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ΓΘΒ - ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3
Αγαπητοί Μαθητές
Θα ήθελα με αυτή την επιστολή μου να σας υπενθυμίσω ότι οφείλετε στους γονείς σας,
στους παππούδες σας, στους ευπαθείς φίλους σας, να τηρείτε τις οδηγίες της πολιτείας
σχετικά με τον ιό που επιτίθεται στις ζωές μας.
Ξέρω ότι μπορείτε, ξέρω ότι το θέλετε, ξέρω ότι θα το κάνετε.

ΜΕΝΕΤΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Ξέρω ότι θα πείσετε τους φίλους σας. Ξέρω ότι θα γίνετε πολλαπλασιαστές του
συνθήματος.
Παιδιά σταθείτε στο ύψος σας. Φανείτε ανώτεροι των καταστάσεων.
Σας αγαπούμε, επενδύουμε στον εθελοντισμό σας και στην ωριμότητά σας.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΣΗΚΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΗΣ
ΖΩΗΣ
Η διευθύντριά σας
Νεφέλη Χρ. Χουρμούζη
1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ "Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Κέννεντυ 119, 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ.2310341158,Fax 2310341482
www.eap.edu.gr

• ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΘΜ /ΓΘΒ /ΓΟΠ
 Το παρακάτω κείμενο προέρχεται από του Θεματικούς Κύκλους του Υπουργείου.
Αφού το διαβάσετε προσεκτικά και το κατανοήσετε να απαντήσετε στη 2η από τις
ερωτήσεις που ακολουθούν. [Εννοείται πως μπορείτε να ασχοληθείτε και με τις
υπόλοιπες ερωτήσεις].
Καλή δύναμη.
ΣΠΥ - ΚΤΧ
Το μέλλον του τουρισμού
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ κινητικότητα των λαών ο τουρισμός αποκτά για την Ευρώπη
μια νέα διάσταση, πέρα από το συμβατικό περιεχόμενό του ως πηγήςεθνικού
εισοδήματος για τις ελκυστικές τουριστικά χώρες και ως αγαθούποιότητας ζωής για
τους τουρίστες. Αποτελεί μια ευκαιρία προσέγγισηςτων κατοίκων της Ευρώπης,
καθώς και των κοινωνιών που αναπτύσσονταιστα πλαίσια της Ευρώπης, αλλά με
διαφορετικές πολιτισμικές και θρησκευτικές παραδόσεις.
Ο μαζικός συμβατικός τουρισμός στην Ευρώπη ήταν και είναι ως σήμερα,στο
μεγαλύτερο ποσοστό του, τουρισμός επίσκεψης μουσείων, μνημείων,ιστορικών
χώρων, φαγητού και διασκέδασης (πολλές φορές κακής ποιότητας), χωρίς να δίνεται
η ευκαιρία επικοινωνίας των επισκεπτών με τουςκατοίκους της χώρας που
επισκέπτονται.
Σήμερα αρχίζει να γίνεται συνείδηση ότι η ανάπτυξη των ήπιων
μορφώντουρισμού, ο τουρισμός στον αγροτικό χώρο και ιδιαίτερα ο αγροτουρισμός,
που χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία του σεβασμού στον άνθρωποκαι στο
περιβάλλον, είναι οι πλέον κατάλληλες μορφές τουρισμού πουθα μπορούσαν να
συμβάλουν: στην καλύτερη γνωριμία και επικοινωνίατων κατοίκων της Ευρώπης που
διευρύνεται και ανακατατάσσεται, στηνκαλύτερη γνωριμία και επαφή των κατοίκων
της Ευρώπης με το φυσικόπλούτο της αλλά και στη συνειδητοποίησή τους ότι οι
φυσικοί πόροι αυτήςτης ηπείρου πρέπει να προστατευθούν, όχι μόνο για τους
σημερινούς κατοίκους αλλά και για τις επόμενες γενιές και στη «διαπαιδαγώγηση»
όλωντων πολιτών της Ευρώπης στην «ανεκτικότητα» της διαφοράς, είτε αυτήείναι
πολιτισμική είτε θρησκευτική.
Σήμερα, κατά τη γνώμη μας, αρχίζει να αναδεικνύεται καθαρότερα ηάποψη ότι ο
«αγροτουρισμός» δεν πρέπει να συγχέεται με τον «αγροτικότουρισμό» και τα
«ενοικιαζόμενα δωμάτια». Και αυτό διότι, σε πολύ γενικέςγραμμές, ο αγροτουρισμός
αναπτύσσεται μεν στον αγροτικό χώρο, μπορείόμως να προσφέρεται από «κάθε
μορφής επιχείρηση» και μάλιστα χωρίς«ειδικές ποιοτικές προδιαγραφές».
Η αγροτουριστική παραγωγή αποτελεί τελικά ένα σύνολο ήπιων μορφών
τουρισμού, οι οποίες έχουν σκοπό να ανταποκριθούν στις σύγχρονεςανάγκες και
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προσδοκίες των τουριστών που επιθυμούν να μετατραπούν,με αυξητική τάση, σε
περιηγητές. Οι υπηρεσίες αυτές σχετίζονται κυρίως:— Με προσφορά καταλύματος,
με διατροφή, με τοπικές πολιτισμικές δραστηριότητες, με υπαίθριες δραστηριότητες,
με πληροφόρηση των περιηγητώνκαι με άλλες αναγκαίες υπηρεσίες.
Ο παραπάνω ενδεικτικός κατάλογος υπηρεσιών αναφέρεται διότι δείχνειτην
πολυμορφία των ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, οι οποίοι χρειάζεται να
συμμετέχουν για να καλυφθούν οι ανάγκες των περιηγητών, αλλά αναδεικνύει
συγχρόνως και το γεγονός ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα
ο αγροτουρισμός είναι «η οργάνωση των υπηρεσιών και της προσφοράς».
Ο «αγροτικός τουρισμός» και ο «αγροτουρισμός» τα τελευταία 20 χρόνια
αποτελούν για την Ευρώπη μια προσπάθεια να συγκρατηθεί και να αναχαιτισθεί 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 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ γενικά, κυρίως δε 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 EE, 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 HenriGrolleau, το πιο επιτυχημένο
πρόγραμμα δομημένου αγροτουρισμού έχει αποδειχθεί το δίκτυο των Γυναικείων
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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 Αράχωβα της Βοιωτίας.
Εξάλλου αρκετές αναπτυξιακές εταιρείες που στηρίζονται από τις περιφέρειες,
τις νομαρχίες και την τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις με
παραδοσιακούς ξενώνες, αγροτοβιοτεχνικές και αγροτοοικοτεχνικές μονάδες έχουν
προωθήσει επιτυχημένα αγροτουριστικά προγράμματα τα οποία δείχνουν ότι ο
αγροτουρισμός: συμβάλλει θετικά στη βιώσιμη περιφερειακή οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη, εξασφαλίζει αυταπασχόληση και προσωπικό εισόδημα
δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για νέους και γυναίκες, συμβάλλει
στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, αναδεικνύει και διατηρεί την πολιτιστική
κληρονομιά και αξιοποιεί τα τοπικά αγροτικά προϊόντα (όπως η προσπάθεια του
αγροτουριστικού προγράμματος Επιδαύρου Αργολίδας σε συνδυασμό με τις
ετήσιες πολιτιστικές τοπικές εκδηλώσεις του «Ιουλίου». [...]
Χρυσάνθη Λαΐου-Αντωνίου
Από τον ημερήσιο Τύπο
1. Ποια εναλλακτική μορφή τουρισμού προβάλλει η συγγραφέας; Από ποια
αδιέξοδα του συμβατικού τουρισμού προέκυψε αυτή;
2. Γιατί η συγγραφέας θεωρεί την ανάπτυξη του αγροτουρισμού ως αναγκαία
διέξοδο για την αναχαίτιση της επιθετικότητας του «βιομηχανοποιημένου
τουρισμού»;
3. Συμφωνείτε με την άποψη ότι ο αγροτουρισμός θα μπορούσε να συμβάλει στην
καλύτερη γνωριμία και επικοινωνία των κατοίκων της Ευρώπης;
4. Ποια οφέλη μπορούν να προκύψουν για τις τοπικές κοινωνίες και τους κατοίκους
τους από τη συστηματική εφαρμογή προγραμμάτων αγροτουρισμού σε αυτές;
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• ΦΥΣΙΚΗ
Από το βοήθημα του Σαββάλα, ερωτήσεις κατανόησης και ασκήσεις για εξάσκηση
πάνω στον Θεμελιώδη Νόμο της Στροφικής Κίνησης που αναπτύξαμε μέσα στην
τάξη:
Σελίδες 322 – 323: 13.36, 13.39, 13.40, 13.42.
Σελίδες 330 – 334: 14.6, 14.8, 14.12, 14.13, 14.16, 14.18, 14.19.

Για ενδεχόμενες απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου πρωινές ώρες, από
08:30 – 13:30 στο κινητό τηλέφωνο 6949 661 419.
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