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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Κείμενο 1 : Πράσινη Οικονομία και Πράσινη Επιχειρηματικότητα 

 

      Η καθημερινότητα εξελίσσεται διαρκώς και κάθε μέρα απαιτείται μεγαλύτερη καταβολή 

ενέργειας και προσπάθειας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Πολλές 

φορές, όμως, τα μέσα που χρησιμοποιούμε έχουν αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον, την ποιότητα 

ζωής και την υγεία μας. 

             Η οικονομική ανάπτυξη συχνά συσχετίζεται με την αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων και 

τελικά στην εξάντλησή τους. Η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, που κατέχει η κάθε οικονομία και 

χώρα, πρέπει να γίνεται με πιο επιβραδυντικό ρυθμό από αυτόν με τον οποίο ανανεώνονται, 

ειδάλλως, θα επέλθει οικολογική κρίση, η οποία στη συνέχεια, με τη σειρά της, θα επηρεάσει την 

ανθρώπινη ζωή. Το οικονομικό πρότυπο της Πράσινης Οικονομίας προωθεί την ισορροπία μεταξύ της 

κοινωνικής, της οικονομικής και της περιβαλλοντικής ευημερίας και προάγει έναν καλύτερο τρόπο 

ζωής. 

       Τα πράσινα κτίρια -ή αλλιώς βιώσιμα κτίρια- είναι ένα από τα βήματα για τη δημιουργία ενός 

βιώσιμου περιβάλλοντος. Σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και λειτουργούν για να ελαχιστοποιήσουν 

τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αποφέρει μια απλή κατασκευή κτιρίου. Εκτός από το όφελος 

προς το περιβάλλον, τα πράσινα κτίρια καθιστούν ένα ευχάριστο περιβάλλον για τους εργαζόμενους 

και τους πολίτες που κατοικούν σε αυτά. 

Η Πράσινη Επιχειρηματικότητα αποτελεί μία σύγχρονη μορφή οικονομικής δραστηριότητας, καθώς 

λαμβάνει υπόψη την σημαντικότητα του περιβάλλοντος και, με σεβασμό προς αυτό, δρα για την 

κερδοφορία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγικής της 

διαδικασίας μέχρι και την τελική διάθεση του προϊόντος. Η μετατροπή μιας «απλής» επιχείρησης σε 

«πράσινη» βασίζεται σε οικονομικά κριτήρια, έτσι ώστε τα οφέλη που θα επακολουθήσουν από τη 

διαδικασία αυτή, να είναι μεγαλύτερα από το κόστος που θα προξενηθεί. Σήμερα, όλο και 

περισσότερες επιχειρήσεις επενδύουν στην έρευνα και την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών και 

πρακτικών μεθόδων. Η πράσινη ανάπτυξη αφορά έναν συγκεκριμένο τρόπο μεταχείρισης των 

οικονομικών δραστηριοτήτων από τον πρωτογενή τομέα έως τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες, για να 

διασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη. 

Η καθυστέρηση της χώρας μας να αξιοποιήσει αυτό το πρότυπο, μόνο αρνητικές συνέπειες επιφέρει 

στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Ειδικότερα, με την εισαγωγή περισσότερων 

επιχειρήσεων στην πράσινη επιχειρηματικότητα, αυξάνεται η εγχώρια ενεργειακή αυτονομία και 

δημιουργείται ένα ανταγωνιστικό κλίμα, λόγω της έμφασης που δίνεται στην ποιότητα των 

υπηρεσιών και των αγαθών που προσφέρονται. Ωστόσο, η χώρα μας διαθέτει συγκριτικό 

πλεονέκτημα στις αειφορικές μορφές ενέργειας, για παράδειγμα στην ηλιακή και στην αιολική 

ενέργεια, πράγμα το οποίο βοηθά την οικονομική της ανάκαμψη. Ύστερα, μία χώρα που σέβεται τη 
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νομοθεσία για το περιβάλλον και είναι ενεργή σε αυτού του είδους την επιχειρηματικότητα, αλλά και 

πληροί τις κατάλληλες γεωγραφικές και κλιματικές προϋποθέσεις, αποτελεί πόλο έλξης ξένων 

κεφαλαίων για μία, επιπλέον, ανάπτυξη στις πράσινες επενδύσεις. 

Οι τεχνικές παραγωγής και κατανάλωσης είναι δυνατό να βελτιωθούν και να γίνουν πιο οικολογικές, 

καθόσον οι περισσότερες παλιές τεχνολογίες δεν είναι φιλικές προς το περιβάλλον, μέσα από την 

εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Αυτό συνεπάγεται την πρόοδο της τεχνογνωσίας. 

Η πράσινη οικονομική ανάπτυξη ενισχύει και ενθαρρύνει νέες οικονομικές δραστηριότητες, συνεπώς, 

δημιουργούνται νέες ευκαιρίες οικονομικής, πράσινης απασχόλησης, με αποτέλεσμα τη μείωση της 

ανεργίας και την αύξηση του βιοτικού επιπέδου. Όλα αυτά οδηγούν σε μία καλύτερη παραγωγική 

βιωσιμότητα της Ελλάδας και συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξή της στις διεθνείς αγορές 

προϊόντων. Επομένως, η πράσινη οικονομία και επιχειρηματικότητα αποτελεί μία αξιοσημείωτη 

επένδυση για ένα καλύτερο μέλλον και ένα καλύτερο αύριο της χώρας και μία καλύτερη ποιότητα 

ζωής.                                                                                                                                       

                                                                                                                                                  Μανταλένα Κατωπόδη 
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Κείμενο 2 : Περιβάλλον – κοινωνία – οικονομία και εκπαίδευση για βιώσιμη ανάπτυξη 

 

       Σήμερα, ζούμε σε μία ιδιαιτέρως ζοφερή και οδυνηρή κοινωνική πραγματικότητα, κυριαρχημένη 

από μια βαθιά ριζωμένη οικονομική, οικολογική, πολιτισμική και εκπαιδευτική κρίση. Η 

πολυδιάστατη αυτή κρίση, συνεχώς οξύνεται και επιδεινώνεται από τη φτώχεια, την ανεργία, τη 

διαφθορά, την έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και από την αλλοτρίωση, την αποξένωση, την 

απάθεια, την αδιαφορία την περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

       Από τα οικονομικά συμπτώματα της συνολικής αυτής κρίσης, η φτώχεια, η ανεργία και η συνεχώς 

εξαπλωμένη διαφθορά, συνήθως, προέρχονται από την αλόγιστη, άνιση, και αδίκως κατανεμημένη 

χρήση πεπερασμένων και εξαντλήσιμων φυσικών πόρων, που δεν καλύπτουν βασικές βιοτικές 

ανάγκες για όλους τους πολίτες του πλανήτη μας και κυρίως γι’ αυτούς των αναπτυσσόμενων 

φτωχών χωρών. Γι’ αυτό, στις τελευταίες δεκαετίες, η έννοια της οικονομικής ανάπτυξης έχει 

διαφοροποιηθεί ποιοτικά, συμπεριλαμβάνοντας και συνεκτιμώντας και τις περιβαλλοντικές και τις 

κοινωνικές και τις εκπαιδευτικές τις διαστάσεις και επιδράσεις. 

       Απ’ αυτή τη διευρυμένη -ποιοτικά- οικονομική αντίληψη γεννήθηκε η ιδέα και η έννοια της 

διατηρήσιμης ή αυτοσυντηρούμενης ή Αειφορικής ή Βιώσιμης -κοινωνικά- ανάπτυξης, που εκφράζει 

μια -περισσότερο φιλική προς τη φύση και στο περιβάλλον, ανάπτυξη, η οποία εξ ορισμού, επιδιώκει 

να διασφαλίσει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές, εκείνες, συνθήκες που θα 

επιτρέψουν όχι μόνο στις σημερινές, αλλά και στις μελλοντικές γενιές να καλύψουν και αυτές τις 

δικές τους ανάγκες. 

       Έτσι, η ολοκληρωμένη Αειφορική ή βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη (Development) που εξασφαλίζει 

μία σταθερή και διαχρονική ποιότητα ζωής, δεν ταυτίζεται με την ουδέτερη -κοινωνικά- οικονομική 

ανάπτυξη, η οποία στην πραγματικότητα δεν είναι Ανάπτυξη, αλλά Μεγέθυνση, δηλαδή ποσοτική 

Αύξηση (Growth) Οικονομικών Μεγεθών. Άλλη, συνεπώς, είναι η ποσοτική οικονομική αύξηση, την 

οποία οι παραδοσιακοί οικονομολόγοι, λογιστικού χαρακτήρα, αλλά και οι παρακμιακοί πολιτικοί 

αποκαλούν Ανάπτυξη, και άλλη η βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη, που ως πραγματική και ουσιαστική 

ανάπτυξη, εμπεριέχει βεβαίως και τη συμβατική οικονομική μεγέθυνση, ενταγμένη όμως σ’ ένα 

γνήσιο ποιοτικό πλαίσιο ζωής, οριοθετημένο από ευνοϊκές συνθήκες υγείας, παιδείας, αγωγής, 

απασχόλησης, ελευθερίας, Δημοκρατίας, ανθρώπινων δικαιωμάτων και ασφάλειας των πολιτών. 

        Με αυτές τις αντιλήψεις, οι πυλώνες της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος 

σχηματίζουν το αειφορικό – βιώσιμο τρίγωνο ανάπτυξης, με πλευρές – πυλώνες, οι οποίες επιδιώκουν 

https://www.offlinepost.gr/author/mad-downfoot/
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να διαμορφώσουν ευνοϊκές ανθρώπινες αξίες, στάσεις, συμπεριφορές και δράσεις, για μία ουσιαστική 

και ποιοτική ανθρώπινη ζωή. […] 

                                                                                                            Αρτέμης Αθανασάκης,  «Χανιώτικα Νέα» 

 

Κείμενο 3 : Φυσικές ιστορίες 

 

Μόνο εδώ ακούς τη βουή. Ακούς τη βουή; Είναι ο θόρυβος που κάνει η γη έτσι καθώς γυρνά στον 

άξονά της. Δε σταματά ποτέ ο θόρυβος αυτός. Ακούει κι άλλα κανείς εδωκάτω. Κάνε ησυχία ν’ 

ακούσεις 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. Κάποτε 

άκουγα κι εκείνους απάνω, που σκάβανε να βρουν τα πράγματά μου. Τα πράγματα γίνονται 

καλύτερα άμα τα χώνεις στη γη. Μαθαίνουν. Καταλαβαίνουν τον καιρό που αλλάζει τη βροχή, τη 

ζέστη, τα χιόνια. Ρουφάνε την ευλογία του εδάφους. Και παίρνουν αξία. Ένα ρολόι που το ‘χεις 

θαμμένο, ας πούμε, τρία χρόνια, είναι πολύ καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο ρολόι. Ξέρει τη γη, 

κατάλαβες; Κι όταν το ξεθάβεις δεν το ξεχνά αυτό. Έχεις πάντα ένα ρολόι που πέρασε τρία χρόνια 

στο χώμα. Πολύ σπουδαίο ρολόι. Και τα μερμήγκια γι αυτό είναι θαυμαστά, γιατί ζουν στο χώμα. 

Μήπως οι άνθρωποι; Από το χώμα πλάστηκαν, στο χώμα καταλήγουν. Δεν πρέπει, λοιπόν, να ‘ναι 

δειλοί. Κι αν τ’ όνομά τους είναι Ανθός, να μην τους λένε Μάνθους, ακούς; Ο Ανθός φυτρώνει και 

μοσχοβολά κι όλοι τον καμαρώνουν. 

                                                                                                                                          Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Θέμα 1ο  

Α1. Συνοψίστε σε μια παράγραφο 60-70 λέξεων τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας που 

ακολουθούν  ή πρέπει να ακολουθούν τους περιβαλλοντικούς κανόνες συμβάλλοντας στην 

προστασία του πλανήτη όπως αναφέρονται στο Κείμενο 1.  

Μονάδες 15 

 

Θέμα 2ο  

Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, με βάση τα Κείμενα 1 και 2, τις παρακάτω προτάσεις, 

γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό ή 

Λάθος. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές στα κείμενα 1 και 2.  

α) Η «πράσινη ανάπτυξη» εμπεριέχει αποκλειστικά την αλλαγή των οικονομικών μοντέλων που 

ακολουθεί η κοινωνία.  

β) Η «πράσινη ανάπτυξη» αφορά την αύξηση της παραγωγής αγαθών προς όφελος των ανθρώπων 

των αναπτυσσόμενων και φτωχών χωρών.  

γ) Η «πράσινη επιχειρηματικότητα» στηρίζεται πρωτίστως στην αναζήτηση νέων μεθόδων 

παραγωγής μέσω της τεχνολογίας.  

δ) Η «φιλική προς το περιβάλλον« οικονομική ανάπτυξη  αποτελεί παράγοντα αλλαγής της 

συνολικής νοοτροπίας και στάσης των πολιτών.  

ε) Τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα σχετίζονται με την εχθρική αντιμετώπιση του περιβάλλοντος.  

Μονάδες 10 

 

Β2. «Άλλη, συνεπώς, είναι η ποσοτική οικονομική αύξηση, την οποία οι παραδοσιακοί οικονομολόγοι, 

λογιστικού χαρακτήρα, αλλά και οι παρακμιακοί πολιτικοί αποκαλούν Ανάπτυξη, και άλλη η βιώσιμη 
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κοινωνική ανάπτυξη, που ως πραγματική και ουσιαστική ανάπτυξη, εμπεριέχει βεβαίως και τη 

συμβατική οικονομική μεγέθυνση, ενταγμένη όμως σ’ ένα γνήσιο ποιοτικό πλαίσιο ζωής» 

Ποιες νοοτροπίες στηλιτεύει ο αρθρογράφος στο παραπάνω απόσπασμα; (80-100 λέξεις) 

Μονάδες 15 

 

Β3. «Από τα οικονομικά συμπτώματα της συνολικής αυτής κρίσης, η φτώχεια, η ανεργία και η συνεχώς 

εξαπλωμένη διαφθορά, συνήθως, προέρχονται από την αλόγιστη, άνιση, και αδίκως κατανεμημένη χρήση 

πεπερασμένων και εξαντλήσιμων φυσικών πόρων, που δεν καλύπτουν βασικές βιοτικές ανάγκες για 

όλους τους πολίτες του πλανήτη μας και κυρίως γι’ αυτούς των αναπτυσσόμενων φτωχών χωρών.  Γι’ 

αυτό, στις τελευταίες δεκαετίες, η έννοια της οικονομικής ανάπτυξης έχει διαφοροποιηθεί ποιοτικά, 

συμπεριλαμβάνοντας και συνεκτιμώντας και τις περιβαλλοντικές και τις κοινωνικές και τις 

εκπαιδευτικές τις διαστάσεις και επιδράσεις.» 

α. Ποια η συλλογιστική πορεία του αρθρογράφου στην παράγραφο; Τεκμηριώστε την απάντησή σας. 

(μονάδες 5) 

β. πενία, επιρροές. Βρείτε στο παραπάνω απόσπασμα τα συνώνυμα των λέξεων. (μονάδες 2)  

γ. Ποιος ο σκοπός του αρθρογράφου στο συγκεκριμένο απόσπασμα; (μονάδες 4) Εντοπίστε τέσσερις 

γλωσσικές επιλογές που συμβάλλουν σ’ αυτό τον σκοπό. (μονάδες 4) 

Μονάδες 15 

 

Θέμα 3ο  

Γ1. Ποιο θέμα διαπραγματεύεται ο συγγραφέας στο Κείμενο 3; Περιγράψτε το δίνοντας τουλάχιστον 

τρεις κειμενικούς δείκτες. Εμπνεόμενοι από το κείμενο αναφερθείτε στις συνέπειες  της 

απομάκρυνσης του ανθρώπου από τη φύση. (150-200 λέξεις) 

Μονάδες 15 

 

Θέμα 4ο  

Δ1. Όπως γίνεται αντιληπτό στα κείμενα 1 και 2, η «πράσινη ανάπτυξη» είναι το στοίχημα της νέας 

εποχής. Σε μία ομιλία 300-350 λέξεων στο Δήμο σας να αναφερθείτε στα οφέλη που έχει για τον τόπο 

σας και τους ανθρώπους αυτή η νέα αντίληψη και στους τρόπους με τους οποίους η νέα γενιά μπορεί 

να συμβάλλει στην υιοθέτηση απ’ όλα τα μέλη της κοινωνίας, αυτής της νέας οικονομικής- 

κοινωνικής- περιβαλλοντολογικής στάσης.                                                                                       

Μονάδες 30 

 

 

 


