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ATTENZIONE 
 

 Prima dell’inizio dell’esame, gli esaminatori devono: 
a) leggere le informazioni alle pagine 2 e 3, 
b) passare in rassegna gli stimoli visivi e le domande delle prove. 

 Il presente fascicolo, dopo l’esame, viene restituito agli esaminatori. 

 Durata complessiva dell’esame per ogni coppia di esaminandi: 15  
minuti. 
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INFORMAZIONI PER GLI ESAMINATORI 
 

I. PROCEDURA 
Il presente fascicolo è uno strumento per valutare la produzione orale dei candidati. È costituito da una prima 
parte, riservata agli esaminatori (pagine 2-4), e da una seconda parte contenente le prove a cui saranno 
sottoposti i candidati (pagine 5-15). 
Prima dell'esame, gli esaminatori sono pregati di prendere attenta visione di tutte le pagine del fascicolo. 
I candidati vengono interrogati a coppie. 
I due esaminatori collaborano ma hanno compiti differenti. Il primo segue lo svolgimento della prova, prende, 
se lo ritiene opportuno, appunti ed interviene solo in caso di reale bisogno. Il secondo pone le domande e 
dialoga con i candidati. Alla fine della prova, entrambi esprimono la loro valutazione sull'apposito modulo, 
ognuno nella colonna che gli è riservata. Se lo ritengono opportuno, possono scambiarsi i ruoli ogni ora. 
Ogni coppia di candidati viene esaminata, nelle tre prove previste, per 15 minuti complessivi. 
La prima prova dura 4 minuti circa per i due esaminandi e sottopone a verifica la loro abilità ad interagire 
relativamente a domande di carattere personale, delle quali, a titolo di esempio, si fornisce un catalogo.  
La seconda prova dura fino a 5 minuti per i due candidati e mira a controllare l'abilità a produrre un testo 
orale continuo (monologo) su un argomento proposto, che prende spunto da uno degli stimoli visivi contenuti 
alle pagine 5-9. Gli esaminatori sceglieranno, fra gli stimoli che qui si suggeriscono, quelli che meglio si 
adattano al profilo dell'esaminando. Prima di porre le domande ai candidati,  l'esaminatore concederà loro 
alcuni secondi per prendere visione delle immagini. Il candidato, se lo desidera, prende appunti su quanto è 
invitato a dire.  
La terza prova, alla quale è dedicato il tempo rimanente (circa 6 minuti per i due esaminandi), verifica 
l'abilità degli esaminandi a fare da tramite tra un testo greco ed un interlocutore che parla italiano, in 
situazioni comunicative dove tale interazione può avvenire, secondo le proposte presentate alle pagine 11-
15. Per quanto riguarda la scelta del testo da proporre da parte degli esaminatori, vale quanto si è detto nel 
paragrafo precedente. Come per la prova precedente, inoltre, anche per questa si concede il tempo 
necessario per prendere visione dei testi.  
Durante le tre prove, gli esaminatori devono osservare e quindi annotare sull'apposito modulo se 
l'esaminando: 
a) ha le abilità sopra indicate e soddisfa a quanto richiesto dalle tre prove: 0-6 punti [(0-2) + (0-2) + (0-2)], 
b) si esprime con una pronuncia ed un'intonazione che non generano confusione o fraintendimento: 1-2 

punti, 
c) fa le scelte linguistiche appropriate alla situazione comunicativa prevista dalle istruzioni: 0-4 punti, 
d) opera scelte lessicali e grammaticali coerenti con le norme d'uso e di funzionamento della lingua stan-

dard: 0-4 punti, 
e) produce un discorso ben articolato e consequenziale: 0-4 punti. 
Alla fine dell'esame, i due esaminatori controllano che le caselle annerite corrispondano alle loro 
annotazioni. 
Si sottolinea la necessità che gli esaminatori assumano un atteggiamento disponibile, benevolo e 
incoraggiante nei confronti degli esaminandi, che devono essere messi a loro agio perché possano 
comunicare in modo il più possibile disinvolto e rilassato in lingua italiana. 

II. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Gli esaminatori devono tener presente che, secondo quanto previsto dal Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue, 
a) l'esaminando di livello B1 deve essere in grado di: 
>> intervenire, senza bisogno di una precedente preparazione, in una conversazione per esprimere opinioni 

personali e scambiare informazioni su argomenti che tratta abitualmente, riferiti alla vita di tutti i giorni (ad 
es. famiglia, hobby, lavoro, viaggi e fatti d'attualità). 

>> produrre, in modo ragionevolmente scorrevole, una descrizione semplice di uno o più argomenti che 
rientrano nel suo campo d'interesse, strutturandola in una sequenza lineare di punti. 

>> esprimere il proprio pensiero su argomenti più astratti (culturali, film, libri, musica ecc). 
b) l'esaminando di livello B1 è normale che manifesti:  
>> qualche difficoltà nell'evitare l'interferenza della sua lingua madre a livello di pronuncia e morfosintassi, 
>> il bisogno di fare frequenti pause per cercare le parole e le forme grammaticali opportune, pur essendo in 

grado di parlare in modo comprensibile, 
>> qualche esitazione e il bisogno di ricorrere a perifrasi, anche se possiede gli strumenti linguistici neces-

sari. 
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In base a quanto si è specificato nella pagina precedente, gli esaminatori devono valutare gli 
esaminandi prendendo visione di quanto segue: 

Prova 1  Dialogo/intervista 
0 L'esaminando prova a rispondere alle domande, ma non ci riesce o dà risposte sbagliate. 
1 L'esaminando risponde alla maggior parte delle domande con qualche difficoltà. 
2 L'esaminando risponde a tutte le domande in modo spontaneo.  

Prova 2  Monologo 
0 L'esaminando tenta, senza successo, di adempiere al compito assegnatogli: dà una risposta sbagliata o 

non riesce a rispondere. 
1 L'esaminando adempie al suo compito, sfruttando gli stimoli visivi, anche se in maniera non del tutto 

soddisfacente. 
2 L'esaminando adempie pienamente al compito assegnatogli, sfruttando gli stimoli visivi ed esaurendo 

l'argomento. 

Prova 3  Mediazione 
0 L'esaminando tenta, senza successo, di adempiere al compito di riferire, in italiano, gli elementi più 

importanti del contenuto del testo in greco. 
1 L'esaminando riesce a riferire, in italiano, la maggior parte dell'informazione contenuta nel testo greco, 

traducendo o parafrasando in maniera impropria parti del testo stesso. 
2 L'esaminando realizza pienamente il compito assegnatogli: riferisce tutta l'informazione richiesta, 

contenuta nel testo greco. 

Pronuncia ed  intonazione (competenza fonologica) 
1 Chiara articolazione ma con costante interferenza fonologica dalla L1, cosicché, soprattutto a livello di 

intonazione, a volte si creano malintesi. 
2 Pronuncia ed intonazione che non generano confusione o fraintendimento, anche se, occasionalmente, 

possono verificarsi errori e può trapelare l'influenza della L1. 

Appropriatezza, al contesto, delle scelte linguistiche (competenza sociolinguistica) 
0 L'espressione non appropriata ostacola seriamente la comprensione, per cui i messaggi non sono chiari 

o non si realizzano. 
1 Il vocabolario, le espressioni e le strutture sono per lo più poco appropriati al contesto situazionale 

creando dei problemi di comprensione. Malgrado ciò il messaggio passa. 
2 Il vocabolario, le espressioni e le strutture sono qualche volta poco appropriati al contesto situazionale, 

ma la comunicazione avviene chiaramente. 
3 Il vocabolario, le espressioni e le strutture sono per lo più appropriati al contesto. 
4 Le scelte linguistiche sono appropriate alla situazione comunicativa prevista dalle istruzioni. 

Correttezza morfosintattica e ricchezza lessicale (competenza linguistica) 
0 Il numero degli errori rende difficile capire o incomprensibile quanto dice l'esaminando. 
1 La povertà lessicale e gli errori morfosintattici permettono all'interlocutore di capire a fatica quanto dice 

l'esaminando.  
2 La limitatezza del vocabolario e delle strutture morfosintattiche, così come gli errori di grammatica, a 

volte corretti dall'esaminando stesso, permettono tuttavia la comunicazione. 
3 Le scelte lessicali e grammaticali sono per lo più coerenti con le norme d'uso, anche se il bagaglio 

lessicale appare limitato e la struttura degli enunciati molto semplice. 
4 Relativamente limitato il vocabolario, ma corrette le scelte lessicali e morfosintattiche, con qualche raro 

errore di grammatica che, però, non ostacola affatto la comunicazione. 

Coesione e coerenza (competenza pragmatica) 
0 Il discorso dell'esaminando manca di coesione. 
1 Il discorso è qualche volta incoerente perché i connettori indispensabili sono rari. 
2 Qualche volta l'organizzazione dell'informazione trasmessa dall'esaminando è confusa perché usa solo 

pochi e semplici connettori. 
3 Il discorso dell'esaminando è chiaro perché vengono utilizzati i connettori appropriati, anche se in 

numero limitato e in modo ripetitivo. 
4 Il discorso dell'esaminando è articolato e consequenziale. L'informazione è organizzata in modo 

efficiente grazie all'uso dei connettori appropriati. 
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Per motivi di segretezza, le domande relative alle tre prove di 
questa fase, anziché essere qui stampate, vengono 

consegnate agli esaminatori in fotocopia prima dell’inizio 
dell’esame stesso. 

Nel caso non vi siano state date, siete pregati di farne 
richiesta alla Commissione responsabile della sede d’esami. 
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PROVA  2:  Proposta 1 
 

 
 

Foto 1 Foto 2 

 
  i.ehow.com 
 

 
    pamagraphicolor.it 

 
Coppia di foto n. 3 

  hotel-rimini.com 
 

  laimerhof.de 

 
Foto 4 Foto 5 

 
              lastampa.it 

frattanto.splinder.com 
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PROVA  2:  Proposta 2 
 

N. 1 

 
elettronicaadia.it 

ministrycom.org  
infoculturale.it 

N. 2 

tomorrowproject.net 

telegraph.co.uk  
 misstrendy.libero.it 

N. 3 

 
 

 
jupiterimages.com 

blogs.guardian.co.uk 
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PROVA  2:  Proposta 3 

 
 

Foto 1 Foto 2 

 
vacanzefaidate.com hotelsalus.com 

 
Foto 3 Foto 4 

 
mami.splinder.com  

liceopetrarcats.it 

 
Foto 5 Foto 6 

 
petacciato.net motorizzonti.com 
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PROVA  2:  Proposta 4 
 
 

Coppia n. 1 

 planetpooks.wordpress.com 

 beloblog.com 

 
Coppia n. 2 

 
     hungrymag.com 

 
    littleladyfoods.com 

 
Coppia n. 3 

 mattd.de  djanne.blogspot.com 
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PROVA  2:  Proposta 5 
 

Foto 1 Foto 2 

 
              commons.wikimedia.org 

                                
                ataservice.it 

 
 

Foto 3 Foto 4 

 
       qtronics.it 

 
   cgi.ebay.it 

 
 

Foto 5 Foto 6 

 
            millantatore wordpress.com.  

                         guida-acquisti.com 
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PROVA 3:  Proposta 1 

 
 
 

CANDIDATO A 
 

steve 
 

 
 

Εγγραφή:2007 
Περιοχή: Ελλάδα 
Gender:  
Μηνύματα: 1.047 

Αγαπητέ φίλε,  
και τώρα που αποφάσισες να επιστρέψεις στην Ελλάδα, πού 
σκέφτεσαι να μείνεις? Ποια είναι τα σχέδιά σου? Τι προτιμάς? 
Ένα απομακρυσμένο και μικρό ορεινό χωριό μέσα στην 
ησυχία της φύσης ή ένα μεγάλο αστικό κέντρο που 
προσφέρει περισσότερα αλλά έχει και υπέρ και κατά? Τι σου 
αρέσει περισσότερο? Τι προτιμάς? Ή μήπως μέσα σου ξέρεις 
πόσο δύσκολο είναι να αφήσεις τη χώρα στην οποία ήδη ζεις, 
τους φίλους και τους συγγενείς, τη δουλειά σου, ένα τρόπο 
ζωής που κάνεις χρόνια, αν και νοσταλγείς παράλληλα τον 
τόπο σου? Είναι ένα δίλημμα ή μια απόφαση που την έχεις 
ήδη πάρει? 
Φυσικά και σε θέλουμε κοντά μας. Να ξέρεις ότι θα σε 
περιμένουμε. 

 
 

 
CANDIDATO B 

 

aκis 
 

 
 

Εγγραφή: 2007 
Περιοχή: Γερμανία 
Gender: 
Μηνύματα: 104 

Ναι, να επιστρέψω στην πατρίδα μου … Ναι, θα το ήθελα πολύ.  
 
Να μείνω σε χωριό; Δεν μπορώ, έχω μάθει αλλιώς. Δε θα μπορούσα 
να ζήσω με τίποτα. Έχω γεννηθεί και μεγαλώσει σε μεγάλη πόλη. 
Σε ένα χωριό, δε θα ήξερα τι να κάνω. 
 
Να μείνω σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο; Θα τρέχουμε και δεν θα 
προλαβαίνουμε. Κίνηση, φασαρία, αυτοκίνητα, νέφος. Θα μας φάει 
το άγχος. 
 
Όμως δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα να ζεις στην πατρίδα σου 
ιδίως αν λέγεται Ελλάδα! Γιατί δεν υπάρχει χειρότερο από το φόβο 
να βλέπεις τα πανέμορφα τοπία, τις παραλίες, τον καθαρό αέρα, τα 
περίφημα αξιοθέατα, τον ήλιο, τον ουρανό και να μην μπορείς να τα 
απολαύσεις. 

 



  
ΚΚΠΠγγ  / Esami di lingua italiana Maggio 2008 
 

 

 

  

Livello B1 / Fase 4 Pagina 11 
 

 
PROVA 3:  Proposta 2 

 
 

 

CANDIDATO A CANDIDATO B 

Χειρότεροι μαθητές είναι 
εκείνοι που ξενυχτούν 

 
Οι μαθητές ή 

οι φοιτητές που 
ελπίζουν ότι θα 
ανεβάσουν τους 
βαθμούς τους 
διαβάζοντας τη 
νύχτα, μάλλον θα πετύχουν τα αντί-
θετα αποτελέσματα, σύμφωνα με μια 
αμερικανική έρευνα.  
Οι ερευνητές μελέτησαν τις 

συνήθειες στο διάβασμα 120 φοιτη-
τών του πανεπιστημίου της Νέας 
Υόρκης και είδαν ότι όσοι δεν είχαν 
διαβάσει ποτέ κατά τη διάρκεια της 
νύχτας είχαν μεγαλύτερο μέσο όρο 
από εκείνους που συνήθιζαν να δια-
βάσουν μέχρι το ξημέρωμα.  
Όπως καταλήγουν οι ερευνητές, 

πολλοί φοιτητές έχουν τη λάθος εν-
τύπωση ότι διαβάζοντας όλη νύχτα 
θα πετύχουν καλύτερους βαθμούς και 
ότι η καφεΐνη μπορεί να τους βοη-
θήσει για να προλάβουν π.χ. μία 
προθεσμία στο πανεπιστήμιο.  
 
www.fatsimare.net 
fotomaf. 
 

Οι δάσκαλοι δεν γνώριζαν 
ορθογραφία! 

 
“Στουρνάρια” στην ορθογραφία 

αποδείχθηκαν 39 δάσκαλοι στην Αυ-
στραλία.  Όπως αναφέρει η εφημερίδα 
Το Βήμα (18.09.2007), την αποκάλυ-
ψη έκανε η επικεφαλής μιας εταιρίας 
ερευνών, όταν οι δάσκαλοι αυτοί κλή-
θηκαν να συμπληρώσουν ένα τεστ 
ορθογραφίας για 14χρονους. Από 
τους 39 δασκάλους, κανένας δε απά-
ντησε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις, 
πέντε έκαναν ένα λάθος, ενώ ένας δεν 
έγραψε ούτε μία 
λέξη σωστά.  
Τα αποτελέ-

σματα του τεστ 
δεν αποτέλεσαν πάντως έκπληξη για 
την εταιρία που έκανε την έρευνα. “Οι 
δάσκαλοι αγνοούν τους 44 ήχους της 
αγγλικής γλώσσας και όλοι οι κανόνες 
της ορθογραφίας βασίζονται μόνο σε 
αυτούς τους ήχους”, είπε χαρακτηρι-
στικά ο υπεύθυνος της εταιρίας. 
 
www.e-education.gr 
fotofocus 
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PROVA 3:  Proposta 3 
 
      CANDIDATO A 
 

 

Αγαπημένο μου μέλλον 
Σας συναρπάζει να διαβάζετε παλιά γράμματα, σημειώσεις δικές 
σας ή αγαπημένων σας προσώπων; Αν ναι, τι θα λέγατε για ένα 
δικτυακό τόπο που μπορεί να στέλνει τα μηνύματά σας στο 
μέλλον; Δεν πρόκειται για αστείο. 
Στο δικτυακό τόπο, www.futureme.org, μπορείτε να στείλετε e-
mail σε φίλους, συγγενείς ή ακόμα και στον εαυτό σας και να 
φθάσει στο μέλλον που εσείς θα ορίσετε. Ημερομηνία παρα-

λαβής μπορεί να είναι η επόμενη μέρα ή τα επόμενα τριάντα χρόνια. Καλά θα 
κάνετε να βρίσκεστε εν ζωή, γιατί αλλιώς, θα είναι πραγματικά πολύ 
μακάβριο! 
 

 
 
 

 
 
 
      CANDIDATO B 
 

 

Αγαπημένο futureme 
Επισκέφτηκα την ιστοσελίδα σου από περιέργεια και από 
ενδιαφέρον και γράφω έτσι για δοκιμή. Το γράμμα αυτό 
απευθύνεται στους φίλους μου. Τους χαιρετώ όλους και 
τους ευχαριστώ όλους από μέσα από την καρδιά μου. Και 
ελπίζω όταν θα διαβάζουν το γράμμα μετά από 10 
χρόνια, να εξακολουθούν να είναι στενοί μου φίλοι, να 
είναι πάντα κοντά μου και στις καλές και στις άσχημες 
στιγμές. Αν έχουν κάποιοι παρόλα αυτά χαθεί, δεν 
πειράζει, τους εύχομαι να είναι το ίδιο τυχεροί να 
βρουν πιστούς φίλους όπως βρήκα εγώ.   
Σας φιλώ και όπως πάντα σας περιμένω το πρώτο Σάββατο 
του μήνα για το συνηθισμένο μας καφέ στην πλατεία, 
στις 5μμ! 
Γειααααααααααααα 
Σ.Κ. 
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PROVA 3:  Proposta 4 
 
 
 

CANDIDATO  A 
 

 
Λέσ χ ε ς  Φι λ ί α ς  

 
 
 
 

Οι Λέσχες Φιλίας λειτουργούν σε επίπεδο 
συνοικίας και γειτονιάς για να προσφέρουν 
υπηρεσίες στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
χώροι όπου οι ηλικιωμένοι Αθηναίοι μπορούν να 
αναζητήσουν ανθρώπινη ζεστασιά, επαφή με 
συνομήλικους, ψυχαγωγία.  

Το πρόγραμμα των Λεσχών Φιλίας 
περιλαμβάνει δημιουργική απασχόληση, 
φυσιοθεραπεία, επισκέψεις σε πολιτιστικούς 
χώρους, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, ημερήσιες 
εκδρομές και περιπάτους. Οι ηλικιωμένοι 
συμπολίτες μας έχουν την ευκαιρία να 
συμμετάσχουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις των 
Λεσχών Φιλίας αλλά και να επισκεφθούν δωρεάν 
μουσεία και πολιτιστικούς χώρους και να 
παρακολουθήσουν εκδηλώσεις ψυχαγωγίας. Ήδη, 
στην Αθήνα λειτουργούν 19 Λέσχες Φιλίας. Το 
προσωπικό των Λεσχών Φιλίας απαρτίζουν 
κοινωνικοί λειτουργοί, γιατροί, φυσιοθεραπευτές, 
νοσηλευτές, διοικητικοί υπάλληλοι, βοηθητικό και 
τεχνικό προσωπικό. 

 
 

 

CANDIDATO  B 
 

 
"Ξενοδοχείο φτωχών" στο 

Δήμο Αθηναίων 
 

Τη δημιουργία "Ξενοδοχείου των φτωχών" εντός 
του 2008 προανήγγειλε ο Δήμαρχος Αθηναίων για 
τους άστεγους της πρωτεύουσας. 

To “Ξενοδοχείο" θα στεγαστεί σε πολυώροφο 
κτίριο στην Πατησίων. Θα διαθέτει 70 κλίνες με 
σύγχρονο αυτόνομο εξοπλισμό, ενώ στους 
ηλικιωμένους άστεγους που θα φιλοξενήσει θα 
παρέχεται σίτιση, ψυχολογική υποστήριξη και 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

Το "Ξενοδοχείο των Φτωχών" θα λειτουργεί σαν 
ένα μεγάλο σπίτι για όσους δεν έχουν γνωρίσει την 
οικογενειακή φροντίδα και ηρεμία. «Η Αθήνα είναι 
η μοναδική πρωτεύουσα της Ευρώπης που δίνει 
κάθε μέρα φαγητό σε 1.200 φτωχά άτομα και από 
φέτος θα παρέχει και στέγη», είπε ο Δήμαρχος. 
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PROVA 3:  Proposta 5 

 
 

CANDIDATO A CANDIDATO B 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 
 

ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ 
9.00 πμ: Φτάνουμε στο μικρό αλλά πολύ 
γραφικό χωριό Κερκίνη και περνάμε στα 
δωμάτια του παραδοσιακού ξενοδοχείου. 
Γνωριμία με τους υπεύθυνους της 
ξενάγησης και το χώρο. 
10.00 πμ: Θα γίνει ενημέρωση διάρκειας 
μιας ώρας περίπου για τον τόπο, τη λίμνη 
και την ιστορία τους. Η παρουσίαση θα 
γίνει με την προβολή slides και video, 
όπου παρουσιάζονται στα παιδιά σπάνια 
είδη ζώων και φυτών της περιοχής. Θα 
ακολουθήσει συζήτηση. Τα παιδιά 
μπορούν να ρωτήσουν για επιπλέον 
πληροφορίες. 
11.00 πμ: Θα επισκεφτούμε τη λίμνη και 
θα παρατηρήσουμε το βιότοπο και τα 
σπάνια πουλιά με τηλεσκόπια. Τα παιδιά  
θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν 
διάφορα είδη των πουλιών και τα 
χαρακτηριστικά τους. 
13.00 μμ: Θα φάμε σε ταβέρνα της 
Κερκίνης. Ξεκούραση. 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ 
7.00 πμ: Θα πάρουμε το πρωινό. Μετά θα 
γίνει παρουσίαση του προγράμματος που θα 
ακολουθήσουν τα παιδιά. 
8.30 πμ: Θα πάμε στη λίμνη της Κερκίνης 
με ποδήλατα βουνού (mountain bike). Τα 
παιδιά θα γνωρίσουν ένα πανέμορφο τοπίο 
με το πιο κατάλληλο μεταφορικό μέσο, το 
ποδήλατο. Θα παρατηρήσουμε τα ζώα της 
περιοχής. Διάρκεια της εκδρομής περίπου 
2,5 ώρες. 
11.00 πμ: Θα επισκεφτούμε το λιμάνι της 
λίμνης. Εκεί θα καθίσουμε σε ένα όμορφο 
χώρο (σαλόνι πανσιόν) και θα συζητήσουμε 
με τους υπεύθυνους του προγράμματος για 
τη φύση, θα πούμε εντυπώσεις κλπ. 
13.00 μμ: θα φάμε σε ταβέρνα του χωριού 
Άνω Πορρόια. 
17.00 μμ: Θα κάνουμε έναν περίπατο στο 
καταπράσινο δάσος και στο ποτάμι. Θα 
γνωρίσουμε τα πουλιά και τα φυτά της 
περιοχής, θα βγάλουμε φωτογραφίες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τέλος του προγράμματος 

ubiks.it 
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PROVA 3:  Proposta 6 
 

CANDIDATO A CANDIDATO B
 

 
Μουσεία 
Σε όλη τη χώρα λειτουργούν σήμερα περισ-
σότερα από 200 κρατικά ή εποπτευόμενα από 
το Υπουργείο Πολιτισμού και 107 μη δημόσια 
μουσεία. Επισκεπτόμενοι τα μουσεία αυτά, 
έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε μοναδικά 
επιτεύγματα της τέχνης και της επιστήμης, 
όπως αναπτύχθηκαν στον ελληνικό χώρο για 
περισσότερα από 6.000 χρόνια. Το σύνολο 
των ελληνικών μουσείων και συλλογών 
κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
● Αρχαιολογικά Μουσεία 
● Βυζαντινά Μουσεία 
● Μουσεία Ελληνικής Τέχνης 
● Μουσεία Ασιατικής Τέχνης 
● Εικαστικά Μουσεία και Πινακοθήκες 
● Μουσεία Θεάτρου 
● Μουσεία Κινηματογράφου και Φωτογραφίας 
● Μουσεία Μουσικής 
● Ναυτικά Μουσεία 
● Μουσεία Φυσικής Ιστορίας 
● Μουσεία Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Ημέρες Λειτουργίας 
Τα περισσότερα από τα κρατικά μουσεία λει-
τουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας, 
εκτός από τη ∆ευτέρα. Επίσης, παραμένουν 
κλειστά κατά τις ακόλουθες επίσημες αργίες: 
1η Ιανουαρίου, Μεγάλη Παρασκευή, Κυριακή 
του Πάσχα, 1η Μαΐου, Χριστούγεννα (25 & 26
∆εκεμβρίου). 
Ώρες Λειτουργίας των Μουσείων 
Χειμερινό: 
Από 01.11.2007 έως 31.03.2008 
08:30-15:00 
Θερινό: 
∆ευτέρα: 11:00-19:30 
Τρίτη-Κυριακή: 08:00-19:30 
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ακροπόλεως θα 
παραμείνει κλειστό για το κοινό από 2 Ιουλίου 
2007 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι 
εργασίες. 

 
Πρόσωπα που δικαιούνται ελεύθερη 
είσοδο 
● Μαθητές μέχρι 19 ετών που συνοδεύονται 
από εκπαιδευτικούς λειτουργούς. 
● Νέοι μέχρι ηλικίας 19 ετών με την επίδειξη 
της αστυνομικής ταυτότητας. 
● Φοιτητές των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων σχο-
λών χωρών της Ε.Ε. με την επίδειξη της φοι-
τητικής τους ταυτότητας. 
Πρόσωπα που δικαιούνται μειωμένη είσο-
δο 
●Πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε άνω των 65, 
με την επιδειξη αστυνομικης ταυτοτητας η 
διαβατηριου. 
Εισιτήρια 
Ενιαίο Εισιτήριο: Ολόκληρο: €12, Μειωμένο: 
€6 για τους Αρχαιολογικούς Χώρους της 
Αθήνας.  

Ημέρες Ελευθέρας Εισόδου 
● 6 Μαρτίου - Μνήμη Μελίνας Μερκούρη 
● 5 Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλο-
ντος 
● 18 Απριλίου - ∆ιεθνής Ημέρα Μνημείων 
● 18 Μαΐου - ∆ιεθνής Ημέρα Μουσείων 
● Tο τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου 
κάθε έτους (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς) 
● Οι Κυριακές κατά το διάστημα από 1 Νοεμ-
βρίου έως 31 Μαρτίου 
● Οι επίσημες αργίες του Κράτους 
● Η πρώτη Κυριακή κάθε μήνα, πλην των 
μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 
(όταν η πρώτη Κυριακή είναι αργία, ως ημέρα 
εισόδου καθορίζεται η δεύτερη Κυριακή)  
● 27 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια μέρα τουρι-
σμού. 

 


