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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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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ 
 

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Διάρκεια: 25 λεπτά 

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

Μέρη εξέτασης: 

 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. Το επίπεδο 

δυσκολίας της ερώτησης δεν ανακοινώνεται, φυσικά, στον εξεταζόμενο: το γνωρίζει μόνο ο εξεταστής. 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 συ-

νολικά 10 λεπτά της ώρας και για τους δύο υποψηφίους (5 λεπτά για τον καθένα). Και στην περίπτωση 

αυτή, ο εξεταστής δεν συνομιλεί με τους υποψηφίους. Θέτει τα ερωτήματα και οι υποψήφιοι καλούνται να 

τα απαντήσουν. Η επιλογή της θεματικής του κειμένου γίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά κάθε υποψή-

φιου, το σημαντικότερο από τα οποία είναι η ηλικία. Επιλέγεται διαφορετικό κείμενο για τον κάθε 

υποψήφιο. Επειδή στη διάρκεια της Δοκιμασίας 3 περιλαμβάνεται και ο χρόνος ανάγνωσης των ελληνικών 

κειμένων, δίνονται και στους δύο υποψηφίους 2 λεπτά στην αρχή της Δοκιμασίας 3, για να διαβάσουν τα 

αντίστοιχα κείμενά τους, αφού προηγουμένως έχουν τεθεί τα ερωτήματα, ώστε να είναι «στοχευμένη» η 

ανάγνωση. 

Επισημάνσεις: 

1. Οι δύο εξεταστές, καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, βρίσκονται στην αίθουσα των εξετάσεων. 

2. Οι δύο εξεταστές αξιολογούν λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που παρουσιάζονται παρακάτω και 

συμπληρώνουν το βαθμό του κάθε υποψηφίου στο Έντυπο Ενότητας 4. 

3. Ο ένας εξεταστής (Βαθμολογητής 1) κάθεται σε κάποια απόσταση από τους υποψηφίους και δεν συμ-

μετέχει στην εξέταση. Ακούει, παρατηρεί, κρατάει σημειώσεις και βαθμολογεί την προφορική παραγωγή 

του κάθε υποψηφίου. 

4. Ο δεύτερος εξεταστής (Βαθμολογητής 2) κάθεται απέναντι από τους δύο υποψηφίους και θέτει τα ερω-

τήματα. Μπορεί να κρατά σημειώσεις, αλλά βαθμολογεί όταν έχει τελειώσει η εξέταση και έχουν απο-

χωρήσει οι υποψήφιοι από την αίθουσα.  

5. 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. 

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

ταστής.  

7. Η προετοιμασία των εξεταστών για την εξέταση αρχίζει 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 ειδικά για το λόγο αυτό. 

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

κείμενα. 

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

ερωτήματα. 
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10. 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. 

11. Βεβαιωθείτε ότι τα θρανία στην αίθουσα της εξέτασης είναι τοποθετημένα σωστά, έτσι ώστε (α) οι 

υποψήφιοι να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον, (β) ο εξεταστής (Βαθμολογητής 2) να βρίσκεται 

απέναντι από τους υποψηφίους και (γ) το θρανίο του Βαθμολογητή 1 να βρίσκεται σε κάποια απόσταση 

από τους υποψηφίους (ίσως στο πλάι). 

12. 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, που 

περιλαμβάνει τις ερωτήσεις. 

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

υποψήφιο. 

14. Πριν αρχίσετε την κυρίως 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, που διαρκεί περίπου 1 λεπτό, 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 

υποψηφίων σε αυτήν τη φάση ΔΕΝ αξιολογούνται. 

15. Στις δοκιμασίες 2 και 3 δεν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσετε όλες τις ερωτήσεις, τις εικόνες και τα 

κείμενα: αν κάποια εικόνα ή κάποιο ελληνικό κείμενο σας φαίνονται ακατάλληλα, μπορείτε να μην το 

χρησιμοποιήσετε. 

16. Να συμβουλευτείτε τα μέλη της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου, εάν πριν ή/και κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης έχετε απορίες σχετικές με τη διαδικασία. 

17. Να ενημερώσετε τα μέλη της Επιτροπής, αν χρειάζεται να κάνετε διάλειμμα. 

18. Το ΚΑΠΝΙΣΜΑ, η ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ και η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΠΑΓΟ-

ΡΕΥΟΝΤΑΙ μέσα στην αίθουσα εξέτασης. 

19. 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. 

20. Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την ιταλική γλώσσα σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. 

21. Να είσαστε ευέλικτοι και να μην παρεμβαίνετε όταν ο υποψήφιος διστάζει. Δώστε χρόνο στους υπο-

ψηφίους να διαμορφώσουν την απάντησή τους. 

22. Καθώς η διάρκεια της εξέτασης είναι περιορισμένη, φροντίστε να τηρείται ο χρόνος που αναλογεί σε κάθε 

υποψήφιο για κάθε δοκιμασία. 

23. Να ευχαριστείτε τους υποψηφίους όταν τελειώνει η εξέταση, αλλά να μην τους ενημερώνετε για το πώς 

τα πήγαν. 

24. Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φύγουν από την αίθουσα εξέτασης παίρνοντας μαζί τους το Τευχίδιο 

του Υποψηφίου. 

25. Βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα των υποψηφίων και οι κωδικοί τους είναι σωστά γραμμένα στο ΕΝΤΥΠΟ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 του καθενός. 

26. Αποφασίστε τι βαθμό θα βάλετε πριν τον σημειώσετε στο Έντυπο Ενότητας 4, το οποίο πρέπει να διατη-

ρηθεί σε καλή κατάσταση. Δεν πρέπει να σβήνετε για να μην τσαλακωθεί ή φθαρεί (γιατί τότε θα δη-

μιουργηθεί 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 Εξε-

ταστικού Κέντρου. 

27. Βαθμολογείστε συμπληρώνοντας τα κενά κουτάκια με μαύρο ή μπλε στυλό ως εξής: 

28. Ο Βαθμολογητής 1 (δηλ. εκείνος ο οποίος σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης κάθεται σιωπηλά, παρατηρεί 

και κρατά σημειώσεις) συμπληρώνει πρώτος τους βαθμούς του στα κουτάκια στην αριστερή στήλη του 

Εντύπου. Ο Βαθμολογητής 2 (δηλ. εκείνος που συνομιλεί με τον υποψήφιο και του λέει τα ερωτήματα) 

συμπληρώνει τους βαθμούς του δεύτερος στα αντίστοιχα κουτάκια στη δεξιά στήλη του Εντύπου.  

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

ψηφίων υπολογίζεται ηλεκτρονικά. 

30. Στο τέλος της ημέρας της εξέτασης προφορικού λόγου, αν σας ζητηθεί να συμπληρώσετε κάποιο ερωτη-

ματολόγιο, παρακαλούμε να το επιστρέψετε συμπληρωμένο στην Επιτροπή του Κέντρου.  
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2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Οι εξεταζόμενοι αξιολογούνται ως προς τα παρακάτω 9 κριτήρια: 

1
ος 

Βαθμολογητής 
Κριτήρια αξιολόγησης 2

ος 

Βαθμολογητής 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

1 2 3 4 5  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 1 

Συνολικά, πόσο καλά ανταποκρίθηκε στο ζητούμενο; 
1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 2 

Συνολικά, πόσο καλά ανταποκρίθηκε στο ζητούμενο; 
1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 3 

Συνολικά, πόσο καλά ανταποκρίθηκε στο ζητούμενο; 
1 2 3 4 5  

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1 2 3 4 5  
Ποιότητα προφοράς και επιτονισμός 

Αρθρώνει και τονίζει σωστά τις μεμονωμένες 
λέξεις, αλλά και τις προτάσεις ως σύνολο; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  
Εύρος και καταλληλότητα λεξιλογίου 

Χρησιμοποιεί ποσοτικά επαρκές λεξιλόγιο, δεδο- 
μένης της περίστασης επικοινωνίας; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  
Γραμματικότητα / Ορθότητα λόγου 

Χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα, δηλαδή 
ακολουθεί τους κανόνες μορφοσύνταξης; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  
Ευχέρεια / Ροή λόγου 

Παράγει λόγο με τον απαιτούμενο ρυθμό και 
αυθορμητισμό; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  
Στρατηγικές επικοινωνίας 

Αξιοποιεί στρατηγικές παράκαμψης δυσκολιών, 
παρακίνησης του ενδιαφέροντος των ακροατών, κτλ.; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  
Συνοχή και συνεκτικότητα λόγου 

Συνδέει στοιχεία του λόγου σε λογική σειρά, ώστε 
να γίνεται κατανοητός από το συνομιλητή του; 

1 2 3 4 5  

Για όλα τα κριτήρια υπάρχουν 5 δυνατές βαθμίδες: 

1 σημαίνει «καθόλου ικανοποιητικά»,  2 σημαίνει «λίγο ικανοποιητικά»,  3 σημαίνει «μέτρια», 

4 σημαίνει «πολύ ικανοποιητικά» και  5 σημαίνει «πλήρως ικανοποιητικά». 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι τα νούμερα δεν είναι «βαθμοί». Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που θα 

«διαβάσει» το Έντυπο 4 θα εφαρμόσει συντελεστές βαρύτητας για να μετατραπεί η αξιολογική κρίση που 

εξέφρασε ο κάθε αξιολογητής/βαθμολογητής σε βαθμολογία με άριστα το 20. 

Για να βοηθηθούν οι αξιολογητές στο να εκφράσουν την αξιολογική τους κρίση, περιγράφονται παρακάτω η 

μεσαία και οι ακραίες τιμές της κλίμακας Likert, δηλαδή το 1 (καθόλου ικανοποιητικά), το 3 (μέτρια) και το 5 

(πλήρως ικανοποιητικά). Οι «περιγραφητές» προέρχονται από την ιταλική έκδοση του Κοινού Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (La Nuova Italia / Oxford, 2002), με μικρές προσαρμογές. 

Στην ουσία, όταν ο αξιολογητής, ως προς ένα κριτήριο, επιλέγει το 1 είναι σαν να δηλώνει πως, ως προς το 

συγκεκριμένο κριτήριο, ο υποψήφιος δεν είναι ικανός να πάρει πιστοποιητικό ούτε Β1 ούτε Β2 επιπέδου. 

Όταν επιλέγει το 3 είναι σαν να δηλώνει ότι ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο ο υποψήφιος είναι άξιος να 

πάρει πιστοποιητικό επιπέδου Β1. Και, τέλος, όταν επιλέγει το 5, δηλώνει πως ο υποψήφιος διαθέτει πλή-

ρως το επίπεδο Β2. Οι βαθμίδες 2 και 4 είναι ενδιάμεσες: για πρακτικούς και μόνο λόγους δεν εμφανίζονται 

παρακάτω με μια περιγραφή. 

Δοκιμασία 1 

1 L'esaminando prova a rispondere alle domande, ma ci riesce difficilmente. 

3 È in grado di fornire le informazioni concrete richieste, ma lo fa con precisione limitata. 

5 Riesce a rispondere a domande relative alla famiglia, agli studi e al suo lavoro ecc., con poco, o senza, 

bisogno di aiuto e sollecitazione dall’esaminatore. 
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Δοκιμασία 2 

1 Ha molte difficoltà a produrre un discorso a senso unico, cioè rivolgersi a qualcuno per parlare di qualco-

sa, prendendo spunto da uno stimolo visivo. 

3 Riesce a produrre, in modo ragionevolmente scorrevole, una descrizione semplice di ciò che vede nello 

stimolo visivo, strutturando il suo discorso in una sequenza lineare di punti. 

5 È in grado di produrre descrizioni ed esposizioni chiare e ben strutturate, mettendo opportunamente in 

evidenza gli aspetti significativi e sostenendoli con particolari pertinenti. 

Δοκιμασία 3 

1 Non riesce a informare qualcuno, in italiano, sul contenuto intero o su punti/informazioni particolari trova-

ti/e in un testo scritto in greco. 

3 Riesce a trasmettere alcune delle informazioni presenti nel testo greco, ma di tanto in tanto si trova nel-

l’obbligo di usare la mimica o una perifrasi per far passare il suo messaggio. 

5 È in grado di trasmettere ad un italofono informazioni relative al testo in greco e a particolari pertinenti di 

tale testo, con qualche difficoltà che non impedisce, però, la comprensione. 

Ποιότητα προφοράς και επιτονισμός 

1 Fa numerosi errori di pronuncia e di intonazione da rentere molto difficile la comprensione.  

3 Fa errori di pronuncia essendo influenzato dalla sua lingua madre o da un’altra lingua straniera, ma si fa 

normalmente capire. 

5 Ha una pronuncia ed una intonazione abbastanza chiare da non richiedere dello sforzo da parte della 

persona con cui comunica. 

Εύρος και καταλληλότητα λεξιλογίου 

1 Usa solo parole molto comuni e frasi elementari con espressioni memorizzate, gruppi di parole e formule 

fisse per dare informazioni limitate. 

3 Ha sufficienti strumenti linguistici e vocabolario per esprimersi con qualche esitazione. 

5 Ha un repertorio linguistico sufficiente per riuscire a produrre descrizioni chiare ed esprimere punti di 

vista. Usa qualche frase complessa. Le scelte linguistiche sono adeguate alla situazione comunicativa. 

Γραμματικότητα / Ορθότητα λόγου 

1 Ha un controllo limitato di poche strutture semplici e di frasi di un repertorio memorizzato. 

3 Usa con ragionevole correttezza un repertorio di strutture e di espressioni di routine. 

5 Non commette errori che creino fraintendimento ed è di solito capace di correggerli. 

Ευχέρεια / Ροή λόγου 

1 È in grado di farsi comprendere con enunciati molto brevi, nonostante siano molto evidenti pause, false 

partenze e riformulazioni. 

3 È in grado di parlare in modo comprensibile, anche se, specialmente in sequenze di produzione libera re-

lativamente lunghe, sono evidenti le pause per cercare le parole e per correggere gli errori. 

5 È in grado di parlare con un ritmo abbastanza uniforme, anche se può avere delle esitazioni quando cer-

ca strutture ed espressioni. 

Στρατηγικές επικοινωνίας 

1 Stenta a trovare le strategie che gli permetterebbero di attenuare i problemi comunicazionali. 

3 È in grado di correggersi, chiedere chiarimenti e precisare ciò che ha appena detto per colmare al meglio 

la sue lacune linguistiche, pur dipendendo in larga misura dall’interlocutore. 

5 Riesce a riprendere e sviluppare enunciati e inferenze del suo interlocutore, contribuendo in tal modo a 

sostenere la discussione; connette i propri contributi a quelli del suo interlocutore. 

Συνοχή και συνεκτικότητα λόγου 

1 È in grado di collegare parole con connettivi elementari quali «e» o «o». 

3 È in grado di collegare una serie di semplici elementi brevi in una sequenza lineare di punti. 

5 Collega i propri enunciati in un discorso chiaro e coerente. In un intervento lungo, però, possono esserci 

dei “salti”.  
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SIAMO TUTTI SPORTIVI.... 
 

Coppia di foto n. 1 

http://donna.tuttogratis.it/salute http://wellnesseperformance.blogosfere.it 

Coppia di foto n. 2 

www.medicineblog.it  http://blogs.bettor.com 

Coppia di foto n. 3 

www.prextreme.com/tag/sport-estremi http://it.123rf.com 
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RUOLI CHE CAMBIANO.... 
 

Coppia di foto n. 1 

www3.lastampa.it http://style.notizie.it 

Coppia di foto n. 2 

http://win.alcamo.it www.donnamoderna.com 

Coppia di foto n. 3 

 

www.pourfemme.it www.consorzioazzurra.it   
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PROTESTA GIOVANILE... 
 

Coppia di foto n. 1 

http://pdcastiglione.it  
http://l-antipatico.blogspot.com 

Coppia di foto n. 2 

http://italnews.net http://nonciclopedia.wikia.com 
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PREFERENZE... 
 

Coppia di foto n. 1 

www.mysalento.com 

 

www.100web2.it 

Coppia di foto n. 2 

http://divertimentitalia.com http://it.123rf.com 

Coppia di foto n. 3 

http://italystonemarble.com http://bologna.repubblica.it 
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S.O.S. AMBIENTE 
 

Coppia di foto n. 1 

                                              

                   
www.blogmamma.it 

                                      

 
http://marcocamedda.blog.tiscali.it 

Coppia di foto n. 2 

 

 
www.laprovinciadicomo.it 

                                               

 
www.guidaprodotti.com 

Coppia di foto n. 3 

www.risparmiolavoro.it 

                                

 
www.nationalgeographic.it 
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Ο Μάκης Τσίτας τιμήθηκε με το 
Βραβείο Λογοτεχνίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014 για το 
μυθιστόρημά του «Μάρτυς μου ο 
Θεός». 
 

Ο συγγραφέας –αντίθετα ίσως απ’ ό,τι θα 

περίμενε κανείς– δεν μεγάλωσε 

περιτριγυρισμένος από βιβλιοθήκες. 

«Στην οικογένειά μου δεν υπήρχε 

άνθρωπος που να διάβαζε. Ο πατέρας μου 

ήταν οδηγός φορτηγού διεθνών 

μεταφορών. Απουσίαζε συχνά. Η μητέρα 

μου, αγρότισσα. Την βοηθούσα στα χωράφια, κι έμαθα να οδηγώ στα 14 για να 

κουβαλάω με το αγροτικό τα ροδάκινα και τα βαμβάκια. Πάντα καλός μαθητής. 

Παράλληλα, διάβαζα μετά μανίας εξωσχολικά. Βιβλία έπαιρνα μαζί μου και στο 

χωράφι, για τα μικρά διαλείμματα της δουλειάς. Αρχικά, όλοι νόμιζαν πως θα 

γίνω φιλόλογος, η λογοτεχνία όμως πρόλαβε να μου πάρει τα μυαλά.» 

Μεγαλύτερη πρόκληση για τον Μάκη Τσίτα, η μετάβασή του στην Αθήνα. 

«Δούλεψα πολύ, αλλά στάθηκα και πολύ τυχερός. Στα 24, βρέθηκα να είμαι 

αρχισυντάκτης στο λογοτεχνικό περιοδικό "Περίπλους”, ακολούθησε το “Index”, 

το πρώτο free press για το βιβλίο στην Ελλάδα. Πριν από δύο χρόνια 

δημιούργησα το “diastixo.gr”, το πρώτο σε επισκεψιμότητα λογοτεχνικό 

περιοδικό. Κινήσεις με ρίσκο στην καρδιά της κρίσης. Ό,τι έκανα στη ζωή μου 

ήταν μέρος της απόφασής μου να γίνω συγγραφέας.» 

Το «στόρι» του βιβλίου όπως το αποτυπώνει ο συγγραφέας: «Η αφήγηση σε 

πρώτο πρόσωπο ενός εύσωμου πενηντάρη, του Χρυσοβαλάντη, που ζει στην 

Αθήνα, λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ένας καλοκάγαθος θρησκευόμενος 

άνθρωπος, που εξιστορεί όσα τον έχουν ταλαιπωρήσει μέχρι τώρα: εργοδότες 

του, γυναίκες, οικογένεια.» 

Ο Μάκης Τσίτας δεν πήγε στη Φρανκφούρτη όταν ανακοινώθηκαν τα βραβεία 

Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 18 Νοεμβρίου, όμως, βρέθηκε στις 

Βρυξέλλες για την απονομή του βραβείου.  
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
Το Original Unverpackt είναι ένα καινοτόμο σούπερ μάρκετ στο Βερολίνο 
(άνοιξε στις 20 Σεπτεμβρίου), το οποίο απορρίπτει τις συμβατικές συσκευασίες 
τροφίμων.  
Οι καταναλωτές µπορούν να αγοράσουν µε το κιλό οποιοδήποτε προϊόν, από 
σαµπουάν, κρασί, ζυμαρικά μέχρι απορρυπαντικά και οδοντόκρεμες. Το 
σούπερ μάρκετ προσφέρει μια ποικιλία 350 προϊόντων. 
Για τις αγορές τους, οι πελάτες φέρνουν τα απαραίτητα σκεύη, βάζα και 
μπουκάλια από το σπίτι για να μεταφέρουν τα προϊόντα. Οι συσκευασίες 
αρχικά ζυγίζονται και το βάρος τους αφαιρείται από το συνολικό βάρος τη 
στιγμή της χρέωσης. 
Παρόλο που οι τιμές των βιολογικών προϊόντων δεν είναι χαμηλότερες από 
εκείνες των υπόλοιπων καταστημάτων, οι ιδιοκτήτριές του, Milena Glimbovski 

και Sara Wolf, θεωρούν ότι οι πελάτες 
εξοικονομούν χρήματα αγοράζοντας 
ακριβώς τις ποσότητες που εκείνοι 
επιθυμούν. 
Υπάρχουν προϊόντα που δεν διατίθενται στο 
συγκεκριμένο super market (όπως το 
κρέας), γεγονός που αποτελεί μειονέκτημα, 
όμως η ιδέα έχει κερδίσει παγκόσμια 

αναγνώριση. 
 
Εξαιρετική πρωτοβουλία  
Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία γνώρισε τεράστια αποδοχή από τους Γερμανούς 
καταναλωτές χρηματοδοτήθηκε από ιδιώτες μέσω διαδικτύου. Ο στόχος για 
την έναρξη της επιχείρησης ήταν 61.000 δολάρια, αλλά μέσα σε 3 εβδομάδες 
συγκεντρώθηκαν πάνω από 124.000 δολάρια Οι δύο κοπέλες συνεργάστηκαν 
στενά με τις αρχές υγείας και χρειάστηκαν πάνω από έναν χρόνο για να 
υλοποιήσουν την ιδέα τους.  
 
Περιβαλλοντικά οφέλη 
Ακόμα σημαντικότερη είναι η οικολογική διάσταση της πρωτοβουλίας, που 
καταργεί το πλαστικό, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι ο μέσος Γερμανός πετά 
ετησίως 250 κιλά πλαστικού και χαρτιού στα σκουπίδια. 
Σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση WWF, το πλαστικό χρειάζεται 400 
χρόνια για να αποσυντεθεί στη φύση. 

 

 

 

Εξόρισαν το πλαστικό, μόνο χύμα προϊόντα 



 

 / Esami di lingua italiana Maggio 2015 ΚΠγ
 

 

 

Pagina 13  Livelli B1 & B2 / Fase 4 
 

PROVA 3:  Proposta 3 

 

ΓΛΥΚΙΑ ΕΥΡΩΠΗ 

  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ΠΑΡΙΣΙ 
Pain de Sucre 
Παράδεισος για τους λάτρεις των 

μακαρόν! Παραδοσιακές συνταγές, 

αλλά και πιο... μοντέρνες και 

δημιουργικές, με μαύρη σοκολάτα, 

φιστίκια από τη Σικελία, καρύδια από 

το Περιγκόρ της Γαλλίας και 

φουντούκια από το Πιεμόντε της 

Ιταλίας, σοκολάτα και μέντα, λεμόνι 

και φραμπουάζ… Ξεχωρίζουν για την 

ιδιαίτερη γεύση τους και είναι τόσο 

φίνα στην όψη, που μοιάζουν ψεύτικα. 

Εκτός από μακαρόν, αξίζει να δώσετε 

μια ευκαιρία στα κέικ και στις τάρτες, 

ενώ το μιλφέιγ τους συγκαταλέγεται 

στα αγαπημένα πολλών Παριζιάνων. 

Βρίσκεται κοντά στο Κέντρο 

Πομπιντού, ενώ είναι βέβαιο ότι θα 

σας τραβήξουν την προσοχή τόσο η 

βιτρίνα του όσο και το εντυπωσιακά 

διακοσμημένο εσωτερικό του. 

 
14 RUE DE RAMBUTEAU 75003  
Δευτέρα-Παρασκευή 10.00-20.00 
Τρίτη κλειστά. 

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
Escribà 
To 1906 ο Mateu Serra i Capell άνοιξε τον 

φούρνο του στην κεντρική Gran Via, στο 

ίδιο σημείο όπου μεγαλουργεί σήμερα ο 

εγγονός του Antonio Escribà i Serra με 

τους τρεις γιους του.  

Η φήμη του Escribà οφείλεται στον 

Antonio, τον διεθνώς γνωστό ως 

«Μότσαρτ της σοκολάτας», ο οποίος, ενώ 

ξεκίνησε να σπουδάζει γλυπτική, 

αναγκάστηκε, για οικονομικούς λόγους, 

να εγκαταλείψει τις σπουδές του για να 

εργαστεί στον φούρνο. Τότε ανακάλυψε 

τη σοκολάτα.  

Έτσι προέκυψαν τα πρώτα σοκολατένια 

γλυπτά, τα οποία έγιναν τόσο γνωστά 

στη Βαρκελώνη, ώστε γρήγορα 

χρειάστηκε να περάσει στη μαζική 

παραγωγή.  

Πήγε στο Παρίσι για να μάθει 

περισσότερα -εκεί γνώρισε τη σύζυγό 

του Ζακλίν, κόρη του διάσημου Γάλλου 

ζαχαροπλάστη Etienne Tholoniat-, 

έγραψε βιβλία, παρέδωσε μαθήματα σε 

όλο τον κόσμο και κάποια στιγμή 

επέστρεψε στη Βαρκελώνη.  

Το 1986 ανοίγει δεύτερο κατάστημα 

στον τουριστικό δρόμο La Rambla, με 

τους γιους του να ασχολούνται με την 

επιχείρηση. 
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ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ 

Χρήσιμες συμβουλές για τη μεταφορά του κατοικίδιου 

Αυτοκίνητο 

Σκύλος: Θα πρέπει να βρίσκεται κατά προτίμηση 

στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου (ποτέ στο 

πορτμπαγκάζ). Κάντε μία στάση κάθε δύο ώρες, 

σε κάποιο ήσυχο μέρος, για να πιει νερό και να 

ξεμουδιάσει. 

Γάτα: Θα πρέπει να βρίσκεται πάντα σε ένα 

κλουβί για τη δική σας και τη δική της ασφάλεια, 

εφοδιασμένο με την άμμο της ή με εφημερίδες και φρέσκο νερό.  

Τρένο 

Θεωρητικά τα κατοικίδια δεν μπορούν να ταξιδέψουν 

μαζί σας στο βαγόνι, ακόμα και εάν είναι μικρού 

μεγέθους και μέσα σε κλουβί. Μερικές αμαξοστοιχίες 

είναι εφοδιασμένες με ειδικά κλουβιά για τη μεταφορά 

των ζώων και η τιμή αντιπροσωπεύει το 50% ενός 

κανονικού εισιτηρίου.  

Πλοίο 

Σε γενικές γραμμές, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες 

δέχονται τα κατοικίδια δωρεάν. Θα πρέπει, όμως να 

βρίσκονται στα ειδικά κλουβιά μεταφοράς, στο 

κατάστρωμα του πλοίου. Παρ' όλα αυτά, γάτες και 

μικρόσωμα σκυλιά μπορούν να ταξιδέψουν μαζί σας, 

στο κλουβάκι τους. Αποφεύγετε να δίνετε 

υπερβολική ποσότητα τροφής στον σκύλο ή τη γάτα 

σας πριν από την αναχώρηση και μην ξεχνάτε να τους δίνετε συχνά νερό.  

Νομοθεσία 

Οι σκύλοι έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στην 

παραλία, εκτός εάν υπάρχει πινακίδα του δήμου 

ή της νομαρχίας που να υποδεικνύει το αντίθετο. 

Εάν δεν υπάρχει απαγορευτική πινακίδα, τότε ο 

σκύλος σας μπορεί να σας ακολουθήσει στην 

παραλία. Υπενθυμίζουμε όμως ότι, σύμφωνα με 

τη νομοθεσία (Ν. 3170/03), τα σκυλιά πρέπει να 

είναι με λουρί ή ελεγχόμενα δίπλα στον κάτοχό τους, σε όλους τους 

δημόσιους χώρους, και να μη δημιουργούν φασαρία 
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Το «Ουόλντεν» το κλασικό έργο του Θόρο γίνεται ηλεκτρονικό 
παιχνίδι! 

Το 1844, ο Αμερικανός συγγραφέας Henry 

David Thoreau έζησε, για δύο μήνες, δύο 

εβδομάδες και δύο ημέρες, σε μια μικρή 

ξύλινη καλύβα στο δάσος που περιβάλλει 

τη λίμνη Ουόλντεν, κοντά στο Κόνκορντ 

της Μασαχουσέτης.  

Επηρεασμένος από τα γραπτά του φίλου 

του Έμερσον αλλά και την ινδική 

φιλοσοφία, είναι πεπεισμένος ότι η ζωή 

στη φύση θα του 

επιτρέψει να εξάγει 

συμπεράσματα για 

τον εαυτό του, την 

κοινωνία και την 

ύπαρξη. 

Μολονότι δεν απομο-

νώθηκε, ούτε απομα-

κρύνθηκε ιδιαίτερα 

από τον «πολιτισμό», 

επιχείρησε να ζήσει κατά το δυνατόν 

αυτόνομα, αναζητώντας ο ίδιος την τροφή 

του, ράβοντας τα ρούχα του και αφιε-

ρώνοντας καθημερινά χρόνο στην 

αναπόληση και στον στοχασμό. Μία 

δεκαετία αργότερα, το 1854, κυκλοφό-

ρησε το «Ουόλντεν», που καθιερώθηκε ως 

το πιο διάσημο έργο του, εμπνέοντας ολό-

κληρες γενιές συγγραφέων, θεωρητικών 

και οικολόγων.  

Ωστόσο, μέσα στο 2015, αναμένεται να 

εμπνεύσει ένα κοινό λιγότερο εξοικειωμένο 

με τη λογοτεχνία του 19ου αιώνα: μικροί και 

μεγάλοι λάτρεις των videogames θα 

μεταφέρονται νοητά σε μια τρισδιάστατη 

ψηφιακή αναπαράστα-ση του δάσους 

Ουόλντεν για να βιώσουν από πρώτο χέρι 

την εμπειρία του Θόρο. Το «Walden, a 

Game» αποτελεί το νέο εγχείρημα του 

Innovation Lab, του πρωτοποριακού 

εργαστηρίου του Πανεπιστημίου της 

Νότιας Καλιφόρνιας, με έδρα το Λος 

Άντζελες. Σύμφωνα με την Tracy Fullerton, 

επικεφαλής της ομάδας και διευθύντρια 

του Τμήματος Διαδραστικών Μέσων της 

Σχολής, «η ιδέα ήταν η δημιουργία μιας 

βιωματικής αναπαράστασης του πει-

ράματος του Θόρο, 

μιας προσομοίω-

σης σε πρώτο 

πρόσωπο. 

 Ως παίκτης, καλεί-

σαι να επιβιώσεις 

στο δάσος, αλλά συγχρόνως να ανα-

ζητήσεις την έμπνευση στο περιβάλλον 

σου». 
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