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Κρατικό  Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας 
Certificato Statale di Conoscenza delle Lingue 

ATTENZIONE 
• Per ognuna delle 4 prove dare una risposta sul quaderno. 
• Tempo a disposizione: 85 minuti. 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας  και  
Θρησκευμάτων 

Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e 
degli Affari Religiosi 

 

PROVA 1 
 
Desideri fare un breve soggiorno in Italia, a Firenze, ma poiché sei senza soldi, decidi 
di prenotare una camera in un BED & BREAKFAST del centro. Pensi perciò di inviare 
un’e-mail (circa 80 parole, firmata Mario/Maria) ad un’amica che vive a Firenze per 
chiederle di cercarti alcune informazioni: 
 
- sui migliori B&B del centro storico; 
- sulla disponibilità della connessione 

internet; 
- sull’eventualità di sconti per soggiorni 

di oltre una settimana; 
- sulle modalità di pagamento. 

 

 

PROVA 2 
 
Durante la tua permanenza a Firenze, hai dimenticato in un negozio una borsa contenente 
diversi libri. Il negoziante molto gentilmente ti ha contattato per informarti che la tua borsa è 
in suo possesso e dichiarandosi disponibile a restituirtela. Scrivi una lettera al negoziante 
per:  
 
- ringraziarlo per la sua cortesia scusandoti del disturbo che gli hai causato; 
- informarlo che ritirerà la borsa un tuo amico. 

La lettera deve essere di circa 100 parole e firmata col nome Ioannis/Ioanna Filippu. 
 

PROVA 3 
 
Sul sito www.cityportal.gr hai letto l’articolo che parla di “Cena al buio” (Άφωτο δείπνο). 
Scrivi una lettera ad un/una tuo/tua amico/amica italiano/italiana che è arrivato/a in Grecia 
da poco in cui: 
 

- lo/la informi brevemente di questa iniziativa (cos’è, data e luogo);  
- lo/la inviti a venire a Salonicco per andare insieme all’evento; 
- gli/le chiedi di trovare delle informazioni su iniziative analoghe in Italia. 

La lettera deve essere di circa 80 parole e firmata con il nome Gianni/Gianna.  
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Άφωτο Δείπνο - Απόψε τρώμε στο σκοτάδι  
 

Το Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βόρειας Ελλάδας - Σχολή Τυφλών "Ο Ήλιος" 
διοργανώνει το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου και την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου στο 
χώρο του Ιδρύματος, στη Βασ. Όλγας 32, εκδήλωση με την επωνυμία 
«Άφωτο Δείπνο - Απόψε τρώμε στο σκοτάδι».  
Πρόκειται για έναν χώρο τύπου εστιατορίου, απολύτως βυθισμένου στο 
σκοτάδι, όπου καλούνται οι βλέποντες να δειπνήσουν χωρίς κανένα ίχνος 
φωτός, δηλαδή να λειτουργήσουν ως άτομα με ολική απώλεια όρασης. Δε 
χρησιμοποιούμε κινητά, αναπτήρες, φακούς, κεριά και οποιαδήποτε άλλη 

πηγή φωτός. Θα σερβίρουν οι τυφλοί μαθητές της σχολής και άλλα άτομα από την κοινότητα που μένουν 
εκτός σχολής και θέλουν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση. 
Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι πολλαπλός: αφενός να ευαισθητοποιήσουμε τους συμπολίτες 
μας, να τους φέρουμε λίγο πιο κοντά στο χώρο της τυφλότητας, εξοικειώνοντάς τους με την ''ιδέα'' του 
σκοταδιού και τη λειτουργία τους σε καθημερινές δραστηριότητες, όπως είναι ένα δείπνο με φίλους. 
Αφετέρου, επιδιώκουμε να περάσουμε την πεποίθηση ότι οι τυφλοί και οι μερικώς βλέποντες είναι σε 
θέση να συμμετέχουν ισότιμα με τους βλέποντες σε πολλές δραστηριότητες και να αποδείξουμε ότι έχουν 
κατακτήσει τις απαιτούμενες δεξιότητες. 
Το gourmet δείπνο που θα προσφερθεί στους καλεσμένους 
περιλαμβάνει σαλάτα, κύριο πιάτο και γλυκό, την επιμέλεια του οποίου 
έχουν οι Chefs από το Ginger Oil. Η WinePlus και τo Κτήμα Αρβανιτίδη 
χορηγούν το κρασί του δείπνου και οι εταιρείες Ορθοστάτιση και 
Promotex τα ποτά του cocktail. 
Όσοι επιθυμείτε να συμμετέχετε στην εκδήλωσή μας, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με το 2310 830095 (τηλεφωνικό κέντρο του Ιδρύματος) ή 
να περάσετε μέχρι την Παρασκευή 3/12 από τις 9 ως τις 2 από τη Σχολή 
Τυφλών, ώστε να κάνετε τη σχετική κράτηση και επιλέξετε ένα από τα 
δύο μενού που προσφέρουμε. 
Τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν για την ανακατασκευή χώρων του Ιδρύματος.  
 

Δρ. Μαρία Μαυροπούλου 
Διευθύντρια Ιδρύματος Προστασίας Τυφλών Β.Ε.   

Σχολή Τυφλών "Ο Ήλιος". 
 
 

PROVA 4 
 
Prepara un articolo di circa 100 parole per informare i tuoi coetanei italiani dell’evento di cui 
si parla nel testo greco descrivendone il luogo, l’organizzazione e lo scopo. L’articolo sarà 
pubblicato sul tuo blog.  

 
 

 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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