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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
27-01-2013
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην απολογιστική ομιλία του αναφέρεται στο
παρόν και το μέλλον της Ένωσης. Ο προβληματισμός του έγκειται στο γεγονός ότι η
οικονομική κρίση εξελίχθηκε σε οικονομική και πολιτική. Επισημαίνει ότι τα μέτρα
αντιμετώπισης που υιοθετήθηκαν προκάλεσαν δυσαρέσκεια και αίσθημα αδικίας στους
πολίτες. Οι κυβερνήσεις των κρατών με τη στάση τους επέτειναν την πολιτική κρίση,
αφού δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη. Ο ίδιος αισιοδοξεί για την υπέρβαση του προβλήματος
μέσα από τη χάραξη μίας νέας πολιτικής, που θα στηρίζεται στη δημοκρατία και στην
αλληλεγγύη. Με το δεδομένο της παγκοσμιοποίησης θεωρεί αναγκαίο το αίσθημα
συλλογικής ευθύνης και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι μέσα από τα θεσμικά δημοκρατικά
όργανα της Ένωσης ξημερώνει ένα καλύτερο μέλλον.(113 λέξεις)
Β.1. Η δημοκρατία αναδείχθηκε ως το καλύτερο πολίτευμα γιατί δεν έχει αδιέξοδα. Μέσα
από θεσμικά όργανα και διαδικασίες δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες και κυβερνώντες να
επιλύσουν τα προβλήματα και να καταλήξουν σε λύσεις κοινά αποδεκτές. Ο διάλογος και
οι διαφανείς διαδικασίες ελέγχου στην πολιτική ζωή δεν επιτρέπουν την δημιουργία
κλίματος πόλωσης. Όλοι έχουν την ευθύνη των πράξεών τους αλλά και το δικαίωμα της
ισότιμης συμμετοχής. Είναι το πολίτευμα που στηρίζεται στο «εμείς» και όχι στο «εγώ».
(76 λέξεις)

Β.2.
Είδος λόγου
1ο
χαρακτηριστικό
2ο
χαρακτηριστικό

πολιτικός
Θέμα: το παρόν και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο τρόπος πειθούς που στηρίζεται σε λογική επιχειρηματολογία αλλά
και σε αποστροφές προς το ακροατήριο για να αποδείξει την
ορθότητα των θέσεών του. Αυτό επιτείνεται και από χρήση όρων
όπως Μπορείτε να βασιστείτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βασίζομαι
σε σας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μαζί, ως θεσμικά όργανα της
Κοινότητας, θα χτίσουμε μια καλύτερη, ισχυρότερη και πιο ενωμένη
Ευρώπη…

Β.3. α. Ο ομιλητής ξεκινά από τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει
σήμερα η Ε.Ε. . Αναφέρει διεξοδικά τις δυσμενείς συνθήκες που έχουν οδηγήσει σε
απαξίωση του θεσμού ( οικονομική κρίση, ασυνέπεια πολιτικών, καιροσκοπισμός κρατών,
κρίση πολιτικής εμπιστοσύνης). Με αυτά τα δεδομένα οδηγείται στο συμπέρασμα ότι
απαιτείται μία αλλαγή πολιτικής από την πλευρά της Ένωσης. Επομένως ακολουθεί μία
επαγωγική συλλογιστική πορεία που στηρίζεται στο αίτιο αποτέλεσμα.
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β. Είναι επαγωγικός συλλογισμός που στηρίζεται σε μεταφορική αναλογία. Η Ε.Ε.
παρομοιάζεται με ένα καράβι και τα κράτη- μέλη με το πλήρωμα. Η συλλογική πορεία του
πληρώματος θα οδηγήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος- τρικυμίας και στη
διάσωση όλων.
Ο ομιλητής επιδιώκει με μεταφορικό λόγο να δώσει παραστατικά και με έμφαση το
πρόβλημα. Με άμεσο τρόπο και με εικονοποιητικό λόγο δίνει με σαφήνεια την
επικρατούσα κατάσταση και γίνεται πιο πειστικός.
Β. 4.
Θεματική περίοδος
Κατά … εταίρους.
Σχόλια
Διότι… υπονομεύουν.
Κατακλείδα
Γεννάται...Ένωσης.
Τρόπος ανάπτυξης
Αιτιολόγηση και παράδειγμα
Β.5.
ομιλία
Διαβρώνεται
προβούν
υπονομεύουν
πρωτίστως

λόγος
αλλοιώνεται
προχωρήσουν
υποσκάπτουν
πρωταρχικά

λύση
επώδυνη
ένωση
κοινής
μεταβαλλόμενο

πρόβλημα
ανώδυνη
διαχωρισμός
ατομικής
αμετάβλητο

Γ. επικοινωνιακό πλαίσιο: ομιλία.
Επίσημο και σοβαρό ύφος. Όχι απόλυτο και δογματικό.
Αμεσότητα. Χρήση α΄ ενικού - α’ πληθυντικού, γ΄προσώπου.
προσφώνηση
Πρόλογος

Αγαπητά μέλη της Ευρωβουλής των Εφήβων
Ιδιότητα
χαιρετισμός του θεσμού της Ευρωβουλής των Εφήβων
θέμα

Κύριο θέμα
1ο ζητούμενο προκλήσεις:
 οικονομικά:
οικονομική
κρίση,
αναθεώρηση
των
οικονομικών δεδομένων, αμφισβήτηση των οικονομικών
επιλογών μέχρι σήμερα, διεύρυνση του χάσματος μεταξύ
των μελών.
 Πολιτικά: Παγκοσμιοποίηση και τεράστια συμφέροντα που
την απειλούν. Απαξίωση από τα ίδια τα μέλη και
αμφισβήτηση της ενότητας.
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Κοινωνικά: όξυνση και διαφοροποίηση των κοινωνικών
προβλημάτων όπως η πολυπολιτισμικότητα. Ανάγκη να
ανταποκριθεί σε άλλες προτεραιότητες των κοινωνιών, όπως
το περιβάλλον.
 Πολιτιστικά: η σύγκρουση των πολιτισμών, η έξαρση της
αντιπαλότητας ανατολής και δύσης, το χάσμα μεταξύ των
ίδιων των μελών.
ο
2 ζητούμενο Όραμα νέων:
 Ανθρωπιστικός χαρακτήρας και στόχος η επίλυση των
προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες και ιδιαίτερα
τους νέους σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό θα
αποκαταστήσει τη σχέση πολιτών και Ε.Ε. και θα
διασφαλίσει την απρόσκοπτη πορεία της.
 Ρεαλισμός στην οικονομική πολιτική και έμφαση στην
οικονομία για την ευημερία των ανθρώπων και όχι για την
ευημερία των αριθμών. Αξιοποίηση και όχι εκμετάλλευση
των πηγών εσόδων μιας χώρας. Οικονομική αλληλεγγύη.
Αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας των νέων.
 Ενεργοποίηση των δημοκρατικών θεσμών- οργάνων της
Ε.Ε. που διασφαλίζουν την ισότητα και την ισόρροπη
ανάπτυξη των μελών. Αναθεώρηση της πολιτικής των
κρατών, συνοχή και κοινή πολιτική ώστε να αντισταθούν
στο ενδεχόμενο της διάλυσης και στην επίθεση της
παγκοσμιοποίησης. Η συνεργασία βάσει κοινού νομοθετικού
και συνταγματικού άξονα είναι εγγύηση ειλικρινούς
συνεργασίας. Ανάδειξη του ρόλου των πολιτών.
 Πολιτιστική πολυμορφία και ενίσχυση της ιδιαιτερότητας των
Ευρωπαϊκών κρατών ως απάντηση στην απειλή της
πολιτιστικής υποδούλωσης στην παγκοσμιοποίηση. Έμφαση
στην παιδεία και στα προγράμματα ανταλλαγής των
πολιτών.


επίλογος

Προτροπή προς το κοινό, ευθύνη των νέων. Δεν υπάρχουν
αδιέξοδα στις σύγχρονες κοινωνίες. Υπάρχουν εμπόδια που η
συνεργασία και η θέληση οδηγεί στην υπέρβασή τους.
Σας ευχαριστώ

αποφώνηση

ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:

ΒΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΒΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΛΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΠΑΛΛΗ ΕΡΜΙΟΝΗ
ΣΤΟΪΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
Φροντιστήρια ΣΥΣΤΗΜΑ
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