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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (100 μονάδες) 

Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις.  

ΜΕΡΟΣ I - Έκθεση Ιδεών (50 μονάδες) 

1. Το 2020 σηματοδοτεί την επέτειο των 75 χρόνων από την ίδρυση του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών. Το θέμα της 75ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης θα είναι:  “The 

future we want, the UN we need: Reaffirming our collective commitment to 

multilateralism” (Το μέλλον που θέλουμε, ο ΟΗΕ που χρειαζόμαστε: 

Επαναβεβαιώνοντας τη συλλογική μας δέσμευση στην πολυμέρεια). Αναπτύξτε το θέμα 

στη βάση τριών (3) παγκόσμιων ή/και περιφερειακών προκλήσεων/απειλών. (μέχρι 

1000 λέξεις)  

ΜΕΡΟΣ ΙΙ- Σύνοψη/ Κατανόηση Κειμένου (30 μονάδες)  

Απόσπασμα από τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων σχετικά 

με τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης, 18/6/2019. 

Τουρκία 

30. Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδει στις σχέσεις της ΕΕ με την 

Τουρκία, η οποία αποτελεί βασικό εταίρο. Παραμένει προσηλωμένο στη διατήρηση 

ανοικτού και ειλικρινούς διαλόγου, για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και για τη 

συνεργασία σε βασικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η μετανάστευση, η 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οικονομία και το εμπόριο. Η σύνοδος του 

Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας τον Μάρτιο του 2019, μετά από 4 χρόνια, 

αποτέλεσε ευκαιρία για την αποτίμηση της κατάστασης των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας. 

31. Το Συμβούλιο εξαίρει τις συνεχιζόμενες σημαντικές προσπάθειες της Τουρκίας όσον 

αφορά τη φιλοξενία και την αντιμετώπιση των αναγκών σχεδόν 4 εκατομμυρίων 

προσφύγων. Η συνέχιση της εφαρμογής της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, η οποία μειώνει 

τις παράτυπες και επικίνδυνες διελεύσεις και σώζει ζωές στο Αιγαίο Πέλαγος, είναι προς 

το συμφέρον και των δύο πλευρών και εξακολουθεί να έχει ζωτική σημασία 

προκειμένου να σταματήσει η παράτυπη μετανάστευση. Η ενισχυμένη διαχείριση των 

κοινών συνόρων με την ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Εν αναμονή της 

πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής της συμφωνίας επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας 

έναντι όλων των κρατών μελών, οι υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής και οι 

διατάξεις σε παρεμφερείς συμφωνίες και διακανονισμούς με τα κράτη μέλη της ΕΕ 

πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται δεόντως. Η συνεργασία στον τομέα της 

δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι 

πρωταρχικής σημασίας. 
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32. Το Συμβούλιο, υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματα του Ιουλίου 2016 με τα οποία 

καταδίκασε έντονα την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου και εξέφρασε 

αλληλεγγύη προς τον τουρκικό λαό και πλήρη υποστήριξη των δημοκρατικών θεσμών 

της Τουρκίας, εξέφρασε επανειλημμένα σοβαρές ανησυχίες για τη δυσανάλογη κλίμακα 

και το εύρος των μέτρων που έλαβαν οι αρχές στον απόηχό της. Το Συμβούλιο 

σημειώνει με έντονη ανησυχία ότι αρκετά από αυτά τα μέτρα στην πράξη παραμένουν 

σε εφαρμογή ακόμη και μετά την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Το 

Συμβούλιο υπενθυμίζει τα διεθνή πρότυπα και τις υποχρεώσεις στις οποίες η Τουρκία 

έχει προσχωρήσει και δεσμευθεί. Το Συμβούλιο καλεί εκ νέου την Τουρκία να 

αντιστρέψει επειγόντως όλες αυτές τις αρνητικές τάσεις. 

33. Το Συμβούλιο προβληματίζεται ιδιαίτερα για τη συνεχιζόμενη και άκρως 

ανησυχητική οπισθοδρόμηση όσον αφορά το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 

δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης. Η συνεχιζόμενη 

επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά την ανεξαρτησία και τη λειτουργία της 

δικαιοσύνης δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή, όπως δεν μπορούν να γίνονται ανεκτοί και οι 

συνεχείς περιορισμοί, συλλήψεις, φυλακίσεις και άλλα μέτρα κατά των δημοσιογράφων, 

ακαδημαϊκών, μελών πολιτικών κομμάτων, βουλευτών, υπερασπιστών των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χρηστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων, κατά την 

άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους. Οι πρόσφατες δικαστικές 

διαδικασίες που έχουν ως στόχο θεμιτές και νόμιμες δραστηριότητες των μελών 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες. Η Τουρκία 

οφείλει να αντιμετωπίσει επειγόντως και αποτελεσματικά αυτές τις αρνητικές εξελίξεις 

και τις πολλές άλλες σοβαρές ελλείψεις και εκκρεμότητες που προσδιορίζονται στην 

έκθεση της Επιτροπής. Το Συμβούλιο σημειώνει με ικανοποίηση την εκ νέου σύγκληση 

της ομάδας δράσης μεταρρυθμίσεων και σημειώνει την έγκριση της στρατηγικής για τη 

μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να συνοδευθεί από αποφασιστικά και 

συγκεκριμένα μέτρα της Τουρκίας για την υλοποίηση των δεσμεύσεών της και για να 

παρουσιάσει σαφή και απτά αποτελέσματα. Η Τουρκία πρέπει επίσης να εντείνει τη 

συνεργασία της με το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα αρμόδια όργανα και οργανισμούς 

του, να λάβει υπόψη τις βασικές συστάσεις τους και να εφαρμόσει όλες τις αποφάσεις 

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 46 της 

ΕΣΔΑ. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι οι πρόσφατες τροποποιήσεις του τουρκικού 

συντάγματος, με τις οποίες θεσπίστηκε το νέο προεδρικό σύστημα, αποτέλεσαν 

αντικείμενο κριτικής αξιολόγησης από την Επιτροπή της Βενετίας, και εξάλειψαν 

πολλούς από τους ελέγχους και τις ισορροπίες που υπήρχαν προηγουμένως, θέτοντας 

σε κίνδυνο τη διάκριση των εξουσιών. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει την κρίσιμη σημασία 

των ελεύθερων, δίκαιων και διαφανών εκλογών. Ενώ εκφράζει ικανοποίηση για το 

υψηλό ποσοστό συμμετοχής στις δημοτικές εκλογές του Μαρτίου 2019, εκφράζει επίσης 

σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τον σεβασμό της νομιμότητας και της ακεραιότητας της 
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εκλογικής διαδικασίας, ιδίως υπό το πρίσμα των πρόσφατων αποφάσεων του 

Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου. 

34. Ως προς τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, το Συμβούλιο σημειώνει τη συνεχιζόμενη 

συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας και τις βαθύτερες ανησυχίες για τη 

λειτουργία της οικονομίας της αγοράς στη χώρα. Συμφώνως προς τα κοινά 

συμπεράσματα του οικονομικού και δημοσιονομικού διαλόγου, το Συμβούλιο καλεί την 

Τουρκία να αυξήσει τη δημοσιονομική διαφάνεια και αξιοπιστία, να χαλαρώσει τα μέτρα 

που αναστέλλουν την ελεύθερη ροή ξένων κεφαλαίων, να μειώσει την κρατική επιρροή 

στον καθορισμό των τιμών και να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον, μεταξύ 

άλλων με την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Οι εμπορικοί φραγμοί ή ισοδύναμα μέτρα 

που δεν είναι συμβατά με την τελωνειακή ένωση ΕΕ-Τουρκίας, μεταξύ άλλων στις 

δημόσιες συμβάσεις, θα πρέπει να εξαλειφθούν. 

35. Το Συμβούλιο εξακολουθεί να αναμένει από την Τουρκία να επιδείξει αταλάντευτη 

προσήλωση στις σχέσεις καλής γειτονίας, στις διεθνείς συμφωνίες και στην ειρηνική 

επίλυση των διαφορών, προσφεύγοντας, εφόσον απαιτείται, στο Διεθνές Δικαστήριο. Το 

Συμβούλιο υπενθυμίζει και επαναβεβαιώνει τα προηγούμενα συμπεράσματα του 

Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των 

συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2018 με τα οποία 

καταδικάζονται έντονα οι συνεχιζόμενες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην 

Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο Πέλαγος. Το Συμβούλιο εκφράζει σοβαρές 

ανησυχίες για τις τρέχουσες παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας στην 

Ανατολική Μεσόγειο και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει 

ακόμη ανταποκριθεί στα επανειλημμένα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παύση 

των εν λόγω δραστηριοτήτων. Το Συμβούλιο επισημαίνει τις σοβαρές και άμεσες 

αρνητικές επιπτώσεις αυτών των παράνομων ενεργειών σε όλο το φάσμα των σχέσεων 

ΕΕ-Τουρκίας. Το Συμβούλιο καλεί την Τουρκία να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, να 

σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και να απόσχει από κάθε σχετική 

ενέργεια. Η ΕΕ θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να απαντήσει 

κατάλληλα και σε πλήρη αλληλεγγύη με την Κύπρο. Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή 

και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να υποβάλουν, χωρίς καθυστέρηση, 

επιλογές για κατάλληλα μέτρα. 

Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο, όπως δηλώνεται στα συμπεράσματά του της 11ης 

Δεκεμβρίου 2006 και της 26ης Ιουνίου 2018, τα οποία εν συνεχεία εγκρίθηκαν από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και στη δήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου 2005, καλεί την 

Τουρκία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει του διαπραγματευτικού πλαισίου, 

συμπεριλαμβανομένης της πλήρους και χωρίς διακρίσεις εφαρμογής του πρόσθετου 

πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σύνδεσης έναντι όλων των κρατών μελών. Το Συμβούλιο 

επαναλαμβάνει ότι η αναγνώριση όλων των κρατών μελών είναι απαραίτητη 

συνιστώσα. Η Τουρκία πρέπει να αποφεύγει απειλές και ενέργειες που βλάπτουν τις 
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σχέσεις καλής γειτονίας, να εξομαλύνει τις σχέσεις της με την Κυπριακή Δημοκρατία και 

να σεβαστεί την κυριαρχία όλων των κρατών μελών της ΕΕ επί των χωρικών τους 

υδάτων και του εναέριου χώρου τους, καθώς και όλα τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, 

περιλαμβανομένου του δικαιώματος εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των φυσικών τους 

πόρων, σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της 

σύμβασης UNCLOS. Η ΕΕ εμμένει πλήρως στη δέσμευσή της για ολοκληρωμένη 

διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι παραμένει 

επιτακτικής σημασίας να δεσμευθεί και να συμβάλει η Τουρκία στη διευθέτηση, μεταξύ 

άλλων και των εξωτερικών πτυχών του, εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 

σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και σύμφωνα 

με τις αρχές στις οποίες έχει θεμελιωθεί η ΕΕ και το ενωσιακό κεκτημένο. 

36. Το Συμβούλιο καλεί εκ νέου την Τουρκία να ευθυγραμμισθεί προοδευτικά με 

την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ και να αντιστρέψει 

κατά προτεραιότητα την έμμονη αρνητική τάση και υπενθυμίζει τη θέση του σχετικά με 

την προσχώρηση των κρατών μελών σε διεθνείς οργανισμούς. 

37. Το Συμβούλιο σημειώνει ότι η Τουρκία συνεχίζει να απομακρύνεται ακόμη 

περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματά του της 

26ης Ιουνίου 2018, το Συμβούλιο σημειώνει ότι κατά συνέπεια οι διαπραγματεύσεις 

προσχώρησης της Τουρκίας έχουν ουσιαστικά αδρανήσει και δεν μπορεί να εξεταστεί το 

άνοιγμα ή το κλείσιμο άλλων κεφαλαίων και δεν προβλέπονται περαιτέρω εργασίες για 

τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας. 

 

Ερωτήσεις 

1. Αποδώστε συνοπτικά τα κυριότερα σημεία του αποσπάσματος των Συμπερασμάτων 

μέσα σε 250 λέξεις. (20 μονάδες) 

2. Τι αντιλαμβάνεστε με τους όρους «σχέσεις καλής γειτονίας» (παρ.35) και «κράτος 

δικαίου» (παρ. 33); (10 μονάδες) 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ (20 μονάδες) 

 

1. Τι σημαίνουν οι έννοιες/φράσεις (10 μονάδες) 

 

(α) Υπό την αίρεση  

(β) Εκ των ων ουκ άνευ  

(γ) Εκ του σύνεγγυς συνομιλίες  

(δ) Δικαίωμα αρνησικυρίας  

(ε) Διακριτική ευχέρεια  

 
2. Γράψτε τα συνώνυμα των πιο κάτω λέξεων (5 μονάδες) 

(α) Τροχοπέδη 

(β) Αναστέλλω  

(γ) Διευκρινίζω  

(δ) Συλλήβδην  

(ε) Αβάσιμος  

 
3. Γράψτε τα αντίθετα των πιο κάτω λέξεων (5 μονάδες) 

(α) Συγκεχυμένος 

(β) Εκτενής  

(γ) Ίδρυση  

(δ) Σύγκλιση  

(ε) Αθετώ 

  

 


