ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019
A΄ ΦΑΣΗ

Ε_3.Νλ3Γ(ε)

ΤΑΞΗ:

Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ:

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία: Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019
Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΓΗ

_____________________________________________________________________

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΙΛ
Ο

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α

ΑΤ

Μ

ΚΑ

ΛΑ

ΕΠ

«Εμείς, οι ηγέτες των 27 κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ
αισθανόμαστε υπερήφανοι για τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η οικοδόμηση
της ευρωπαϊκής ενότητας αποτελεί ένα τολμηρό και μακρόπνοο σχέδιο. Πριν από
εξήντα χρόνια, ανακάμπτοντας από την τραγωδία δύο παγκοσμίων πολέμων,
αποφασίσαμε να ενωθούμε και να αναγεννήσουμε από τις στάχτες της την ήπειρό μας.
Οικοδομήσαμε μια μοναδική Ένωση με κοινά θεσμικά όργανα και ισχυρές αξίες,
μια κοινότητα ειρήνης, ελευθερίας, δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
κράτους δικαίου, μια σημαντική οικονομική δύναμη με ασύγκριτα επίπεδα κοινωνικής
προστασίας και πρόνοιας. Η ευρωπαϊκή ενότητα ξεκίνησε σαν ένα όραμα λίγων και
μετουσιώθηκε σε ελπίδα των πολλών. Και μετά η Ευρώπη έγινε ξανά μία. Σήμερα,
είμαστε ενωμένοι και δυνατότεροι, εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων σε όλη την
Ευρώπη επωφελούνται από τη ζωή σε μια διευρυμένη Ένωση που έχει ξεπεράσει τις
παλιές διαφορές.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις, τόσο σε
παγκόσμιο επίπεδο όσο και στο εσωτερικό της: περιφερειακές συρράξεις, τρομοκρατία,
αυξανόμενες μεταναστευτικές πιέσεις, προστατευτισμός, κοινωνικές και οικονομικές
ανισότητες, Ενωμένοι, είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις σε
έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο και να προσφέρουμε στους πολίτες μας ασφάλεια,
αλλά και νέες ευκαιρίες.
Θα καταστήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρότερη και πιο ανθεκτική, μέσα
από ακόμα μεγαλύτερη ενότητα και αλληλεγγύη και μέσα από την τήρηση κοινών
κανόνων. Η ενότητα είναι αναγκαιότητα, αλλά και ελεύθερη επιλογή μας. Το κάθε
κράτος μόνο του θα είχε περιθωριοποιηθεί από την παγκόσμια δυναμική. Μόνο αν
είμαστε ενωμένοι μπορούμε να επηρεάσουμε τη δυναμική αυτή και να
προστατεύσουμε τα κοινά μας συμφέροντα και αξίες. […]
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Στα επόμενα δέκα χρόνια επιθυμούμε μια Ένωση ασφαλή, ευημερούσα,
ανταγωνιστική, βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη, με τη βούληση και την ικανότητα να
διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον πλανήτη και να διαμορφώνει την παγκοσμιοποίηση.
Επιθυμούμε μια Ένωση όπου οι πολίτες της θα έχουν νέες ευκαιρίες για πολιτιστική
και κοινωνική ανάπτυξη και οικονομική μεγέθυνση. Επιθυμούμε μια Ένωση που θα
παραμένει ανοικτή στις ευρωπαϊκές χώρες που σέβονται τις αξίες μας και δεσμεύονται
να τις προαγάγουν.
Σε αυτή την εποχή αλλαγών και έχοντας επίγνωση των ανησυχιών των πολιτών
μας, δεσμευόμαστε ως προς το θεματολόγιο της Ρώμης και δηλώνουμε ότι θα
καταβάλουμε προσπάθειες για να υλοποιήσουμε μια ασφαλή και προστατευμένη
Ευρώπη, μια Ένωση όπου όλοι οι πολίτες θα αισθάνονται ασφαλείς και θα μπορούν να
κυκλοφορούν ελεύθερα, όπου τα εξωτερικά μας σύνορα θα είναι ασφαλή,
εφαρμόζοντας μια αποτελεσματική, υπεύθυνη και βιώσιμη μεταναστευτική πολιτική
που θα σέβεται τα διεθνή πρότυπα· μια Ευρώπη αποφασισμένη να καταπολεμήσει την
τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα.
Μια ευημερούσα και βιώσιμη Ευρώπη, μια Ένωση που θα δημιουργεί ανάπτυξη
και θέσεις απασχόλησης. Μια Ένωση στην οποία μια ισχυρή, διασυνδεδεμένη και
εξελισσόμενη ενιαία αγορά που θα ενσωματώνει τις τεχνολογικές μετεξελίξεις και ένα
σταθερό και ισχυρότερο ενιαίο νόμισμα θα διανοίγουν οδούς ανάπτυξης, συνοχής,
ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και συναλλαγών, κατά κύριο δε λόγο για τις μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις. Μια Ένωση που θα προωθεί τη διαρκή και βιώσιμη ανάπτυξη
μέσα από επενδύσεις, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και θα εργάζεται για την
ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Μια Ένωση όπου οι
οικονομίες θα συγκλίνουν· μια Ένωση όπου ο ενεργειακός εφοδιασμός θα
διασφαλίζεται και θα είναι οικονομικά προσιτός και το περιβάλλον καθαρό και
ασφαλές.
Μια κοινωνική Ευρώπη, μια Ένωση που θα εδράζεται στη βιώσιμη μεγέθυνση,
θα προωθεί την οικονομική και κοινωνική πρόοδο αλλά και τη συνοχή και τη σύγκλιση,
ενώ θα προστατεύει παράλληλα την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς. Μια Ένωση
που θα λαμβάνει υπόψη της την ποικιλομορφία των εθνικών συστημάτων και τον
βασικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι. Μια Ένωση που θα προάγει
την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς και τα δικαιώματα και τις ίσες
ευκαιρίες για όλους. Μια Ένωση που θα μάχεται την ανεργία, τις διακρίσεις, τον
κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια. Μια Ένωση όπου οι νέοι θα λαμβάνουν την
καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση και θα μπορούν να σπουδάζουν και να
αναζητούν εργασία σε όλη την ήπειρο. Μια Ένωση που θα διατηρεί την πολιτιστική
μας κληρονομιά και θα προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία […]
Επιθυμούμε η Ένωση να είναι μεγάλη στα μεγάλα ζητήματα και μικρή στα μικρά.
Θα προάγουμε μια δημοκρατική, αποτελεσματική και διαφανή διαδικασία λήψης
αποφάσεων και καλύτερα αποτελέσματα. […]
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Έχουμε ενωθεί για το καλύτερο. Η Ευρώπη είναι το κοινό μας μέλλον».
Το κείμενο της Διακήρυξης της Ρώμης, 25-03-2017,
των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου σε 100 - 120 λέξεις.

Β1.

Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, με βάση το κείμενο, τις παρακάτω
προτάσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε
κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό ή Λάθος:
1. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση ξεκίνησε έπειτα από κοινή επιθυμία όλων των
κρατών να απομακρύνουν την πιθανότητα επανάληψης ενός νέου παγκόσμιου
πολέμου.
2. Ο Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να απολαύσει το αίσθημα ασφάλειας, εφόσον
τα κράτη συνεργαστούν προς αυτήν την κατεύθυνση.
3. Η συνεργασία των ευρωπαϊκών κρατών κρίνεται αναγκαία, ενώ κάθε διάθεση
προαίρεσης θα απομονώνεται.
4. Η εξασφάλιση ενεργειακών πόρων για τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να
συντελείται λαμβάνοντας υπόψη τις οικολογικές συνέπειες.
5. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός οικοδομείται σεβόμενος τις εθνικές παραδόσεις,
επιτυγχάνοντας παράλληλα έναν υγιή πολιτιστικό συγκρητισμό των κρατών.
Μονάδες 10

Β2.

Να γράψετε τα δομικά στοιχεία (μονάδες 2) και να προσδιορίσετε τον τρόπο
ανάπτυξης (μονάδες 2) της όγδοης παραγράφου του κειμένου («Μια κοινωνική
Ευρώπη, μια … θα προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία) αιτιολογώντας την
απάντησή σας (μονάδες 2).
Μονάδες 6

Β3.

Να επισημάνετε δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα πολιτικού λόγου (μονάδες
2) στο κείμενο που σας δόθηκε και να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας με βάση
το κείμενο (μονάδες 2).
Μονάδες 4
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Β4.α. Να ελέγξετε εάν ο συντάκτης του πολιτικού λόγου στην 6η παράγραφο του
κειμένου («Σε αυτή την εποχή αλλαγών… την τρομοκρατία και το
οργανωμένο έγκλημα.») κάνει χρήση μακροπερίοδου ή βραχυπερίοδου λόγου
(μονάδα 1). Πώς επιδρά αυτή η επιλογή στο ύφος του κειμένου; (μονάδες 2)
Μονάδες 3

ΓΗ

Β4.β. Να εξηγήσετε με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η συνοχή των περιόδων στην
πέμπτη παράγραφο του κειμένου («Στα επόμενα δέκα χρόνια επιθυμούμε… και
δεσμεύονται να τις προαγάγουν.»)
Μονάδες 3
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Ο

Β5.α. Να γράψετε μία παράγωγη λέξη (απλή ή σύνθετη) για καθεμία από τις παρακάτω
λέξεις του κειμένου: όργανα, κόσμο, πολίτες, λόγο.
Μονάδες 4
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Με αφορμή την διακήρυξη της Ρώμης και την ανάγκη συνεργασίας και
αρμονικής συνύπαρξης των ευρωπαϊκών λαών, καλείσαι ως εκπρόσωπος της
Ελληνικής Βουλής των Εφήβων να γράψεις μια γραπτή εισήγηση 500 – 600
λέξεων προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στην εισήγηση αυτή θα πρέπει να
αναφερθείς:
1. Στην επίδραση του κλίματος τρομοκρατίας στον ευρωπαϊκό χώρο και
2. Να καταθέσεις τις προτάσεις σου για τον περιορισμό αν όχι την εξάλειψη
του φαινομένου αυτού, καθώς και την επίτευξη της παγκόσμιας ειρήνης,
της συμφιλίωσης και συνεργασίας των λαών.
Μονάδες 40
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Β5.β. Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
πρωτοφανείς, υλοποιήσουμε, απασχόλησης, μάχεται, πολυμορφία.
Μονάδες 5
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