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ΘΕΜΑΤΑ
A. ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ – Προσχεδιασμένος και Αυθόρμητος Λόγος (επίπεδο Α2)*
1. SOCIÉTÉ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ
À votre avis, les jeunes doivent-ils avoir le droit de conduire dès l’âge de 16 ans?
Κατά τη γνώμη σας, οι νέοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα οδήγησης από την ηλικία των 16 ετών ;
2. ÉCOLE – ΣΧΟΛΕΙΟ
Pour vous, comment est l’école idéale de l’avenir ?
Για εσάς, πως είναι το ιδανικό σχολείο του μέλλοντος ;
3. ΑMIS ET FAMILLE - ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
De nos jours, plusieurs enfants demandent de l’argent de poche à leurs parents. Êtes-vous pour ou
contre l’argent de poche?
Στις μέρες μας, πολλά παιδιά ζητούν χαρτζιλίκι από τους γονείς τους. Είστε υπέρ ή κατά στο
χαρτζιλίκι ;
B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΤΙΛΟΓΙΑ - Διττός και Προτρεπτικός Λόγος (επίπεδο B1)*
1. CITOYENNETÉ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Pour ou contre le droit de vote à 18 ans?
Υπέρ ή κατά στο δικαίωμα ψήφου στην ηλικία των 18 ετών ;
2. ÉCOLOGIE – ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Construction d’un grand complexe touristique sur la plage de la municipalité. Selon vous, c’est une
action de développement touristique et économique ou un acte qui dégrade l’environnement ?
Κατασκευή ενός μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος στην παραλία του δήμου. Για εσάς, είναι μια
ενέργεια τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης ή μια δράση που ζημιώνει το περιβάλλον ;
Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΤΙΛΟΓΙΑ - Διττός και Προτρεπτικός Λόγος (επίπεδο B2)*
3. CADRE DE VIE – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ
Le coût de la vie augmente de plus en plus. C’est pourquoi, quand cela est possible, plusieurs jeunes
adultes habitent longtemps chez leurs parents, même quand ils débutent leur carrière. Croyez-vous
que les parents font bien d’accueillir plus longtemps leurs enfants, ou devraient-ils les inciter plus
tôt à voler de leurs propres ailes?
Το κόστος ζωής αυξάνεται όλο και περισσότερο. Γι’ αυτόν τον λόγο, όταν είναι δυνατό, πολλοί
νεαροί ενήλικες μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο σπίτι των γονιών τους, ακόμη και όταν
ξεκινούν την καριέρα τους. Πιστεύετε ότι οι γονείς κάνουν καλά να φιλοξενούν για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα τα παιδιά τους, ή θα έπρεπε να τα προτρέπουν νωρίτερα να πετάξουν με τα δικά
τους φτερά ;
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4. SOLIDARITÉ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Aider les SDF : pour ou contre ? Pensez-vous que l’ouverture des centres d’hébergement destinés
aux SDF est un remède pour l’avenir des personnes démunies ?
Βοήθεια στους άστεγους : υπέρ ή κατά ; πιστεύετε ότι το άνοιγμα των κέντρων φιλοξενίας αστέγων
είναι μια λύση για το μέλλον των άπορων και μειονεκτούντων ;
5. CULTURE – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
De nos jours, les arts font partie du programme scolaire de toutes les écoles. Comment les arts
influencent-ils notre vie? Êtes-vous pour l’enseignement des arts aux enfants, ou vous croyez que
c'est une perte de temps?
Στις μέρες μας, οι τέχνες συμπεριλαμβάνονται στο σχολικό πρόγραμμα όλων των σχολείων. Πως οι
τέχνες επηρεάζουν τη ζωή μας ; Είστε υπέρ της διδασκαλίας των τεχνών στα παιδιά, ή πιστεύετε
ότι είναι χάσιμο χρόνου ;
*Η ένδειξη αφορά το ανώτερο επίπεδο γνώσης γαλλικών για το συγκεκριμένο θέμα.
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