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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Α1.   

Η ανάγκη προστασίας της φύσης επιβάλλει νέους κανόνες σε κρίσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 

Αρχικά η κατασκευή νέων κτιρίων αλλά και ο σεβασμός της φύσης σε όλα τα στάδια της 

παραγωγικής διαδικασίας των  γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων  αποτελούν προμετωπίδα 

αυτής της νέας προσέγγισης της οικονομίας. Ταυτόχρονα η «πράσινη οικονομία» μπορεί να 

εξαπλωθεί και στον τομέα της ενέργειας όπου η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και 

στους τομείς της τεχνολογίας και της επιστήμης.  

 

Β1. 

α) Λ (ενταγμένη όμως σ’ ένα γνήσιο ποιοτικό πλαίσιο ζωής…. ασφάλειας των πολιτών.) 

β) Λ (περισσότερο φιλική προς τη φύση και στο περιβάλλον…. να καλύψουν και αυτές τις δικές τους 

ανάγκες.) 

γ) Σ (Σήμερα, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επενδύουν στην έρευνα και την ανάπτυξη πράσινων 

τεχνολογιών και πρακτικών μεθόδων.) 

δ) Σ (επιδιώκουν να διαμορφώσουν ευνοϊκές ανθρώπινες αξίες, ….ποιοτική ανθρώπινη ζωή. 

ε) Σ (Από τα οικονομικά συμπτώματα της συνολικής αυτής κρίσης, …. κατανεμημένη χρήση 

πεπερασμένων και εξαντλήσιμων φυσικών πόρων. 

 

Β2.  

Ο αρθρογράφος στο παραπάνω απόσπασμα επιτίθεται σε ένα κομμάτι της πολιτικής εξουσίας αλλά 

και της επιστημονικής κοινότητας οι οποίες επενδύουν στην ανάπτυξη χωρίς κανόνες. Σχεδιάζουν 

μόνο για το παρόν προσπαθώντας να λύσουν τα σύγχρονα προβλήματα όπως της ανεργίας με 

παρωχημένες πολιτικές. Όμως το μόνο που καταφέρνουν είναι να υποθηκεύσουν το μέλλον, 

σπαταλώντας τα «δώρα» της φύσης. Καταστρέφουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και 

μακροπρόθεσμα διογκώνουν την ανεργία καθώς ο πλανήτης πολύ σύντομα θα αδυνατεί να 

ικανοποιεί τις αμέτρητες απαιτήσεις των καταναλωτών. Χρειάζεται λοιπόν μια πιο σοφή πολιτική 

που στόχο θα έχει την προστασία και τη διαιώνιση των φυσικών προϊόντων προς όφελος του 

ανθρώπου. 

 

Β3. 

α. Η συλλογιστική πορεία είναι παραγωγική. Ξεκινά από τη γενική θέση σχετικά με τη συνολική 

κρίση που μαστίζει τον πλανήτη στο σύγχρονο κόσμο δίνοντας κάποια παραδείγματα αυτής. 

Καταλήγει στο ειδικό συμπέρασμα ότι στις τελευταίες δεκαετίες αρχίζει και διαφοροποιείται η έννοια 

της οικονομικής ανάπτυξης καθώς συμπεριλαμβάνονται πλέον και άλλες παράμετροι σ’ αυτήν 

(εκπαιδευτικές, περιβαλλοντολογικές, κοινωνικές) 

β. φτώχεια, επιδράσεις 

γ. Ο σκοπός του αρθρογράφου στο συγκεκριμένο απόσπασμα είναι να πείσει τον αναγνώστη ότι η 

πολύπλευρη κρίση που ταλαιπωρεί τον πλανήτη και τις ανθρώπινες κοινωνίες οδήγησε σε μια 
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αλλαγή πλεύσης αναφορικά με τις νέες μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Για να πείσει, 

εντάσσει στο απόσπασμα του τις εξής γλωσσικές επιλογές: 1. Αναφορική γλώσσα ώστε τα νοήματα 

να γίνουν πιο κατανοητά. 2.  γ’ ρηματικό πρόσωπο ώστε να γίνει αντιληπτό ότι όσα αναφέρονται 

αφορούν όλες τις κοινότητες και όλους τους ανθρώπους. 3. Μακροπερίοδος λόγος ο οποίος 

παρουσιάζει εμφατικά την ένταση και την έκταση της γενικότερης κρίσης καθώς και τα 

αποτελέσματά της στις ζωές των ανθρώπων.  

Εναλλακτικά μπορείτε να εντάξετε: το τυπικό και απρόσωπο ύφος, το α’ πληθυντικό πρόσωπο στο 

«πλανήτη μας» προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσει τον αναγνώστη, το εκλεπτυσμένο λεξιλόγιο που 

δείχνει το γνωσιολογικό επίπεδο του αρθρογράφου.  

 

Γ1.    Ο συγγραφέας περιγράφει την αξία της φύσης η οποία νοηματοδοτεί κάθε έμψυχο και άψυχο 

σώμα.  

Κειμενικοί δείκτες: 

1.  Εκφραστικά μέσα: μεταφορές :(Ρουφάνε την ευλογία του εδάφους) προσωποποιήσεις (Κι όταν 

το ξεθάβεις δεν το ξεχνά αυτό) 

2. Β΄ ρηματικό πρόσωπο (Κάνε ησυχία ν’ ακούσεις) 

3. Συμβολισμοί: (χώμα, ρολόι) 

4. Ερωτήσεις: (Ξέρει τη γη, κατάλαβες;) 

5. Εικόνες οπτικές- κινητικές- ακουστικές (το τρίξιμο απ’ τις ρίζες που προχωρούν μες στο χώμα. 

Το κελάρυσμα των υπόγειων υδάτων και το θόρυβο που κάνουν τα μερμήγκια καθώς σκάβουν 

σήραγγες και κουβαλούνε σπόρους) 

O άνθρωπος απομακρυνόμενος απ’ τη φύση, ουσιαστικά έχει χάσει τον πραγματικό του προορισμό. 

Το περιβάλλον και τα αντικείμενα που συνοδεύουν τη ζωή του είναι ξένα, δε μπορούν να 

εναρμονιστούν με τη φύση του ανθρώπου ούτε μπορούν να του προσφέρουν την ψυχική ηρεμία και 

γαλήνη, την υγεία που του χαρίζει απλόχερα η φύση.  

(Αναπτύξτε τα παραπάνω στοιχεία) 

 

Δ1.  

Χαιρετισμός: αγαπητοί συνδημότες 

Πρόλογος: Προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος: Οικονομικές μονάδες ανεξέλεγκτες προκαλούν 

μολύνσεις/ Τσιμεντοποίηση/ Σκουπίδια/ αδιάφοροι πολίτες για τα τεκταινόμενα/ Κίνδυνοι για τη 

δημόσια υγεία αλλά και υπονόμευση της οικονομίας. Λύση= Πράσινη ανάπτυξη. 

Κυρίως θέμα: 

Οφέλη 

1. Κατασκευές περιβαλλοντολογικά φιλικές- Ανάσα για τους πολίτες. 

2. Καλύτερη ποιότητα εργασίας/ καλύτερη ποιότητα ζωής. 

3. Νέες θέσεις εργασίας, πιο ποιοτικές, πιο εξειδικευμένες.  

4. Μεγαλύτερη συμμετοχή της τεχνολογίας στην οικονομία και στην ανάπτυξη 

Τρόποι συμβολής της νέας γενιάς.  

1. Να εντρυφήσουν σ’ αυτό το νέο πνεύμα/ σπουδές προσανατολισμένες στην πράσινη ανάπτυξη 

2. Να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις που θα σέβονται το περιβάλλον 

3. Να απαιτήσουν αυστηροποίηση των ελέγχων για όσους βλάπτουν με τις ενέργειές τους το 

περιβάλλον.  

4. Να διεκδικήσουν χώρο στα πολιτικά πράγματα κουβαλώντας τον αέρα της ανανέωσης σε ιδέες 

και σε δράσεις.  

Επίλογος της αρεσκείας σας.  

 

 


