει να κρατηθούν ή να αξιοποιηθούν τοµείς 
της οµαδικής ζωής που ο σύγχρονος τεχνολογικός πολιτισµός 
θέτει σε προφανή κίνδυνο επιβίωσης . Θα σηµειώσω 
ενδεικτικά µόνο λίγες από τις πολλές ανάγκες που µπορεί να 
ικανοποιήσει ο κοινωνικός τουρισµός. Την ανθρώπινη 
ανάγκη της αναζωογόνησης, της ανανέωσης και του 
«φρεσκαρίσµατος» της ψυχής και του πνεύµατος που γίνεται 
µε την αλλαγή κλίµατος, περιβάλλοντος, παραστάσεων και 
εικόνων . Την εθνική απαίτηση να µην απογυµνωθούν από 
τον πληθυσµό τους αγροτικές, ορεινές ή άλλες ευαίσθητες 
περιοχές ή µικρά άγονα και αποµακρυσµένα νησιά . Την 
πολιτιστική αξίωση να γίνει κοινό κτήµα η γνώση του 
κοινωνικού, πνευµατικού και φυσικού περιβάλλοντος µιας 
χώρας και να διευρυνθεί η µόρφωση µεταξύ προνοµιούχων 
και µη προνοµιούχων της ζωής, µεταξύ κατοίκων των 
πόλεων και χωρικών, υπαλλήλων και εργατών, µορφωµένων 
και αγράµµατων, νέων και γέρων κ .λπ . και να δίνονται σε 
όλα τα κοινωνικά στρώµατα ευκαιρίες επαφής, 
επικοινωνίας, γνωριµίας που σπάει την αποξένωση και που 
οδηγεί σε αλληλοκατανόηση και ολοκληρωµένη κοινωνική 
ζωή .  

Το ουσιαστικό περιεχόµενο όµως του κοινωνικού 
τουρισµού είναι από πολλών ετών γνωστό, έστω και εάν 
περιλαµβάνει µικρές οµάδες Ελλήνων . Επίσης, η 
πραγµατοποίησή του δεν είναι κατευθυνόµενη ή 
συστηµατική . Οι παιδικές ή µαθητικές κατασκηνώσεις έχουν 
ευρύτατα διαδοθεί και θέρετρα δηµοσίων ή ιδιωτικών 
υπαλλήλων, στρατιωτικών και άλλων εργαζοµένων έχουν 
δηµιουργηθεί σε ολόκληρη τη χώρα . Μεγάλοι δηµόσιοι και 
ιδιωτικοί Οργανισµοί συµβάλλουν, και µε σηµαντικές 
µάλιστα οικονοµικές εισφορές, στην επίτευξη των σκοπών 
του κοινωνικού τουρισµού. Το «πνεύµα» όµως της 
συµµετοχής τους είναι περισσότερο εκδήλωση φιλανθρωπίας 
ή αλτρουισµού, παρά ικανοποίηση ενός υπάρχοντος 
δικαιώµατος. 
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Ο κοινωνικός τουρισµός ανάγεται σε έναν από τους 
µεγάλους σκοπούς της τουριστικής πολιτικής του κράτους .  
Εν τούτοις, η πραγµατοποίηση του σκοπού αυτού κάθε άλλο 
παρά ευχερής µπορεί να χαρακτηριστεί . Οι δυσχέρειες που 
παρουσιάζονται και που θα µπορούσαν ίσως να 
ξεπεραστούν µε τη διαδοχική και κλιµακωµένη στο χρόνο 
υλοποίηση ενός προγράµµατος κοινωνικού τουρισµού, δεν 
είναι µόνο οικονοµικές . Είναι δυσχέρειες που προβάλλονται 
µέσα από τις ίδιες τις µελέτες που αφορούν στον κοινωνικό 
τουρισµό και συνδέονται µε την εκπόνηση και την εφαρµογή 
ενός συντονισµένου προγράµµατος, το οποίο θα επισηµάνει 
τους σκοπούς και θα καθορίσει τα µέσα, µε τα οποία θα 
λάβει σάρκα και ουσία ο κοινωνικός τουρισµός . Προς ποιες 
περιοχές θα κατευθυνθεί και σε τι θα προσβλέπει και ποια 
θα είναι η ιεράρχηση των περιοχών. Ποιες κατηγορίες 
ανθρώπων θα περιλάβει – εργάτες, ιδιωτικούς υπαλλήλους, 
µαθητές, ηλικιωµένους, οικογενειάρχες – και πώς θα τους 
«υποδεχθεί». Σε ποια αναλογία και µε ποιο ειδικότερο 
σκοπό, θα χρησιµοποιήσει ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, 
καταφύγια, ξενώνες κ .λπ . Ποιες θα είναι οι «πολιτιστικές 
ψυχαγωγίες» και ποιες οι καθαρά «σωµατικοψυχικές», και 
ποιες οµάδες ανθρώπων θα αναµείξει . 

Αυτά είναι µερικά µόνον από τα προβλήµατα που 
παρουσιάζει ο κοινωνικός τουρισµός, όταν τον 
αντιµετωπίζει κανείς µε την ευθύνη της παροχής µιας 
κοινωνικής υπηρεσίας που ίσως είναι σήµερα εξίσου 
σηµαντική µε τις παραδοσιακές κοινωνικές παροχές, όπως η 
παροχή της κατοικίας, των µεταφορών και της 
τηλεπικοινωνίας . ∆εν πρέπει ποτέ να ξεχνούµε ότι ο 
τουρισµός αναφέρεται στον άνθρωπο και αποβλέπει στην 
αναζωογόνηση του σωµατικού, πνευµατικού και ψυχικού 
του κόσµου και µόνον όταν ικανοποιήσει τις θετικές αυτές 
πανανθρώπινες  αξίες,  µπορεί   να  αποτελέσει  τη   µεγάλη,  
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ανανεωτική και ζωογόνο δύναµη που έχει ανάγκη για να 
επιβιώσει ο κουρασµένος άνθρωπος – εργάτης του καιρού 
µας .  

 (∆ιασκευή από δοκίµιο του Γ.∆ . ∆ασκαλάκη, 
 δηµοσιευµένο στο βιβλίο «∆οκίµια Λυκείου», 
 β΄ έκδοση Υπουργείου Παιδείας Κύπρου,  
 Λευκωσία, 1988). 
 
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας µια περίληψη του 

κειµένου που σας δόθηκε . (100-120 λέξεις) 
 

Μονάδες 25 
 

Β1. Ποιες είναι οι θέσεις που διατυπώνει ο συγγραφές στην 
τελευταία παράγραφο του κειµένου; (60-80 λέξεις). 

 Μονάδες 10 
 

Β2. Για κάθε παράγραφο του κειµένου που σας δόθηκε, να 
γράψετε από έναν πλαγιότιτλο . 

 

Μονάδες 5 
 

Β3. ποιότητα ζωής, οικονοµικές εισφορές, φυσικό 
περιβάλλον, πολιτιστικές ψυχαγωγίες. 

 Χρησιµοποιώντας καθεµιά από τις παραπάνω 
εκφράσεις, να γράψετε από µια δική σας πρόταση .  

 Μονάδες 4 
 

Β4. Να επισηµάνετε τους τρόπους ανάπτυξης της πρώτης 
παραγράφου του κειµένου . 

 

Μονάδες 6 
 

Γ. Οι δηµοτικές αρχές του τόπου σας σχεδιάζουν να 
εφαρµόσουν προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού και 
ζητούν τη γνώµη των δηµοτών . Να γράψετε µια επιστολή 
στο δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία να διατυπώνετε τις 
απόψεις σας σχετικά µε τη σηµασία των προγραµµάτων 
αυτών ως κοινωνικής υπηρεσίας και τις προϋποθέσεις 
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που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρµογή τους (400-
500 λέξεις).  
 

Μονάδες 50 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, 
εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην τα αντιγράψετε στο 
τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 
φωτοτυπιών αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη 
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο 
και τις φωτοτυπίες. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα. 
4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή. 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοτυπιών. 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή των 

φωτοτυπιών. 
 
 
 

 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 


