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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΔΔ-ΕΣΤΑ

Γαλλικά β΄ σταδίου
Το γνωστικό αντικείμενο των γαλλικών περιλαμβάνει οκτώ ενότητες,
διαμορφωμένες στις απαιτήσεις του
διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Οι θεματικοί άξονες
αφορούν κυρίως ευρωπαϊκά, περιβαλλοντικά και διοικητικής οργάνωσης θέματα.
Ως προς τη γραπτή εξέταση:
Οι υποψήφιοι μαθαίνουν τον τρόπο
μετάφρασης κειμένων από τα γαλλικά
στα ελληνικά και αντίστοιχα από τα
ελληνικά στα γαλλικά. Σε κάθε ενότητα δίνονται, επίσης οι κύριες κατευθύνσεις γραμματικής και τονισμού
των λέξεων και παράλληλα αναλύεται
η τεχνική για την επιτυχή γραφή του
υπαγορευμένου ακουστικού κειμένου,
το οποίο θα χρειαστεί να μεταφραστεί
στη συνέχεια στα ελληνικά. Η εκμάθηση αυτού του μέρους της γραπτής
εξέτασης είναι σημαντική και έχει διαμορφωθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις
του διαγωνισμού.
Ως προς την προφορική εξέταση:
Οι υποψήφιοι μαθαίνουν να διαλέγονται, να απαντούν σε ερωτήσεις της
εξεταστικής επιτροπής, διευρύνοντας
όπου επιβάλλεται το διάλογο και εκφράζοντας την προσωπική τους άποψη όταν αυτό τους ζητηθεί. Δίνονται
συγκεκριμένες κατευθύνσεις, προκειμένου να βελτιώσουν την προφορά
τους, χρησιμοποιώντας την απαραίτητη ορολογία.
Με την κατάλληλη προετοιμασία,
που εγγυάται το φροντιστήριο μας,
οι υποψήφιοι θα έχουν σαφή υπεροχή
στην εξέταση της ξένης γλώσσας που
αποτελεί μια σημαντική δοκιμασία του
β’ σταδίου του διαγωνισμού που δίνει
την πρόκριση.
Ακολουθεί η παρουσίαση δύο επιλεγμένων κειμένων προκειμένου οι
υποψήφιοι να έχουν μια πρώτη εικόνα με το γνωστικό αντικείμενο των
γαλλικών.
1ο κείμενο
Το πρώτο κείμενο είναι αυτό που
υπαγορεύθηκε στο διαγωνισμό του
2009, για τις σχολές της ΕΣΔΔ και
της ΕΣΤΑ για μετάφραση στα ελληνικά. Ακολουθεί η ορθή προτεινόμενη

από το φροντιστήριο ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ
μετάφραση του κειμένου.
Gestion de l’eau: entre conflits et
coopération
Avec la nourriture, le travail et
l’énergie, l’eau est devenue de
nouveau la grande question sociale
de la première moitié du XIIe siècle.
La vie de toute espèce vivante
dépend directement du soleil, de l’air
et de l’eau: on peut se passer de la
viande, de bœuf et des pommes de
terres; on peut se passer du pétrole
ou de l’or, comme on peut vivre sans
un travail rémunère, sans euros en
banque, ni auto. Mais jamais, au
passé comme au future, on ne pourra
se passer du soleil, de l’air et de l’eau.
Ils sont non seulement à la base de
la vie, ils sont la vie. C’est pour cela
qu’Ovide, un poète latin, a pu écrire
que Dieu n’a fait ni le soleil, ni l’air,
ni l’eau propriété privée…
Il est plus facile et plus équitable
de se repartir les bénéfices de
l’exploitation de l’eau que l’eau ellemême. C’est par cette équation que
l’on exprime le mieux le problème:
pourquoi se faire la guerre pour
s’approprier une ressource, si une
question partagée en permet non
seulement l’accès, mais aussi une
exploitation économique? Les
exemples de coopération sont plus
nombreux que les conflits lorsqu’il
s’agit de partager l’eau. Bien que

les divergences et les tensions
entre Etats concurrents persistent,
on est encore bien loin des «guerres
de l’eau» dont on nous annonce
l’imminence depuis quelques
années.
Si les données du problème restent
simples, les pratiques politiques et
les enjeux stratégiques compliquent
souvent la lecture des situations
régionales. En Asie centrale exsoviétique, par exemple, les Etats
ne se perçoivent pas en conflit les
uns avec les autres. Ils multiplient les
traites de coopération, les réunions
internationales au cours desquelles
ils n’oublient jamais de réaffirmer
l’amitié qui lie leurs pays.
L’eau dont la caractéristique est de
se mouvoir rapidement en surface
ou en sous-sol, est une ressource
matérielle qui, à la différence de
beaucoup d’autre, est découplée
de la géographie politique. Elle
est donc avant tout une ressource
partagée qui nécessite une gestion
transfrontalière commune. Les pays
partageant l’eau d’un même bassin
sont «condamnés» à coopérer s’ils ne
veulent pas se battre pour en avoir
le contrôle. L’eau partagée peut être
en atout dans la paix comme dans
la guerre.
Μετάφραση ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ στα ελληνικά:
Η διαχείριση του νερού: μεταξύ

διαμάχης και συνεργασίας
Οπως η τροφή, η εργασία και η
ενέργεια έτσι και το ύδωρ κατέστη
εκ νέου το μεγάλο κοινωνικό ζήτημα
του πρώτου μισού του 21ου αιώνα. Η
ζωή κάθε ζωντανού είδους εξαρτάται
κατευθείαν από τον ήλιο, τον αέρα και
το νερό: μπορεί κανείς να στερηθεί το
κρέας, το μοσχάρι, τις πατάτες, μπορεί επίσης να στερηθεί το πετρέλαιο ή
το χρυσό, όπως εξίσου μπορεί κανείς
να ζήσει χωρίς αμειβόμενη εργασία,
χωρίς ευρώ στην τράπεζα, ούτε αυτοκίνητο. Αλλά ποτέ, τόσο στο παρελθόν
όσο και στο μέλλον, δεν θα μπορεί
κανείς να στερηθεί τον ήλιο, τον αέρα
και το νερό. Τα συγκεκριμένα δεν
αποτελούν μόνο τη βάση για τη ζωή,
αλλά είναι η ίδια η ζωή. Αυτός είναι
ο λόγος που ένας Λατίνος ποιητής, ο
Ovide, έγραψε ότι ο θεός δεν έκανε
ούτε τον ήλιο ούτε τον αέρα ούτε το
νερό ιδιωτική περιουσία.
Είναι πιο εύκολο και πιο δίκαιο να
κατανείμει κανείς τα οφέλη από την
εκμετάλλευση του νερού από ό,τι το
ίδιο το νερό. Μέσω αυτής της εξίσωσης, μπορεί κανείς, να εκφράσει
καλύτερα το πρόβλημα: γιατί λοιπόν
να γίνεται πόλεμος με σκοπό την ιδιοποίηση των υδάτινων πόρων, αφού
τελικά η διανομή τους επιτρέπει τόσο
την πρόσβαση όσο και την οικονομική
τους εκμετάλλευση; Τα παραδείγματα συνεργασιών είναι περισσότερο
πολυάριθμα από ό,τι οι διαμάχες,
όταν πρόκειται για το μοίρασμα των
υδάτων. Παρόλο που οι διαφορές και
οι εντάσεις μεταξύ των ανταγωνιστικών κρατών συνεχίζονται, απέχουμε
πολύ ακόμη από «τους πολέμους του
νερού», τους οποίους ανακοινώνουμε ως επικείμενους εδώ και αρκετά
χρόνια.
Εάν τα δεδομένα του προβλήματος
παραμένουν απλά, συγκεκριμένες
όμως πολιτικές πρακτικές και στρατηγικά διακυβεύματα περιπλέκουν συχνά την ερμηνεία των περιφερειακών
καταστάσεων. Στην πρώην σοβιετική
κεντρική Ασία, για παράδειγμα, τα
κράτη δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι
μεταξύ τους σε διαμάχη. Τα συγκεκριμένα κράτη πολλαπλασιάζουν τις
συνθήκες συνεργασίας και τα διεθνή
συμβούλια, στη διάρκεια των οποίων
δεν ξεχνούν ποτέ να επιβεβαιώσουν

τη μεταξύ τους φιλία που ενώνει τις
χώρες τους.
Το νερό, χαρακτηριστικό του οποίου
είναι η ταχύτατη κίνηση τόσο στους
επιφανειακούς όσο και στους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες, είναι ένας
υλικός πόρος ο οποίος, σε αντίθεση με
πολλούς άλλους, δεν ακολουθεί την
πολιτική γεωγραφία. Είναι, συνεπώς,
πρωτίστως ένας κοινός πόρος, που
απαιτεί μια κοινή διασυνοριακή διαχείριση. Οι χώρες που μοιράζονται τα
ύδατα, στην ίδια λεκάνη απορροής, είναι «καταδικασμένες» σε συνεργασία,
εφόσον δεν θέλουν να αγωνίζονται
για να αποκτήσουν τον έλεγχό τους.
Τα κοινά ύδατα, μπορούν κάλλιστα να
είναι ένα ατού για την ειρήνη όπως
και για τον πόλεμο.
Παρατηρήσεις: Στα σημεία που οι
υποψήφιοι έπρεπε να έχουν προσέξει είναι στη μετάφραση των λέξεων
découpler, se passer, bassin.
Το ρήμα découpler χρησιμοποιείται
κυρίως για το χαρακτηρισμό ενός
καλοφτιαγμένου ανθρώπου, υποδηλώνοντας ότι διαθέτει μια αρμονικά
ωραία εξωτερική εμφάνιση. Στο συγκεκριμένο κείμενο μεταφράσαμε …
είναι ένας υλικός πόρος, ο οποίος
σε αντίθεση με πολλούς άλλους δεν
ακολουθεί την πολιτική γεωγραφία.
Θα μπορούσε να μεταφραστεί και
ως εξής: δεν γνωρίζει σύνορα, είναι
αποσυνδεδεμένο από την πολιτική
γεωγραφία.
Το αντωνυμικό ρήμα se passer έχει
τις εξής έννοιες: διαδραματίζομαι,
συμβαίνω, περνώ, στερούμαι. Επιλέξαμε για τη μετάφραση του κειμένου
τις δύο τελευταίες έννοιες.
Το ουσιαστικό bassin έχεις τις εξής
έννοιες: λεκάνη, δεξαμενή και πάπια
(είδος που χρησιμεύει για την ούρηση
των ασθενών οι οποίοι δεν μπορούν
να μετακινηθούν στην τουαλέτα).
Προσαρμόζοντας τη μετάφρασή μας
στην ορολογία του συγκεκριμένου
κειμένου, χρησιμοποιούμε την πρώτη έννοια του ουσιαστικού, ως εξής:
λεκάνη απορροής, δηλώνοντας τη διάχυση των υδάτων σε διαφορετικές
γεωγραφικές λεκάνες απορροής.
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