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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 ΕΠΙΠΕΔΩΝ Β (Β1 και Β2) 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Διάρκεια: 25 λεπτά 

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

Περιεχόμενο: 
• Δοκιμασία 1: Διάλογος 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. 

• Δοκιμασία 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. 

• Δοκιμασία 3: Διαμεσολάβηση. 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 Δοκιμασία 2. Ο τίτλος σε κάθε σελίδα σηματοδοτεί τη γενικότερη θεματική στην οποία 
εντάσσονται τα ερωτήματα αυτής της δοκιμασίας.  

• Κείμενα στην ελληνική γλώσσα για τη Δοκιμασία 3.  
1.2 Το φωτοτυπημένο φυλλάδιο του εξεταστή περιλαμβάνει συμπληρωματικές οδηγίες για τον εξεταστή 

και ερωτήσεις/ερωτήματα για τις Δοκιμασίες 1, 2 και 3. 
 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 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 Δοκιμασία 1, συνεχίζει με τον Υποψήφιο Β τα ερωτήματα της Δοκιμασίας 2 
και επανέρχεται στον Υποψήφιο Α για τα ερωτήματα της Δοκιμασίας 3. 

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

 
3. ΟΔΗΓΙΕΣ 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. Δηλαδή 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 (Δοκιμασία 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 ΔΕΝ αξιολογούνται. 

Δοκιμασία 1: Διάλογος μεταξύ εξεταστή/Βαθμολογητή 2 και υποψηφίου (διάρκεια: 6 λεπτά) 
• Η Δοκιμασία 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). 

Δοκιμασία 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. 

Δοκιμασία 3: Διαμεσολάβηση (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 Δοκιμασίας 3 περιλαμβάνεται και ο χρόνος ανάγνωσης των ελληνικών 
κειμένων, δώστε και στους δύο υποψηφίους 2 λεπτά στην αρχή της Δοκιμασίας 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 ΔΕΝ 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. Δώστε χρόνο στους υπο-
ψηφίους να διαμορφώσουν την απάντησή τους, 
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• 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. Δεν 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. 



  
ΚΚΠΠγγ  / Esami di lingua italiana Novembre 2012 
 

 

  

Livello B1 & B2 / Fase 4 Pagina 5 
 

 

PROVA  2:  Proposta 1 
 

 

Foto n. 1 Foto n. 2 
 

 
it.123rf.com 

 

 
www.gentemergente.it 

  
Foto n. 3 Foto n. 4 

 
it.123rf.com 

 

 
www.sport.it 

  
Foto n. 5 Foto n. 6 

 

 
it.dreamstime.com 

 

 
scacchi.wordpress.com 
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PROVA  2:  Proposta 2 
 

 

 

Coppia di foto n. 1 
 

 
www.dentrosalerno.it 

 

 
job.fanpage.it 

 

  

Coppia di foto n. 2 
 

 
www.holidayinsardinia.it 

 

 
www.gossipblog.it 

  

Coppia di foto n. 3 
 

 
www.skai.gr 

 

 
kidzone.blogosfere.it 
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PROVA  2:  Proposta 3 
 

 

 
 

Foto n. 1 Foto n. 2 
 

it.123rf.com 
 

 

 
www.vitatrentina.it 

  
Foto n. 3 Foto n. 4 

 

 
www.snf.org 

 

 
it.123rf.com 

  
Foto n. 5 Foto n. 6 

 

 
www.infofermo.it 

 

 

 
www.zingarate.com 
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PROVA  2:  Proposta 4 
 

 

 

Coppia di foto n. 1 
 

 
blog.psicologiaxtutti.it 

 

 
www.sciencephoto.com 

  

Coppia di foto n. 2 
 

 
www.lameziatermenews.it 

 

 
paoblog.wordpress.com 

  

Coppia di foto n. 3 
 

 
www.thegossipers.com 

 

 
www.unamamma.it 
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PROVA  2:  Proposta 5 
 

 

Foto n. 1 Foto n. 2 
 

 
www.probleminellacoppia.com 

 

 
it.uefa.com 

  
Foto n. 3 Foto n. 4 

 

 
www.wmrconsulting.it 

 

 
thrakilive.blogspot.gr 

  
Foto n. 5 Foto n. 6 

 

 
www.beautybazaar.gr 

 

 
www.eimaimama.gr 
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PROVA  2:  Proposta 6 
 

 

Foto n. 1 Foto n. 2 
 

 
www.tuttomamma.com 

 

 
www.speedhunters.com 

  
Foto n. 3 Foto n. 4 

 

 
www.123rf.com 

 

 
www.business-mongolia.com 

  
Foto n. 5 Foto n. 6 

 

 
mamma.pourfemme.it 

 

 
andatefma.blogspot.gr 
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PROVA 3:  Proposta 1 

 
Παλιά βιβλία = βιβλία στις φυλακές 

Το περιοδικό “CITY” ξεκινά από την έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης πανελλήνια εκστρατεία 
συγκέντρωσης βιβλίων, μια ακόμη μορφή ανακύκλωσης με ισχυρό κοινωνικό μήνυμα: 
Φέρτε τα παλιά σας βιβλία να φτιάξουμε βιβλιοθήκες στις φυλακές! 
Αν ο καθένας μας δώσει μόνο από 2-3 βιβλία θα γεμίσουν οι φυλακές όλης της χώρας. Δεν 
χρειάζεται να το κάνουμε με τα πιο αγαπημένα, ας δώσουμε αυτά που δεν μας άρεσαν, θα 
βρούνε αυτά τον εραστή τους… ένα βιβλίο που εμάς δεν μας αγγίζει, στον παραδίπλα του 

φτιάχνει ταραχή. Περί ορέξεως, κολοκυθόπιτα που λένε… 
Αρχικά το περιοδικό επικοινώνησε με τις Φυλακές Κασσάνδρας και τις φυλακές ανηλίκων Αυλώνας που με 
ενθουσιασμό δέχτηκαν την πρόταση. Παράλληλα γίνεται επικοινωνία και με άλλες φυλακές για το ίδιο θέμα.  
Η προσπάθεια ξεκίνησε συμβολικά στις 3 Ιουνίου 2011 στην έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης που φέτος κλείνει 
30 χρόνια! 
«Τα διάβασες; Άστα ελεύθερα… τα έχουν ανάγκη κάποιοι άλλοι…» 
Χώροι συγκέντρωσης βιβλίων για τις φυλακές: 
Θεσσαλονίκη: 
Πρωινά: γραφεία περιοδικού CITY, Ιπποδρομίου 7 στον 8ο όροφο 
Info: ss@cityportal.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. 
Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε, τηλ. 2310288277 
Σύντομα θα ανακοινωθούν σημεία συγκέντρωσης και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας!  

www.prasinizo.gr 

 

 

www.ikea.gr 
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PROVA 3:  Proposta 2 
 
 

  

ΤΡΙΚΟΛΩΝΙΟΝ COUNTRY CLUB 
 

Η Στεμνίτσα είναι ένας 
αγαπημένος προορισμός για 
αποδράσεις όλο το χρόνο. 
Χτισμένη σε μια απότομη 
ορεινή πλαγιά, σε υψόμετρο 
1050 μέτρων και με θέα το 
Λούσιο ποταμό, βρίσκεται 

ανάμεσα στα πιο όμορφα χωριά της Αρκαδίας. Όμορφες 
εκκλησίες προηγούμενων αιώνων και αρχοντικά, 
αποτελούν την κληρονομιά ενός επιτυχημένου 
παρελθόντος –η Στεμνίτσα ήταν γνωστή για τους ικανούς 
μεταλλουργούς, τους τεχνίτες καμπανών, ασημιού και 
χρυσού. 
Πήγα & σου προτείνω... Το Τρικολώνιο Country Club 
ήταν ένα οικοτροφείο για κορίτσια, κατά το 19ο αιώνα. 
Αυτό το κομψό καταφύγιο διαθέτει 18 εξαιρετικά δωμάτια 
και σουίτες, διακοσμημένα το καθένα με συγκεκριμένα 
χρώματα: η Γαία (πράσινο της ελιάς), το Φως (με σκιές του 
χρυσού) και ο Ουρανός (με μπλε του ουρανού). 
Προσφέρουν όλες τις ανέσεις που μπορεί να επιθυμείς, 
όταν κάποιες διακοσμητικές παρεμβάσεις, όπως τα ξύλινα 
ταβάνια και τα τοξωτά παράθυρα, μέσα σε χοντρούς 
τοίχους, σίγουρα προσθέτουν παραπάνω γοητεία. 
Επίσης, σε αυτά τα εξαιρετικά υπνοδωμάτια, θα βρεις ένα 
υπέροχα διακοσμημένο σαλόνι (ευρύχωρο και ζεστό την 
ίδια στιγμή, «πολύ χωριάτικο»), μια αίθουσα 
συνεδριάσεων, γυμναστήριο, δωμάτιο για μασάζ, σάουνα 
και τζακούζι. Φυσικά, οι περισσότεροι επισκέπτες θα 
προτιμήσουν περιπάτους στα ορεινά μονοπάτια, αλλά ένα 
μασάζ και ακολούθως χαλάρωση στη σάουνα ή το 
τζακούζι (δίπλα από το τζάκι) για να καταλήξεις μετά από 
μία μέρα δραστηριοτήτων στη φύση, δεν είναι καθόλου 
κακή πρόταση! 
 
Κατηγορία: Ξενώνας 
Περιοχή: ΑΡΚΑΔΙΑ 
Τιμή: 90€ 
Αποστάσεις: Αεροδρόμιο 250 χιλ, Θάλασσα 80 χιλ., 
Χιονοδρομικό 40 χιλ. 
Τι θα κάνω: Trekking, Rafting, Ski 

ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
Εάν έχεις ταξιδέψει στη 
γαλλική επαρχία, πιθανώς θα 
έχεις παρατηρήσει ότι σχεδόν 
κάθε μικρή πόλη έχει ένα 
"Hotel de Lα Poste". Στην 
Αρναία, μια μικρή και όμορφη 

πόλη στα βουνά της Χαλκιδικής, στη βόρεια Ελλάδα, το 
παραδοσιακό πανδοχείο Alexandrou Traditional Inn, 
απέναντι από το δημαρχείο, δίνει ακριβώς αυτή την 
αίσθηση, του κεντρικού ξενοδοχείου όπου οι ταξιδιώτες 
σταματούν για να περάσουν τη νύχτα τους. Αυτό δεν είναι 
περίεργο, γιατί μέχρι τη δεκαετία του '40, το σχεδόν 200 
ετών κτίριο ήταν το πανδοχείο όπου οι ταξιδιώτες 
διανυκτέρευαν για να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τον 
'Αθω. 
Πήγα & σου προτείνω... Στο εσωτερικό, όμως, το 
παραδοσιακό πανδοχείο Alexandrou Traditional Inn δεν 
μοιάζει με ένα συνηθισμένο πανδοχείο. Οι ιδιοκτήτες, δύο 
αδέρφια αρχιτέκτονες, έκαναν μια καταπληκτική 
αποκατάσταση του κτιρίου και το μετέτρεψαν σε ένα 
καταπληκτικό κατάλυμα. Διατηρώντας όλα τα όμορφα 
παλιά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κτιρίου, όπως τα 
υπέροχα ξύλινα ταβάνια, έκαναν κάποιες βελτιώσεις 
πετυχαίνοντας έτσι μια τέλεια ισορροπία μεταξύ του 
άνετου/παραδοσιακού και του κομψού/μοντέρνου. Κάθε 
χαρακτηριστικό - τα παλιά έπιπλα, οι εκλεπτυσμένοι 
πίνακες, η προσοχή στη λεπτομέρεια - δείχνει ότι τα δυο 
αδέρφια κυνηγούσαν την τελειότητα και τίποτα λιγότερο. 
Επίσης, όπως σε κάθε πραγματικό πανδοχείο, έτσι κι εδώ 
μπορείτε να απολαύσετε τα γεύματά σας. Τα πιάτα είναι 
παραδοσιακά ελληνικά και εξαιρετικής ποιότητας. Μετά 
από ένα θαυμάσιο γεύμα, έναν καλό ύπνο σε ένα από τα 
έξι πανέμορφα υπνοδωμάτια, και ένα άριστο πρωινό, θα 
καταλάβεις ότι το παραδοσιακό πανδοχείο Alexandrou 
Traditional Inn δεν είναι μόνο μια στάση στο δρόμο του 
ταξιδιού. Είναι ένας προορισμός από μόνο του. 
 
Κατηγορία: Ξενώνας 
Περιοχή: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 
Τιμή: 60€ 
Αποστάσεις: Αεροδρόμιο 70 χιλ, Θάλασσα 15 χιλ. 

www.zoomout.gr 
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PROVA 3:  Proposta 3 

 

  

Gogobot: ο νέος αξιόπιστος Τουριστικός 
οδηγός σας! 

 
Σε όλους μας αρέσει να 
ταξιδεύουμε σε μέρη που δεν 
έχουμε επισκεφθεί στο 
παρελθόν. Τι γίνεται όμως όταν 

έχουμε αποφασίσει να επισκεφθούμε ένα μέρος, αλλά δεν 
έχουμε ιδέα για το πού να μείνουμε, τι να κάνουμε εκεί, πού 
να φάμε και άλλες σημαντικές πληροφορίες;  

Το Gogobot ήρθε στη ζωή μας για να μας βοηθήσει ακριβώς 
σ’ αυτό. Με το «πάντρεμα» του κοινωνικού σας δικτύου με 
τα ταξιδιωτικά σας σχέδια, πλέον μπορείτε να δεχθείτε 
συμβουλές, ιδέες και σκέψεις από ανθρώπους που 
γνωρίζετε στην πραγματικότητα ώστε να είστε σίγουροι για 
το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε στον ταξιδιωτικό σας 
προορισμό.  

Ουσιαστικά, δηλαδή, το Gogobot είναι ένας σχεδιαστής 
ταξιδιών, που κάνει χρήση των κοινωνικών σας δικτύων 
ώστε να εξασφαλίζει προτάσεις και συμβουλές από 
ανθρώπους που δε σας είναι άγνωστοι.  

Η χρήση του είναι πολύ απλή, καθώς αρκεί να 
δημιουργήσετε δωρεάν το λογαριασμό σας, τον οποίο θα 
συνδέσετε με τους λογαριασμούς που έχετε στο Twitter και 
στο Facebook, ώστε να βρεθούν οι φίλοι σας που επίσης 
χρησιμοποιούν το Gogobot. Με το που αναζητήσετε την 
πρώτη σας συμβουλή, το Gogobot θα κοινοποιήσει το 
αίτημα σας σε όλα τα social media που χρησιμοποιείτε.  

Έπειτα, οι χρήστες (φίλοι σας) έχουν τη δυνατότητα να 
απαντήσουν στις ερωτήσεις σας, ώστε να λάβετε τις δικές 
τους σημαντικές γνώμες και συμβουλές. Εσείς, εκτός από το 
να ρωτάτε και να απαντάτε, μπορείτε να οργανώσετε τα 
παλιά σας ταξίδια στην ενότητα «Passports» ώστε να μην 
ξεχάσετε ποτέ στα μέρη που επισκεφθήκατε, τι άξιζε και τι 
όχι.  

Το Gogobot αποτελεί ένα πολύ καλοσχεδιασμένο και πολύ 
χρήσιμο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που θα λατρέψουν οι 
fans των ταξιδιών και των αποδράσεων. 

Κάντε πράξη τα όνειρά σας με το 
WhereBerry 

  
Για όλους εσάς που έχετε όνειρα και σχέδια που ακόμα 

δεν έχετε πραγματοποιήσει, ήρθε 
το WhereBerry. Πρόκειται για μία 
ιστοσελίδα που επιτρέπει σε εσάς 
και στους φίλους σας να 
προγραμματίσετε τα μελλοντικά 
σας σχέδια, είτε αυτά θα 
πραγματοποιηθούν αύριο, είτε σε 

δέκα χρόνια.  

Το WhereBerry είναι διαθέσιμο τόσο ως εφαρμογή όσο 
ως ξεχωριστή ιστοσελίδα και επιτρέπει στους χρήστες 
του να δημοσιεύουν ιδέες για μελλοντικά πλάνα, όπως 
την επίσκεψη σε κάποιο μουσείο, τη συνάντηση σε 
κάποιο νέο εστιατόριο ή τη διοργάνωση ενός ταξιδιού.  

Πώς λειτουργεί; Το WhereBerry χρησιμοποιεί το 
λογαριασμό σας του Facebook ώστε να συνδεθεί και να 
δημοσιεύσει στο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο την ιδέα 
σας. Έτσι, οι φίλοι σας θα είναι σε θέση να τη διαβάσουν, 
να δηλώσουν συμμετοχή αλλά και να θέσουν μία άλλη 
πρόταση.  

Οι πληροφορίες στο WhereBerry είναι προσβάσιμες από 
όλους, ακόμα και από ξένους, γεγονός το οποίο δίνει πιο 
κοινωνικό χαρακτήρα στην πλατφόρμα αφού έτσι 
διακινούνται περισσότερες χρήσιμες συμβουλές και 
προτάσεις.  

Από το να βρείτε παρέα για να πάτε να δείτε μία ταινία 
τρόμου, μέχρι να ανακαλύψετε ποιοι γνωστοί σας είναι 
διατεθειμένοι να σας ακολουθήσουν στο ταξίδι των 
ονείρων σας στο Νησί του Πάσχα, το WhereBerry είναι 
εδώ για να ενώσει τους χρήστες του διαδικτύου μέσα από 
πραγματικές δραστηριότητες.. 

www.gugoo.gr 
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Αφιέρωμα στα βιβλία του Jorge Bucay (Χόρχε Μπουκάι) 

 
Ο Χόρχε Μπουκάι γεννήθηκε το 1949 στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Γιατρός και 

ψυχοθεραπευτής της σχολής Γκεστάλτ, ειδικεύτηκε στη θεραπεία των νοητικών ασθενειών εργαζόμενος αρχικά 
σε νοσοκομεία και κλινικές και, εν συνεχεία, δίνοντας διαλέξεις σε ιδρύματα, κολλέγια, θέατρα, καθώς και σε 
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.  

Μονίμως και παντού προσκεκλημένος, προσπαθεί να παρίσταται σε μαθήματα, σεμινάρια και συνέδρια στην 
Αργεντινή, την Ουρουγουάη, τη Χιλή, το Μεξικό, τις Η.Π.Α, την Ιταλία, την Ισπανία... Όταν αποφάσισε να 
ασχοληθεί και με τη συγγραφή είδε τα περισσότερα από τα 12 βιβλία του να μεταφράζονται σε τουλάχιστον 
εικοσιμία γλώσσες και να τοποθετούνται πρώτα στη λίστα των ευπώλητων κάθε χώρας. Εργάζεται ως 
ψυχοθεραπευτής ενηλίκων, ζευγαριών και κοινωνικών ομάδων.  

 

 

ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Πρόκειται για το ξεκίνημα μιας στενής φιλίας μ' έναν 
εικοσάχρονο φοιτητή που προσπαθεί να 
τιθασεύσει τις νευρώσεις του. Ο Ντεμιάν 
είναι ένας ανήσυχος νεαρός φοιτητής 
που προσπαθεί να ανακαλύψει τον 
εαυτό του. Οι αναζητήσεις του τον 
κατευθύνουν στον «Χοντρό», έναν πολύ 
ιδιόρρυθμο ψυχαναλυτή που τον βοηθά 
να αντιμετωπίσει τη ζωή και να βρει 
απαντήσεις στα ερωτήματά του με έναν 

τρόπο πολύ πρωτότυπο: σε κάθε συνάντηση, του 
διηγείται από μία ιστορία, κλασική ή μοντέρνα, 
«ανατολίτικη» ή «δυτικότροπη», που πηγάζει από τη 
λαϊκή προφορική παράδοση ή απευθείας από τη φαντασία 
του «Χοντρού». Οι ιστορίες αρχίζουν να λειτουργούν ως 
παραβολές, και ο Ντεμιάν κατασιγάζει τις αγωνίες και τις 
ανασφάλειές του, ωριμάζοντας μάλλον, παρά βρίσκοντας 
«έτοιμες λύσεις» και «συνταγές ευτυχίας»... Οι σχέσεις 
μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου δεν είναι ούτε αυτές 
συμβατικές και αναμενόμενες. 

 

 

ΒΑΣΙΣΟΥ ΠΑΝΩ ΜΟΥ 

Είκοσι χρόνια αργότερα, ο κάποτε νεαρός φοιτητής 
χρειάζεται και πάλι τη βοήθεια του παλιού του φίλου, που 
έχει όμως χαθεί. Πρωταγωνιστής, ο γνωστός από το "Να 
σου πω μια ιστορία" (πρώην φοιτητής) Ντέμιαν, που 
μπαίνει στην πέμπτη δεκαετία της ζωής του φέροντας 

στους ώμους του ένα διαζύγιο, αρκετές 
προβληματικές σχέσεις, την απώλεια ενός 
αγαπημένου πατέρα, μία πιεστική και 
τρυφερή εξηνταπεντάχρονη μητέρα, μία 
απαιτητική καριέρα γιατρού νεφρολόγου και 
πολλούς φίλους με διαφορετικό "δείκτη 
πολυπλοκότητας" ο καθένας. Ως εκ τούτου, η 
παρουσία του Χόρχε, -ή "Χοντρού"-, του 

πολυαγαπημένου ψυχαναλυτή που είχε βοηθήσει τον 
Ντέμιαν στα νιάτα του, κρίνεται απαραίτητη. Μόνο που ο 
Χόρχε-Χοντρός έχει εξαφανιστεί... 

Το βιβλίο κινείται στον άξονα του "Να σου πω μια ιστορία" 
ως προς την εναλλαγή των αδιεξόδων και των λυτρωτικών 
ιστοριών, αλλά οι αναζητήσεις και τα συμπεράσματα 
διαφέρουν, προσαρμοσμένα στην ώριμη ηλικία των ηρώων 
και στις συνθήκες της (παγκοσμιοποιημένης) μοντέρνας 
ενήλικης ζωής. 

 

  

www.gugoo.gr 
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Δοκιμάστε το Mommy & 
Baby Yoga 
Μόλις γεννήσατε; Αυτό δεν σημαίνει, 
ωστόσο, ότι πρέπει να σταματήσετε 

οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα γυμναστικής κάνατε. 
Αφού περάσουν, λοιπόν, 8-10 εβδομάδες και το επιτρέψει ο 
γιατρός, μπορείτε να αρχίσετε ελαφριά γυμναστική μαζί με 
το μωρό σας. 
Η Yoga με το μωρό μέχρι 10-12 μηνών είναι ένας από τους 
καλύτερους τρόπους να γυμναστούμε και παράλληλα να 
κάνουμε κάτι μαζί με τα παιδιά μας. 
Όπως εξηγεί η γυμνάστρια Γιώτα Δραγατογιάννη τα οφέλη 
για τη μητέρα είναι τα εξής: καλύτερη φυσική κατάσταση, 
ανακούφιση από πόνους - ενοχλήσεις στον αυχένα, στην 
πλάτη και τη μέση, μείωση άγχους και στρες, καθώς και 
αύξηση της συναισθηματικής ισορροπίας και των επίπεδων 
ενέργειας. 

www.zougla.gr

Η πρώτη επαφή με την 
τεχνολογία 

Την εποχή που ζούμε και 
μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, η 

εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ταχύτατη. Πρέπει όμως να 
γνωρίζετε πότε είναι η κατάλληλη ηλικία για να αγοράσετε 
κινητό ή mp3 player στο παιδί σας. 
Σύμφωνα με τους ειδικούς η κατάλληλη ηλικία για την 
αγορά κινητού τηλεφώνου είναι στην εφηβεία, περίπου 
13 με 14 ετών. Σε αυτήν την ηλικία αρχίζουν να 
ανεξαρτητοποιούνται τα παιδιά και να πηγαίνουν μόνα 
τους βόλτα το σαββατοκύριακο ή στο σχολείο. Έτσι θα 
μπορείτε να έχετε τηλεφωνική επαφή με το παιδί και να 
μπορείτε να συνεννοηθείτε για την ώρα επιστροφής στο 
σπίτι, που θα συναντηθείτε για να πάτε μια βόλτα ή για 
να δείτε αν είναι καλά.  
Η μουσική είναι ένας τρόπος για να περνάει ευχάριστα η 
ώρα των παιδιών και να ψυχαγωγούνται. Η κατάλληλη 
ηλικία είναι στη Δευτέρα με Τρίτη Δημοτικού για να του 
αγοράσετε ένα φορητό cd player ή mp3. Όταν ακούνε 
μουσική τα παιδιά όμως, θα πρέπει να γίνεται με μέτρο. 
Το ανώτερο όριο είναι τα 70΄ όχι μόνο για να μην 
παραμελήσουν τα μαθήματά τους, αλλά και γιατί τίθεται 
και θέμα υγείας. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί τα 
ακουστικά-ψείρες είναι πιο ασφαλή γιατί η ένταση με την 
οποία αναπαράγουν τη μουσική είναι χαμηλότερη από 
αυτά που δεν μπαίνουν στο αφτί. Οι κίνδυνοι για 
τραυματισμό του τυμπάνου είναι μικρότεροι. 

www.zougla.gr 

Έλα έλα 
Το θέατρο Πόρτα ιδρύθηκε το 1984 από 
τη σημαντική Ελληνίδα ηθοποιό, Ξένια 
Καλογεροπούλου.  

Πρόκειται για ένα "μονόλογο χωρίς 
λόγια" που έγραψε και ερμηνεύει, η ίδια 

και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2010. Με 
αφορμή το νέο ανέβασμα η Ξένια Καλογεροπούλου λέει: 
"Περιμένω πώς και πώς να ξαναπαίξω το Έλα, έλα. Όχι 
μόνο για τους φίλους και για τα πιτσιρίκια που δεν 
πρόλαβαν να το δουν στο φεστιβάλ, αλλά και για μένα την 
ίδια. Για να ξαναβρώ τη μοναδική συγκίνηση που ένιωσα 
κυνηγώντας το φεγγάρι μπροστά σε μωρά, ούτε καν ενός 
έτους, άφωνα και μαγεμένα. Ανυπομονώ να ξανανιώσω, 
βρέφη και νήπια, να σωπαίνουν, να γελάνε, να θυμώνουν, 
να αγωνιούν, να ταυτίζονται άλλοτε με μένα κι άλλοτε με το 
φεγγάρι. Το φεγγάρι που κάθε παιδί ονειρεύεται να το 
πιάσει, να το αγκαλιάσει, να το χαϊδέψει ακόμα και να το 
φάει."  

Τιμή εισόδου: Γενική είσοδος: 13,50€ Παιδικό: 9,50€ 
Καλλιτέχνες που συμμετέχουν: Ξένια Καλογεροπούλου 

ΠΟΥ ΘΑ TO ΔΕΙΤΕ: ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΤΑ 

Μάθετε στα παιδιά σας χιπ-χοπ 
Οι περισσότεροι γονείς, ψάχνουν 
να βρουν ένα τρόπο για να 
απασχολήσουν τα παιδιά τους 
τώρα που αρχίζει το καλοκαίρι, 
χωρίς να τα αποχωριστούν –

στέλνοντάς τα σε μια γιαγιά στο χωριό ή κατασκήνωση. Η 
καλύτερη ιδέα είναι να βρείτε ένα άθλημα που τους 
αρέσει ώστε και να γυμνάζονται και να μην περνούν όλη 
την ημέρα μπροστά στην τηλεόραση ή τον υπολογιστή.  

Αν τώρα τα δικά σας παιδιά έχουν βαρεθεί τα summer 
camps με κολύμπι, ποδόσφαιρο ή μπαλέτο, μια πολύ 
καλή ιδέα που κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στις 
ΗΠΑ, είναι τα μαθήματα χορού. Και μάλιστα ενός 
μοντέρνου χορού όπως το χιπ –χοπ. Σίγουρα θα βρείτε 
μια οικονομική σχολή χορού κοντά στο σπίτι σας. 

www.zoomout.gr www.zougla.gr 
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PROVA 3:  Proposta 6 
 

  

33o RIVER PARTY 2011! 
 
Να το πάρει το ποτάμι; 
Σταματημό δεν έχουν, 
ευτυχώς, τα φεστιβάλ και πάρτι 
που γίνονται σε πράσινο 
φόντο! Ένα από τα πιο γνωστά 
λοιπόν, πλάι στα νερά του 

Αλιάκμονα, μας καλεί και φέτος για 33η χρονιά! 

Και φέτος χιλιάδες νέοι από όλη την Ελλάδα, αλλά και 
τις όμορες χώρες θα κατακλύσουν το Νεστόριο 
Καστοριάς από τις 3 ως και τις 7 Αυγούστου 
αποδεικνύοντας ότι κανείς δεν μπορεί να μας κλέψει τη 
χαρά σε ένα «φυσικό» φεστιβάλ γεμάτο από την 
αγαπημένη μας μουσική πλάι στον ποταμό Αλιάκμονα! 

ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΕΤΕ 

Προτείνουμε ανεπιφύλακτα την κατασκήνωση στο χώρο 
του River party! Πρόκειται για οργανωμένο camping που 
διαθέτει ντουζ, τουαλέτες, αναψυκτήριο, ψησταριές, 
μπαρ (φως, νερό, τηλέφωνο!) και άφθονη σκιά δίπλα 
στο ποτάμι, για του λάτρεις της φύσης ή …και γι’ αυτούς 
που βαριούνται τις μετακινήσεις. 

Αν πάλι προτιμάτε την άνεση του δωματίου, τόσο στο 
χωριό όσο και στην Καστοριά υπάρχουν ξενώνες και 
ξενοδοχεία που υπόσχονται άνετη και ευχάριστη 
διαμονή. Και για να μην ψάχνεστε, η Γραμματεία του 
River party είναι στη διάθεσή σας για να κάνετε έγκαιρα 
τις κρατήσεις σας.  

ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΤΕ 

Αν διαθέτετε μεταφορικό μέσο, πάρα πολύ ωραία! Κι αν 
είναι τζιπ ή μοτοσυκλέτα ακόμη καλύτερα! Αν δε 
διαθέτετε μέσο, το ΚΤΕΛ Καστοριάς πραγματοποιεί 
τακτικά δρομολόγια τις μέρες του River party από και 
προς Καστοριά. Κι αν είστε από μακριά το ΚΤΕΛ 
πραγματοποιεί καθημερινά δρομολόγια από και προς 
Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λάρισα και Αθήνα. Και για τους 
βιαστικούς και τους χλιδάτους, υπάρχει και αεροδρόμιο, 
η Ολυμπιακή εκτελεί τέσσερα δρομολόγια την εβδομάδα 
από και προς Αθήνα.  

ΠΟΣΟ ΚΑΝΕΙ; 
15 ευρώ μονοήμερο εισιτήριο, για Τετάρτη, Πέμπτη και 
Κυριακή 
18 ευρώ μονοήμερο εισιτήριο, για Παρασκευή και 
Σάββατο 
45 ευρώ για τις 5 ημέρες, συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος κατασκήνωσης. 
Προπώληση: www.ticketservices.gr 
 

ΑΡΔΑΣ 2011! 
Καλοκαίρι = μουσική! Τέλειο 
καλοκαίρι = μουσική + φύση! 
Το χωριό «Καστανιές», στο 
μακρινό αλλά αγαπημένο μας 
Έβρο, λίγο έξω από την 

Ορεστιάδα, ανοίγει και πάλι την αγκαλιά του για να υποδεχτεί 
και φέτος το μουσικό φεστιβάλ «Άρδας 2011» πλάι στον 
ποταμό Άρδα από τις 27 ως τις 31 Ιουλίου 2011! 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ! 
Πρωταρχική μέριμνα της Οργανωτικής Επιτροπής για τη 
σωστή λειτουργία της κατασκήνωσης είναι η δημιουργία 
βοηθητικών εγκαταστάσεων, εναρμονισμένων με το φυσικό 
τοπίο. Πιο συγκεκριμένα, έχουν εγκατασταθεί σε διάφορα 
σημεία σταθμοί πληροφοριών, χώροι υγιεινής (WC, λουτρά), 
εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και πόσιμου 
νερού, τα οποία χορηγούνται δωρεάν στους επισκέπτες. 
Έχουν επίσης δημιουργηθεί κιόσκια στο χώρο της 
κατασκήνωσης έτσι ώστε να υπάρχει σκιά.  
Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν mini restaurants, mini 
markets, σταθμός πρώτων βοηθειών και μονάδα 
ειδικευμένου προσωπικού ασφαλείας. Ταυτόχρονα, στον ίδιο 
χώρο υπάρχει υπαίθριο αμφιθέατρο και παιδικές χαρές για 
τους μικρότερους επισκέπτες. 

Στο γύρω χώρο θα υπάρχουν γήπεδα Water & Beach Volley 
και ποδοσφαίρου 5x5, χώρος τοξοβολίας, καθώς και η 
δυνατότητα κωπηλασίας, ψαρέματος και άλλων 
δραστηριοτήτων, αλλά και η πίστα moto cross, όπου θα 
παρουσιαστούν θεαματικοί αγώνες.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εκτενής αυτός χώρος, διατηρείται 
καθαρός από την προσωπική συμβολή και ευαισθησία του 
καθενός αλλά και από το ειδικό συνεργείο καθαρισμού της 
διοργάνωσης. 

ΤΙ ΑΛΛΟ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΩ; 
Τις μέρες που θα βρισκόμαστε στο φεστιβάλ του «Άρδα» 
μπορούμε να πραγματοποιήσουμε εκδρομές σε κοντινές 
περιοχές του Έβρου και να γνωρίσουμε τις ομορφιές της 
περιοχής.  
Το ιστορικό Διδυμότειχο με την παλιά πόλη και το βυζαντινό 
Κάστρο, την οικία-μουσείο του ζωγράφου Δ. Ναλμπάντη, ή 
τις γέφυρες στον Ερυθροπόταμο καταλήγοντας στο Άλσος 
της Τσίγγλας. Μπορούμε ακόμη να περάσουμε και στην 
Τουρκία, και συγκεκριμένα στην Αδριανούπολη, αρκεί να 
έχουμε πράσινη κάρτα για να μπούμε με δικό μας όχημα. Αν 
έχουμε πιο πολλές μέρες στη διάθεσή μας σίγουρα πρέπει να 
περάσουμε από την πόλη του μεταξιού, το Σουφλί, την ορει-
νή περιοχή του Δερείου με τα Πομακοχώρια, το Δάσος της 
Δαδιάς για παρατήρηση αρπακτικών πουλιών, ή τις Φέρες 
με τη βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας Κοσμοσώτηρα. 

 
                                                                                          www.prasinizo.gr 
 

 


