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ATTENZIONE 
 Prima dell’inizio dell’esame, gli esaminatori devono: 

a) leggere le informazioni alle pagine 2 - 4, 
b) passare in rassegna le domande della prova 1 e le prove 2 e 3. 

 Il presente fascicolo, dopo l’esame, viene restituito agli esaminatori.
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ Β (Β1 και Β2) 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

∆ιάρκεια: 25 λεπτά 

Τρόπος εξέτασης : Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ζεύγη χωρίς να συνομιλούν μεταξύ τους.  

Περιεχόμενο: 

 ∆οκιμασία 1: ∆ιάλογος μεταξύ εξεταστή και υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 
ερωτήσεις που αφορούν τον ίδιο και το περιβάλλον του (ορισμένες ερωτήσεις επιπέδου Β1 και άλλες 
επιπέδου Β2). Η δοκιμασία διαρκεί 6 λεπτά της ώρας συνολικά, και για τους δύο υποψηφίους (3 λεπτά 
για τον καθένα). Ο εξεταστής συνομιλεί με τον κάθε υποψήφιο εναλλάξ. 

 ∆οκιμασία 2: Μονόλογος. Κάθε υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα που έχουν ως ερέ-
θισμα μία ή περισσότερες εικόνες. Ορισμένα είναι επιπέδου Β1 και άλλα επιπέδου Β2. Η δοκιμασία 
διαρκεί συνολικά 8 λεπτά της ώρας και για τους δύο υποψηφίους (4 λεπτά για τον καθένα). Στην 
περίπτωση αυτή, ο εξεταστής δεν συνομιλεί με τους υποψηφίους. Θέτει τα ερωτήματα και οι υποψήφιοι 
καλούνται να τα απαντήσουν. 

 ∆οκιμασία 3: ∆ιαμεσολάβηση. Κάθε υποψήφιος καλείται να ανταποκριθεί σε ερωτήματα με βάση ένα 
ελληνικό κείμενο. Ορισμένα ερωτήματα είναι επιπέδου Β1 και άλλα επιπέδου Β2. Η δοκιμασία διαρκεί 
συνολικά 10 λεπτά της ώρας και για τους δύο υποψηφίους (5 λεπτά για τον καθένα). Και στην περί-
πτωση αυτή, ο εξεταστής δεν συνομιλεί με τους υποψηφίους. Θέτει τα ερωτήματα και οι υποψήφιοι 
καλούνται να τα απαντήσουν. 

1.1  Το παρόν τευχίδιο περιλαμβάνει: 

 Πληροφορίες για την προφορική εξέταση και οδηγίες για τη διεξαγωγή της (σελ.2-4).  
 Εικόνες για τη ∆οκιμασία 2. Ο τίτλος σε κάθε σελίδα σηματοδοτεί τη γενικότερη θεματική στην οποία 
εντάσσονται τα ερωτήματα αυτής της δοκιμασίας.  

 Κείμενα στην ελληνική γλώσσα για τη ∆οκιμασία 3.  

1.2 Το φωτοτυπημένο φυλλάδιο του εξεταστή περιλαμβάνει συμπληρωματικές οδηγίες για τον εξεταστή 
και ερωτήσεις/ερωτήματα για τις ∆οκιμασίες 1, 2 και 3. 

 
2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

 Οι δύο εξεταστές, καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, βρίσκονται στην αίθουσα των εξετάσεων.  
 Οι δύο εξεταστές αξιολογούν βάσει της σχάρας αξιολόγησης (βλ. φυλλάδιο του εξεταστή) και συμπλη-
ρώνουν τον βαθμό του κάθε υποψηφίου στο Έντυπο Ενότητας 4. 

 Ο ένας εξεταστής (Βαθμολογητής 1) κάθεται σε κάποια απόσταση από τους υποψηφίους και δεν 
συμμετέχει στην εξέταση. Ακούει, παρατηρεί, κρατάει σημειώσεις και βαθμολογεί την προφορική 
παραγωγή του κάθε υποψηφίου. 

 Ο δεύτερος εξεταστής (Βαθμολογητής 2) κάθεται απέναντι από τους δύο υποψηφίους και θέτει τα 
ερωτήματα. Μπορεί να κρατά σημειώσεις, αλλά βαθμολογεί όταν έχει τελειώσει η εξέταση και έχουν 
αποχωρήσει οι υποψήφιοι από την αίθουσα.  

 Ο δεύτερος εξεταστής θέτει εναλλάξ τα ερωτήματα στους υποψηφίους: δηλαδή, εάν αρχίσει την εξέταση 
από τον Υποψήφιο Α για τη ∆οκιμασία 1, συνεχίζει με τον Υποψήφιο Β τα ερωτήματα της ∆οκιμασίας 2 
και επανέρχεται στον Υποψήφιο Α για τα ερωτήματα της ∆οκιμασίας 3. 

 Τον ρόλο του δεύτερου εξεταστή αναλαμβάνει, μετά την εξέταση 2-3 ζευγών υποψηφίων, ο άλλος εξε-
ταστής.  

 
3. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ 

3.1 Πριν την έναρξη της Προφορικής Εξέτασης: 

 Θα πρέπει να αρχίσετε την προετοιμασία για την εξέταση δύο (2) ώρες πριν την έναρξή της. Μελετήστε 
το παρόν τευχίδιο καθώς και το φυλλάδιο του εξεταστή στον χώρο του Εξεταστικού Κέντρου που έχει 
παραχωρηθεί στους εξεταστές ειδικά για το λόγο αυτό. 

 Συνεργαστείτε με τον/την συνάδελφό σας και συζητείστε τα ερωτήματα των δοκιμασιών, τις εικόνες ή τα 
κείμενα. 

 Απαντήστε σε ένα ή δύο ερωτήματα για να έχετε την εμπειρία και να εξοικειωθείτε με τις θεματικές και 
τα ερωτήματα. 

 Εξοικειωθείτε με τις οδηγίες σχετικά με το πώς να συμπεριφερθείτε στους υποψηφίους. 
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Επίσης: 
 Πληροφορηθείτε σε ποια αίθουσα θα κάνετε την προφορική εξέταση και ποιος θα είναι ο συνεξεταστής 
σας, ώστε να συναποφασίσετε ποιος θα αναλάβει πρώτος τον ρόλο του δεύτερου εξεταστή, δηλαδή 
αυτού που θέτει τα ερωτήματα. 

 Βεβαιωθείτε ότι τα θρανία στην αίθουσα της εξέτασης είναι τοποθετημένα σωστά, έτσι ώστε: 
- οι υποψήφιοι να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον, 
- ο εξεταστής (Βαθμολογητής 2) να βρίσκεται απέναντι από τους υποψηφίους, 
- το θρανίο του Βαθμολογητή 1 να βρίσκεται σε κάποια απόσταση από τους υποψηφίους 

(ίσως στο πλάι). 
 Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλο το υλικό που χρειάζεστε για την εξέταση. ∆ηλαδή να φροντίσετε να έχετε μαζί 
σας στην αίθουσα της εξέτασης το παρόν τευχίδιο του Υποψηφίου και το φυλλάδιο του εξεταστή. 

 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν και άλλα δύο τευχίδια του υποψηφίου μέσα στην αίθουσα, ένα για κάθε 
υποψήφιο. 

3.2 Κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης: 

Ερωτήσεις γνωριμίας και εξοικείωσης (διάρκεια: 1 λεπτό) 
Πριν αρχίσετε την εξέταση προφορικού λόγου (∆οκιμασία 1, 2 και 3), είναι σκόπιμο να κάνετε μία-
δύο προσωπικές ερωτήσεις στους υποψηφίους (το όνομά τους, σε ποια τάξη πάνε στο σχολείο ή 
πού εργάζονται κλπ). Η διαδικασία αυτή θα βοηθήσει τους υποψηφίους να προσαρμοστούν στο 
περιβάλλον της εξέτασης, ενώ θα επιτρέψει σε σας να διαμορφώσετε μια εικόνα για τον κάθε 
υποψήφιο και να επιλέξετε τα πιο κατάλληλα ερωτήματα για τον καθένα. Οι απαντήσεις των υπο-
ψηφίων σε αυτήν τη φάση ∆ΕΝ αξιολογούνται. 

∆οκιμασία 1: ∆ιάλογος μεταξύ εξεταστή/Βαθμολογητή 2 και υποψηφίου (διάρκεια: 6 λεπτά) 
 Η ∆οκιμασία 1 περιλαμβάνει ερωτήσεις επιπέδου Β1 και επιπέδου Β2 που ανήκουν σε διαφορετικές 
θεματικές κατηγορίες. 

 Επιλέξτε τις ερωτήσεις από τις διάφορες θεματικές κατηγορίες, λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ του 
καθενός (από την προηγούμενη φάση της εξέτασης). 

∆οκιμασία 2: Μονόλογος (διάρκεια: 8 λεπτά) 
 Σε κάθε σελίδα με εικόνες αντιστοιχούν 2 ή περισσότερα ερωτήματα Β1 και 2 ή περισσότερα ερωτή-
ματα Β2.  

 Επιλέξτε τη σελίδα που θα χρησιμοποιήσετε έχοντας υπόψη ότι κάποια θέματα προσφέρονται περισ-
σότερο για μικρούς και κάποια για μεγάλους, μερικά για αγόρια και άλλα για κορίτσια, κτλ. 

∆οκιμασία 3: ∆ιαμεσολάβηση (διάρκεια: 10 λεπτά) 
 Κάθε σελίδα περιλαμβάνει κείμενα στην ελληνική γλώσσα, τα οποία συνοδεύονται από 2 ή περισσότερα 
ερωτήματα επιπέδου Β1 και 2 ή περισσότερα επιπέδου Β2 και βρίσκονται στο φυλλάδιο του εξεταστή. 

 Επιλέξτε διαφορετικό κείμενο για τον κάθε υποψήφιο. 
 Επειδή στη διάρκεια της ∆οκιμασίας 3 περιλαμβάνεται και ο χρόνος ανάγνωσης των ελληνικών 
κειμένων, δώστε και στους δύο υποψηφίους 2 λεπτά στην αρχή της ∆οκιμασίας 3, για να διαβάσουν τα 
αντίστοιχα κείμενά τους, αφού προηγουμένως τους έχετε θέσει και τα ερωτήματα, ώστε να είναι 
«στοχευμένη» η ανάγνωση. 

Μην ξεχνάτε: 
 να χρησιμοποιείτε ποικιλία ερωτήσεων/ερωτημάτων κατά τη διάρκεια της εξέτασης, λαμβάνοντας υπό-
ψη σας ότι παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, οι εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων 
επηρεάζουν την απόδοσή τους, 

 ότι δεν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσετε όλες τις ερωτήσεις, τις εικόνες και τα κείμενα. Υπάρχει, 
επίσης, πιθανότητα μερικά κείμενα ή ερωτήματα να τα χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία φορές, 

 να συμβουλευτείτε τα μέλη της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου, εάν πριν ή/και κατά τη διάρκεια 
της εξέτασης έχετε απορίες σχετικές με τη διαδικασία, 

 να ενημερώσετε τα μέλη της Επιτροπής, αν χρειάζεται να κάνετε διάλειμμα, 
 ότι το ΚΑΠΝΙΣΜΑ, η ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ και η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΠΑΓΟ-
ΡΕΥΟΝΤΑΙ μέσα στην αίθουσα εξέτασης, 

 ότι ΚΑΝΕΙΣ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΩΛΥΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ. Κανείς δεν επιτρέπεται να στέκεται 
ακριβώς έξω από την αίθουσα εξέτασης και να ενοχλεί εσάς ή τους υποψηφίους, 

 να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τη γλώσσα εξέτασης σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης, 
 να είσαστε ευέλικτοι και να μην παρεμβαίνετε όταν ο υποψήφιος διστάζει. ∆ώστε χρόνο στους υπο-
ψηφίους να διαμορφώσουν την απάντησή τους, 



  
ΚΚΠΠγγ  / Esami di lingua italiana Maggio 2013 
 

 

  

Livello B1 & B2 / Fase 4 Pagina 4 
 

 ότι η διάρκεια της εξέτασης είναι περιορισμένη, οπότε φροντίστε να τηρείται ο χρόνος που αναλογεί σε 
κάθε υποψήφιο για κάθε δοκιμασία, 

 να ευχαριστείτε τους υποψηφίους όταν τελειώνει η εξέταση, αλλά να μην τους ενημερώνετε για το πώς 
τα πήγαν, 

 ότι οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φύγουν από την αίθουσα εξέτασης παίρνοντας μαζί τους το 
Τευχίδιο του Υποψηφίου. 

3.3 Μετά το πέρας της προφορικής εξέτασης:  

Η συμπλήρωση του Εντύπου Ενότητας 4 (Παραγωγή προφορικού λόγου και διαμεσολάβηση) 

 Βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα των υποψηφίων και οι κωδικοί τους είναι σωστά γραμμένα στο ΕΝΤΥΠΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 του καθενός. 

 Αποφασίστε τι βαθμό θα βάλετε πριν τον σημειώσετε στο Έντυπο Ενότητας 4, το οποίο πρέπει να 
διατηρηθεί σε καλή κατάσταση. ∆εν πρέπει να σβήνετε για να μην τσαλακωθεί ή φθαρεί (γιατί τότε θα 
δημιουργηθεί πρόβλημα στη διαδικασία αυτόματης καταχώρησης της βαθμολογίας με το OMR). 
Ωστόσο, αν κάνετε κάποιο λάθος και πρέπει να το διορθώσετε, ζητείστε τη βοήθεια της Επιτροπής του 
Εξεταστικού Κέντρου. 

 Βαθμολογείστε συμπληρώνοντας τα κενά κουτάκια ως εξής: 
 Συμπληρώστε το Έντυπο μετά την αποχώρηση των υποψηφίων, με μαύρο ή μπλε στυλό: 

o Ο Βαθμολογητής 1 (δηλ. εκείνος ο οποίος σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης κάθεται σιωπηλά 
και παρατηρεί, ακούει και κρατά σημειώσεις) συμπληρώνει πρώτος τους βαθμούς του στα 
κουτάκια στην αριστερή στήλη του Εντύπου.  

o Ο Βαθμολογητής 2 (δηλ. εκείνος που συνομιλεί με τον υποψήφιο και θέτει τα ερωτήματα) 
συμπληρώνει τους βαθμούς του δεύτερος στα αντίστοιχα κουτάκια στη δεξιά στήλη του Εντύ-
που.  

 Οι βαθμοί των δύο βαθμολογητών ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ τους. Ο συνολικός βαθμός των υπο-
ψηφίων υπολογίζεται ηλεκτρονικά. 

Στο τέλος της ημέρας της εξέτασης προφορικού λόγου 

 Όταν σας ζητείται να συμπληρώσετε κάποιο ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε να το επιστρέψετε 
συμπληρωμένο στην Επιτροπή του Κέντρου. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Per motivi di segretezza, le domande relative alle prove, 
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 n. 1 Foto n. 2 
 

 

www3.lastampa.it 

 

 
scienceblogs.com 

  

Foto n. 3 Foto n. 4 
 

 
us.123rf.com 

 

 
www.masshealthly.com 

  

Foto n. 5 Foto n. 6 
 

 
us.123rf.com 

 

 
i.dailymail.co.uk 
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PROVA  2:  Proposta 2 
 

 

 

Coppia di foto n. 1 
 

 
www.gioiadelcolle.info 

 

 
mercatinodeipiccoli.com 

  

Coppia di foto n. 2 
 

 
www.onlycy.com 

 

 

 
www.jchristoff.com 

 

  

Coppia di foto n. 3 
 

 
www.candy-college.com 

 

 

 
www.profimedia.si 
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PROVA  2:  Proposta 3 
 

 

 

Foto n. 1 Foto n. 2 
 

 
ccn1.net 

 

 

 
clatl.com 

 

  

Foto n. 3 Foto n. 4 
 

 
img.timeinc.net 

 

 

 
yeinjee.com 

 

  

Foto n. 5 Foto n. 6 
 

 
tthing.com 

 

 

 
s3.reutersmedia.net 
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PROVA  2:  Proposta 4 
 

 

Foto n. 1 Foto n. 2 
 

 
www.ecoautoninja.com 

 

 

 
2.bp.blogspot.com 

 

  

Foto n. 3 Foto n. 4 
 

 
taheny.com 

 

 
www.join2green.com 

 

  

Foto n. 5 Foto n. 6 
 

 
sharkprotect.eu 

 

 

 
www.connect-green.com 
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PROVA  2:  Proposta 5 
 

 

Foto n. 1 Foto n. 2 
 

 
www.media-post.net 

 

 

 
www.media-post.net 

 

  

Foto n. 3 Foto n. 4 
 

 
img.izismile.com 

 

 

 
www.ibys.org 

 

  

Foto n. 5 Foto n. 6 
 

 
www.gill-technologies.com 

 

 

 
agbeat.com 
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PROVA  2:  Proposta 6 
 

 

Foto n. 1 Foto n. 2 
 

 

www.impactlab.net 

 

 

www.tuttonotebook.it 

  

Foto n. 3 Foto n. 4 
 

 

de.acidcow.com 

 

 

 

images.virgilio.it 

  

Foto n. 5 Foto n. 6 
 

 

www.comesifasefaidate.it 

 
 

 

www.ilmondodipatty.it 
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PROVA 3:  Proposta 1 
 
 

 

 

 

 
Μμμμμ ... σοκολάταααα ... 

Σοκολάτα: Οι περισσότεροι την λατρεύουµε 
και την εισάγουµε απολαυστικά στις διατρο-
φικές µας επιλογές καθώς, αν και πλούσια σε 
θερµίδες, η σοκολάτα περιέχει και αρκετά 
θρεπτικά συστατικά, αλλά και κάποια των 
οποίων την κατανάλωση πρέπει να προσέ-
χουµε. Απολαύστε την λοιπόν µε µέτρο και 
θυµηθείτε πως η υπερβολή µάς οδηγεί να 
γευόµαστε την ... πικρή πλευρά της. 

Μαύρη σοκολάτα: Περιέχει ουσίες που επι-
δρούν θετικά στο νευρικό σύστηµα, γεγονός 
που εξηγεί εν µέρει γιατί η σοκολάτα µπορεί 
σε πολλούς να προκαλεί εξάρτηση. Επιπλέον 
περιέχει και καφεΐνη, ενώ έχει γίνει αντικεί-
µενο έντονου επιστηµονικού ενδιαφέροντος 
λόγω της περιεκτικότητάς της σε αντιοξειδω-
τικές ουσίες, που βρίσκουµε και στο πράσινο 
τσάι, το κόκκινο κρασί κ.ά., µε θετικότατες 
επιδράσεις για την υγεία του οργανισµού.  

Σοκολάτα γάλακτος: Η βασική της διαφο-
ροποίηση από τη µαύρη είναι ότι περιέχει 
λιγότερο κακάο, το οποίο έχει αντικατασταθεί 
από γάλα. Είναι καλύτερη για τα παιδιά και 
τους εφήβους. Όχι και τόσο ένοχη τελικά … 
αυτό που ισχύει είναι ότι δεν υπάρχουν κακά 
τρόφιµα, αλλά κακή διατροφή. 

Πράγματα που δεν ξέρετε για τον καφέ 

 
Ο καφές καταναλώνεται με πάθος από το 90% 
και πλέον του πληθυσμού της Γης σε όλες τις 
μορφές και τα είδη του. Πολλοί μάλιστα, 
νιώθουν εξάρτηση από τον καφέ. Πολλά είναι 
αυτά που δεν γνωρίζουμε για το πλέον 
αγαπημένο ρόφημα ανά τον κόσμο! 

Αρχικά ο καφές τρωγόταν και δεν πινόταν.  

Καθημερινά παράγονται πάνω από 7 τόνοι καφέ. 

Ο καφές είναι το δεύτερο παγκοσμίως ρόφημα σε 
κατανάλωση αμέσως μετά το νερό. 

Η χώρα μας βρίσκεται στη 13η θέση στον κόσμο 
σε κατανάλωση καφέ. Κατά μέσο όρο καθένας 
από εμάς πίνει 1,6 φλιτζάνια καφέ την ημέρα και 
η συνολική ποσότητα φτάνει το 0,64% της 
παγκόσμιας παραγωγής ή τους 23.000 τόνους το 
χρόνο. 

Οι χώρες με τους πιο φανατικούς του καφέ βρί-
σκονται στην Ευρώπη και είναι η Φινλανδία, Ολ-
λανδία, Νορβηγία, Δανία και Ισλανδία. 

Ο καφές προστατεύει από τον ήλιο και 
παράλληλα μειώνει τις βλάβες που προκαλεί στο 
δέρμα, αποτελώντας ένα από τα καλύτερα … 
αντηλιακά. 

www.mensonly.gr perierga.gr 
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PROVA 3:  Proposta 2 

 

 

 

 
 
 
 

Εξοικονόμηση ενέργειας 

 
Έως και 2.000 ευρώ το χρόνο μπορεί να εξοι-
κονομήσει ένα μέσο νοικοκυριό αν ακολου-
θήσει μερικές απλές συμβουλές για την κατά-
νάλωση ενέργειας στο σπίτι και το Ι.Χ. του. 

Το ΠΕΞΕ είναι ένας διαγωνισμός για την 
ανάδειξη της «πρωταθλήτριας» χώρας, αλλά 
και του νοικοκυριού το οποίο θα πετύχει τη 
μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση ενέρ-
γειας. Μέσω του διαγωνισμού, ο οποίος εξε-
λίσσεται διαδικτυακά, οι συμμετέχοντες εν-
θαρρύνονται να υλοποιήσουν διάφορες δρά-
σεις εξοικονόμησης ενέργειας, από κινήσεις 
μηδενικού κόστους, όπως το σβήσιμο των 
φώτων που δεν χρησιμοποιούνται, μέχρι δρά-
σεις δομικού χαρακτήρα, όπως η αλλαγή λέ-
βητα. 

Στο διαγωνισμό μετέχουν 11 ευρωπαϊκές χώ-
ρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η οποία έως 
τώρα έχει καταλάβει την πρώτη θέση. Θα πά-
ρουν μέρος 10.200 νοικοκυριά, τα 750 από την 
Ελλάδα, τα οποία θα δώσουν τα στοιχεία της 
σημερινής κατανάλωσης ενέργειας και θα τα 
συγκρίνουν με αυτά του 2012. Οι Έλληνες 
«φουσκώνουν» τους λογαριασμούς της ΔΕΗ 
κυρίως για την ψύξη τροφίμων (20,5%), για να 
έχουν ζεστό νερό (19,6%) και για το μαγεί-
ρεμα (17,4%). 

 

 

Κόβουν το σταθερό τηλέφωνο οι Έλληνες 

 
Στην επιλογή της αποσύνδεσης της σταθερής 
τηλεφωνικής σύνδεσης προχωρούν όλο και 
περισσότεροι Έλληνες καταναλωτές και επι‐
χειρήσεις, καθώς η οικονομική κρίση οδηγεί 

στη μείωση των τηλεπικοινωνιακών δαπανών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις αρχές του 
2011 έχουν χαθεί 113.268 σταθερές τηλεπι‐
κοινωνιακές συνδέσεις, η πλειονότητα των 
οποίων εκτιμάται πως είναι επιχειρήσεις που 
είτε έχουν κλείσει είτε προσπαθούν να περι‐

κόψουν το κόστος λειτουργίας τους. 

Περίπου το 78% των ελληνικών νοικοκυριών 
έχει σταθερό τηλέφωνο και μόλις το 15% έχει 
μόνο κινητό τηλέφωνο. Το ποσοστό των νοι‐
κοκυριών που έχει μόνο κινητό μειώθηκε από 
το 19% που ήταν το Φθινόπωρο του 2009 
όταν είχε πραγματοποιηθεί αντίστοιχη 

έρευνα. Με δεδομένο ότι έχουν κλείσει πολλές 
επιχειρήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης, 
είναι λογικό να διακόπτουν τις τηλεφωνικές 

συνδέσεις. 

Πάντως, αξίζει να επισημανθεί πως το γ' τρί‐
μηνο του 2011 οι συνδέσεις κινητής 

τηλεφωνίας έδειξαν αυξητικές τάσεις. Η 
Cosmote είχε περίπου 200.000 νέες συνδέσεις 
(πήγε στα 7,9 εκατ.), ενώ και η Vodafone 

κατέγραψε περίπου 90.000 νέες, φθάνοντας 
στα 4,1 εκατ. 
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PROVA 3:  Proposta 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού 
 

«Ο κόσμος είναι δανεικός από τα παιδιά μας» λέει μια αφρικάνικη παροιμία. Η 
Ένωση Γραφιστών Ελλάδας σε συνεργασία με το «Συνήγορο του Παιδιού» και στα 
πλαίσια δράσης των «δημιουργικών κυμάτων», κάλεσε όλους τους σχεδιαστές οπτικής 
επικοινωνίας να αποστείλουν μία ή και περισσότερες αφίσες με αφορμή την 
«Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού» στις 20 Νοεμβρίου. 
Ο «Συνήγορος του Παιδιού», τμήμα της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πο-
λίτη», έχοντας ως έναν από τους στόχους του την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
αναφορικά με τα δικαιώματα των παιδιών, θα τυπώσει έναν αριθμό αφισών, για να 
εκτεθούν σε σχετική εκδήλωση και να σταλούν σε επιλεγμένα σχολεία της χώρας. 
 

 
 

Θα αναρτηθούν επίσης, στην ιστοσελίδα του «Συνηγόρου του Παιδιού» www.0-18.gr. 

Επιλεγμένες αφίσες θα εκτεθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συνηγόρου του Πολίτη 
και στην Ένωση Γραφιστών. Επίσης, με την υποστήριξη του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, θα αναρτηθούν σε σταθμούς και οχήματα μέσων μεταφοράς 
της Αθήνας. Ορισμένες από αυτές, στην επιλογή των οποίων συμμετείχαν και παιδιά 
της Κοινότητας Εφήβων Συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού, θα σταλούν σε 
σχολεία όλης της χώρας. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 

Στις 10 ∆εκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων, κορυ-
φώνεται ο Παγκόσμιος Μαραθώνιος Γραμμάτων 2011 της ∆ιεθνούς Αμνη-
στίας, στον οποίο συμμετέχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από 80 
χώρες, γράφοντας γράμματα συμπαράστασης σε συνανθρώπους τους 
που κινδυνεύουν και υπογράφοντας γράμματα πίεσης προς τις κυβερ-
νήσεις που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών τους. 
Σκοπός του Μαραθωνίου είναι να συγκεντρω- 
θούν, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, όσο το 
δυνατόν περισσότερα γράμματα και υπογρα- 
φές! Στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Μαραθωνίου 
Γραμμάτων, θα γίνει αφιέρωμα σε ακτιβιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα διαβαστούν 
ιστορίες τους αλλά και θα γραφτούν καινούρια 
γράμματα. 



  
ΚΚΠΠγγ  / Esami di lingua italiana Maggio 2013 
 

 

  

Livello B1 & B2 / Fase 4 Pagina 14 
 

 

PROVA 3:  Proposta 4 
 

 
 
 
 

Δήλωσε εθελοντής! 
Το Astrocamping διοργανώνεται εθελοντικά, από την ομάδα του Συλλόγου 
Φίλων Αστρονομίας Ανατολικής Μακεδονίας, ο οποίος και ιδρύθηκε από τους 
κατασκηνωτές του πρώτου Astrocamping (2009). Σκοπός είναι ο κόσμος να 
έρθει σε επαφή και να γνωρίσει τον ουρανό και τη φύση.  

Είναι αποτέλεσμα όχι μόνο της εργασίας των μελών του συλλόγου, αλλά και 
της εθελοντικής προσφοράς όλων αυτών που το στήριξαν. 

Με τη δήλωσή σου ως εθελοντής: 1. Στηρίζεις την προσπάθεια για τη διάδοση 
της γνώσης της αστρονομίας και της φύσης. 2. Γίνεσαι μέλος της ομάδας και γνωρίζεις, πώς 
οργανώνεται και στηρίζεται η εκδήλωση, αποκτώντας ικανότητες στην οργάνωση και διαχείριση 
ανάλογων γεγονότων. 3. Σου δίνεται η δυνατότητα να κατασκηνώσεις και να γνωρίσεις τη Θάσο 
για περισσότερες μέρες εκτός της εβδομάδας της κατασκήνωσης.  

Η συμμετοχή σου στο camping είναι δωρεάν και περιλαμβάνει πλήρη σίτιση και διαμονή για τις 
μέρες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το camping. Οι εθελοντές, θα πρέπει να βρίσκονται στο 
χώρο μια ημέρα πριν, προκειμένου να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν.  

astrocamping.astrosfam.org
 

ΔΡΑΣΕΙΣ: Εκστρατεία «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» 

Η Εκστρατεία «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» είναι μια Πανευρωπαϊκή Εκστρατεία 
που πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε 21 χώρες κάθε Μάιο. Το Δίκτυο Μεσό‐
γειος SOS συντονίζει για 14η χρονιά την Πανελλαδική Εκστρατεία εθελοντικών 
καθαρισμών των ακτών, του βυθού και άλλων φυσικών περιοχών, με τη συμ‐
μετοχή δήμων, περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων, εργαζομένων, επι‐
χειρήσεων και εθελοντών κάθε ηλικίας.  

Ο καθαρισμός της Βαρειάς, της παραλίας που βρίσκεται κάτω από το Πανεπι‐
στήμιο Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαϊου 2009 σε 
συνεργασία με το Δήμο Μυτιλήνης και αποτέλεσε την κορύφωση ενός οικο‐
λογικού διήμερου, που οργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο με στόχο την ενημέρω‐
ση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε περιβαλλοντικά θέματα.  

Στη Σχολή λειτούργησε ενημερωτικό περίπτερο, επανδρωμένο από συνεργά‐
τες του Δικτύου  Μεσόγειος SOS, που ξενάγησαν τους ενδιαφερόμενους σε 
οικολογικά θέματα και απάντησαν σε ερωτήσεις. Στο τέλος του διημέρου, 20 
φοιτητές εθελοντές, καθάρισαν την παραλία της Βαρειάς.
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PROVA 3:  Proposta 5 
 

 
 

Μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων 2012, Λονδίνο 
Δύο εξωγήινα πλάσματα που ονομάζονται Γουένλοκ και Μάντεβιλ, 
παρουσιάστηκαν ως μασκότ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2012 του Λον-
δίνου. Οι διοργανωτές των Αγώνων δημιούργησαν καρτούν και προσέλαβαν 
τον μπεστ-σέλερ συγγραφέα παιδικών βιβλίων Μάικλ Μορπούργκο να 
φτιάξει μία ιστορία για τους «αφηρημένους» χαρακτήρες. Οι Γουένλοκ και Μάντεβιλ θα 
εμφανίζονται σε παιχνίδια έως και κούπες, ενώ οι πωλήσεις των μασκότ θα ξεκινήσουν δύο 
ακριβώς χρόνια από την έναρξη των Αγώνων, στις 27 Ιουλίου. Μια περιορισμένη έκδοση από t-
shirts και κονκάρδες είναι ήδη διαθέσιμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Λονδίνου 2012. 

Μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, Αθήνα 
Η ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ Ο ΦΟΙΒΟΣ ήταν οι πρώτες μασκότ των Ολυμπιακών με ανθρώπινη 
μορφή. Το σχήμα τους με τα πλατιά πόδια, τους μακριούς λαιμούς και τα μικρά 
κεφάλια ήταν παρμένο από «κούκλες» πολλών χιλιάδων χρόνων πριν που βρέθηκαν 
σε αρχαιολογικές ανασκαφές στην Ελλάδα. Η ΑΘΗΝΑ είχε το όνομα της μυθικής 
θεάς της σοφίας που έδωσε το όνομά της στη διοργανώτρια πόλη και ο ΦΟΙΒΟΣ πήρε το όνομά του 
από την αρχαιοελληνική θεότητα του φωτός και της μουσικής. 

www.thebest.gr & www.ourboys.gr

 
 
 
 

 

                                                                                                                     

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ 
Ξεκινάει από το Μαραθώνα και τερματίζει στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο 
της Αθήνας. 
Θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική διαδρομή λόγω των 21 δύσκολων ανη-
φορικών χιλιομέτρων που περιλαμβάνει, ωστόσο αποτελεί πόλο έλξης 
κάθε χρόνια για περισσότερους από 5.000 δρομείς που έρχονται στην 
Ελλάδα από ολόκληρο τον κόσμο. 
Στον επετειακό μαραθώνιο  για τη συμπλήρωση 2.500 χρόνων από τη 
μάχη του Μαραθώνα, συμμετείχαν περισσότεροι από 15.000 αθλητές, 
σημειώνοντας ρεκόρ συμμετοχών. 
Ο φετινός Κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα διεξαχθεί στις 13 
Νοεμβρίου. 
Η αφετηρία δίνεται πάντα στο Μαραθώνα και καταλήγει στο Παναθη-
ναϊκό Στάδιο, εκεί ακριβώς που τερμάτισαν οι δρομείς που συμμετεί-
χαν στον πρώτο μαραθώνιο της σύγχρονης εποχής, στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες του 1896. 
Από το 2007 οι εκδηλώσεις για τη διεξαγωγή του Κλασικού Μαραθώ-
νιου Αθηνών συνοδεύονται από μια λαμπρή τελετή έναρξης που 
πραγματοποιείται στον ιστορικό χώρο του Τύμβου του Μαραθώνα. Σε 
αυτόν το χώρο πραγματοποιείται η αφή της μαραθώνιας φλόγας η ο-
ποία οδηγείται στο βωμό που βρίσκεται στο χώρο της αφετηρίας και 
από εκεί φωτίζει τις προσπάθειες των δρομέων.
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PROVA 3:  Proposta 6 

Athens Digital Week @ Τεχνόπολις 

 

Ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Athens 
Digital Week από τη Τετάρτη 14 ως την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην 
Τεχνόπολις για να προσφέρει σε όλους ψυχαγωγία και γνώσεις γύρω από 
τα επιτεύγματα και τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής εποχής. Η θεματο-
λογία του Athens Digital Week καλύπτει φέτος εννιά περιοχές του ψη-
φιακού κόσμου ανάμεσα στις οποίες: 

GAMING: Παρουσιάσεις νέων παιχνιδιών, έκθεση παλιών παιχνιδομηχανών, αλλά και διαγωνι-
σμοί.  

SPACE: Σε τεράστιες οθόνες προβολών το Celestia δίνει σε όλους τη δυνατότητα μιας πραγμα-
τικής ξενάγησης στο διάστημα με ένα Klik. Διαγωνισμοί: Έκθεση φωτογραφίας με πλανήτες και 
αστέρια τραβηγμένα από ψηφιακές κάμερες και τηλεσκόπια. Κουίζ γνώσεων και ένα πρωτότυπο 
παιχνίδι με πλανήτες και αστέρια.  

DIGITAL MUSIC: Ένα τεράστιο studio! Υπολογιστές και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 
δίνουν σε όλους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και να ακουστεί το δικό τους μουσικό κομμάτι.  

Είσοδος ελεύθερη. 
www.apn.gr 

 

 
 

ΣΕΙΡΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ "ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ" 

09  Δεκεμβρίου  2011  ...  23  Απριλίου  2012.    Μουσείο  Κυκλαδικής 
Τέχνης > Κέντρο Αθήνας. 

 Άγονη Γραμμή είναι η ονομασία σειράς 

αρχαιολογικών εκθέσεων που διοργανώνει το 

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Περιλαμβάνει 

κυρίως όλα τα απομακρυσμένα, δυσπρόσιτα, 

μικρά ή μεσαίου μεγέθους νησιά του Αιγαίου 

Αρχιπελάγους. Η έκθεση ξεκινά από το πιο απομακρυσμένο 

ανατολικό άκρο της ελληνικής επικράτειας, το Καστελόριζο και τη 

Ρω και προχωρεί μέχρι να φθάσει ανάμεσα στη Ρόδο και την Κω, 

περιλαμβάνοντας τη Σύμη, τη Χάλκη, την Τήλο και τη Νίσυρο. Θα 

γίνει παρουσίαση των νησιών, και παρουσίαση της μυθολογίας και 

της ιστορίας τους με μία πλειάδα από ακίνητα (αρχιτεκτονικά) και 

κινητά δημιουργήματα καταδεικνύοντας έτσι την ανθρώπινη 

παρουσία επάνω τους, την κοινωνία των ανθρώπων, ήθη και έθιμα 

… Πέραν των αρχαίων αντικειμένων, θα υπάρχουν χάρτες, εικόνες, 

φωτογραφίες και μικρά video με την κάθε περιοχή.  


