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

a) leggere le informazioni alle pagine 2 – 5, 
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: 

1ος 

Βαθμολογητής Κριτήρια αξιολόγησης 2ος 

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 rifornire 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 di produrre un discorso a senso unico, cioè rivolgersi a qualcuno per parlare di qualco-

sa, prendendo lo 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 ad usare la mimica o 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 tanti errori di pronuncia e di intonazione che l’ascoltatore/interlocutore stenta a capire. 
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”.  



  
ΚΚΠΠγγ  / Esami di lingua italiana Novembre 2015 
 

 

  

Livelli B1 & B2 / Fase 4 Pagina 6 
 

 

PROVA  2: Proposta 1 
 

 
Sequenza di immagini n. 1 

 
Coppia di immagini n. 2 

  
www.uffa.it 
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PROVA  2: Proposta 2 

 
 

FOTO N. 1 FOTO N. 2 

 
laprovinciapavese.gelocal.it 

 

 
mamma.pourfemme.it 

FOTO N. 3 FOTO N. 4 

 
it.123rf.com 

 

 

 
www.uninews24.it 

FOTO N. 5 FOTO N. 6 

 
notizie.it.msn.com 

 

 

 
 

solocalcio.com 

 
  

http://www.uninews24.it/italia/8208-almalaurea-laurea-forte-investimento-contro-disoccupazione.html
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PROVA  2:  Proposta 3 
 

 
 

COPPIA DI FOTO N. 1  

 
https://en.wikipedia.org  

migliorscelta.it 
COPPIA DI FOTO N. 2 

 
radiodantan.it 

 
animed.it 

COPPIA DI FOTO N. 3 

 
mobile.gr 

 
occhiobello.olx.it 

COPPIA DI FOTO N. 4 

 
granmirci.it                                                                       

 
http://www.autoblog.it/ 
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PROVA  2:  Proposta 4 
 

 
COPPIA DI FOTO N. 1 

 
trool.it                                                                               

 
zerboni.com 

COPPIA DI FOTO N. 2 

 
scapyworld.blogspot.com                                                               

 
gitri.it   

COPPIA DI FOTO N. 3 

 
classifichemusica.com 

 
notizie.delmondo.info/ 
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PROVA  2:  Proposta 5 

 

 
COPPIA DI FOTO N. 1 

 
tdsgrimini.it                                                               

 
 

it.123rf.com                            

COPPIA DI FOTO N. 2 

 
regione.toscana.it                                                             

                                                          
intranet.policlinico.unina.it 

COPPIA DI FOTO N. 3 

 
psicozoo.it                                                           

 
leduef.blogspot.com      
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PROVA 3: Proposta 1 

 
PPPAAARRRKKKiiinnnggg   DDDaaayyy   AAAttthhheeennnsss   

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου, 9.00-21.00, Σκουφά & Δημοκρίτου, Αθήνα 
 

Για 2η χρονιά θα συμμετέχει και η Αθήνα στην παγκοσμίως συγχρονισμένη δράση του 
PARK(ing) Day. 
Η δράση θα διαρκέσει όσο και η ελεγχόμενη στάθμευση,  
9.00-21.00 (8:30πμ θα αρχίσει το στήσιμο). Θα αγοράσουμε την  
ειδική κάρτα κι αντί να παρκάρουμε αυτοκίνητο θα φτιάξουμε ένα  
πάρκο.  
Χλοοτάπητας, γλαστρούλες, καρεκλίτσες, σεζ-λονγκ, ομπρέλα κι  
ό,τι άλλο μπορεί να θυμίζει πάρκο.  
Θα ανανεώνουμε την κάρτα κάθε δύο ώρες,  
θα μοιράζουμε επεξηγηματικά φυλλάδια στους περαστικούς,  
θα τους προτρέπουμε να συμμετέχουν "μπαίνοντας" στο πάρκο.  
Χέρια βοηθείας και κάρτες στάθμευσης, ευπρόσδεκτα!  
Η δράση αυτή θα τρέχει παράλληλα σε πολλές άλλες πόλεις σε όλο  
τον κόσμο, με σκοπό να περάσει το μήνυμα ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη  
από χώρους που θα χαίρονται οι ίδιοι και δεν θα καταλαμβάνουν ασφυκτικά τα αυτοκίνητα.  
Χώρους χαράς, διασκέδασης, που θα θυμίζουν τις γειτονιές μια άλλης εποχής. Χώρους 
που οι μεγαλύτεροι νοσταλγούν και οι μικρότεροι γνωρίζουν μόνο από διηγήσεις. 
Ελάτε και εσείς στο πάρκο της Σκουφά ή απλά φτιάξτε έναν δικό  
σας, για μία μέρα. 
  

 

Περισσότερες πληροφορίες: parkingday.org 
 
Πάρτε φαγητά, πάρτε ποτά, πάρτε παιχνίδια και ελάτε να μας κάνουμε το τραπέζι! 
Φανταστείτε να πάρουμε τα ποδήλατα (τα πατίνια, τα πόδια, το λεωφορείο), να βγούμε στις πλατείες, να 
στήσουμε τραπέζια, να φέρουμε τα ταψιά μας, τα ποτά μας, να επιστρατεύσουμε τους μουσικούς μας και 
επιτέλους να αξιοποιήσουμε αλλιώς αυτά τα ελάχιστα τετραγωνικά που μας αναλογούν!  

lunchstreetparty.blogspot.com 
  

 

http://parkingday.org/
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PROVA 3: Proposta 2 
 

     
 
Αν λέγαμε σε κάποιον να πάει γυμναστήριο το πρωί θα αντιδρούσε αυθόρμητα: «Είσαι τρελός; Και 
πώς θα δουλέψω μετά; Θα είμαι πτώμα». Αυτός είναι ο πρώτος λάθος συνειρμός που κάνουμε 
ακούγοντας τη φράση «πρωινή γυμναστική».  
 
Από την άλλη, πολλοί θα σας πουν ότι, όποια ώρα της ημέρας και αν γυμναστείτε, δεν έχει καμία 
διαφορά. Ισχυρίζονται ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο είτε γυμναστείτε στις 7 το πρωί είτε 
στις 7 το απόγευμα. Τέλος, υπάρχουν και κάποιοι που ισχυρίζονται ότι είναι καλύτερα να κάνετε 
προπόνηση το πρωί ή το αντίθετο. Οι απόψεις πάνω σε αυτό το θέμα ποικίλλουν και η συζήτηση 
παραμένει ανοιχτή. 
 
 Εμείς σας δίνουμε όλους τους λόγους για να αγαπήσετε την πρωινή γυμναστική κι εσείς δοκιμάστε! 
Το πρωί έχει λιγότερη ζέστη και επομένως η γυμναστική γίνεται ευχάριστη. Αν το πρόγραμμά σας 
περιλαμβάνει τρέξιμο ή ποδηλασία, τότε ο δροσερός καιρός σας ευνοεί. Φορέστε ελαφριά, 
ανοιχτόχρωμα ρούχα και ξεκινήστε. 
 
Στο γυμναστήριο θα βρείτε περισσότερη ησυχία το πρωί αφού ο περισσότερος κόσμος πηγαίνει 5-7 
το απόγευμα. Δεν θα χρειαστεί να περιμένετε για να πιάσετε το αγαπημένο σας μηχάνημα ή να 
κάνετε ντους μετά την προπόνηση. 
 
Η πρωινή άσκηση είναι ιδανική για να κάψετε λίπος. Οι ειδικοί του fitness είναι υπέρ της έντονης 
αερόβιας άσκησης το πρωί με άδειο στομάχι, γιατί το σώμα σας τότε καίει περισσότερο λίπος. 
Αμέσως μετά μπορείτε να πάρετε ένα υγιεινό breakfast. 
 
Τέλος, η πρωινή άσκηση θα σας βοηθήσει να καθαρίσετε το κεφάλι σας και να αποκτήσετε μια υγιή 
νοοτροπία. Με τη βοήθεια του διαδρόμου στο γυμναστήριο ή της ελεύθερης άσκησης στο πάρκο θα 
καταφέρετε να αποβάλετε το άγχος της προηγούμενης μέρας και να αρχίσετε την καινούρια με μια 
νέα προοπτική. Με άλλα λόγια αρχίζετε μια τελείως νέα ημέρα χωρίς τα άσχημα «υπολείμματα» της 
προηγούμενης.  
 

 

www.otenet.gr 
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PROVA 3: Proposta 3 
 

 
www.artinoi.gr 
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PROVA 3: Proposta 4 
 

 
Schoolwave festival 
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015/20:00 
 

Το Σεπτέμβριο του 2011 το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών άνοιξε την καλλιτεχνική του περίοδο με τον 
πιο απροσδόκητο τρόπο: μια συναυλία Schoolwave. Ήταν η συνάντηση δύο κόσμων. Παιδιά με 
σκουλαρίκια και βερμούδες έμαθαν για πρώτη φορά πού πέφτει το Μέγαρο, αλλά και το κοινό του 
Μεγάρου ανακάλυψε ότι το Schoolwave, πέρα από ένα μαθητικό πάρτι, είναι και ένα φυτώριο 
εκρηκτικών ταλέντων. Η επιτυχία της βραδιάς ήταν τέτοια που ο πρόεδρος του Μεγάρου, επανέλαβε την πρόσκληση. 
Έτσι το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 4 νέα συγκροτήματα από το Schoolwave 2015 θα παίξουν τη μουσική τους στον 
κήπο του Μεγάρου:  
The Overjoyed 32: Τριμελές συγκρότημα από τη Ν.Σμύρνη που χτυπιέται στους ρυθμούς της πανκ και του 
ροκ εν ρολ.  
Chick n' Blues: Τέσσερα αγόρια κι ένα κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη που τους ενώνει η αγάπη τους για τα 
μπλουζ.  
World Conquerrors: Δημιουργήθηκαν πριν δύο χρόνια στον Πειραιά. Τα δύο rr στο όνομά τους είναι ένα 
εσκεμμένο ορθογραφικό λάθος.  
Chinese Basement: Τρία παιδιά 16 χρονών από τη Θεσσαλονίκη που παίζουν το περίεργο είδος noise 
grunge.  

www.theschooligans.gr 
 

Αnoushka Shankar:  
«The Anoushka Shankar Project» 

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015/20:30 

ΣΕΙΡΑ ΓΕΦΥΡΕΣ 

Η Ανούσκα Σανκάρ με το συγκρότημά της σε ένα πρόγραμμα, που εξερευνά τους 

παράλληλους δρόμους αλλά και τις ομοιότητες και συγγένειες ανάμεσα στην κλασική 

ινδική μουσική και την παράδοση του φλαμένκο. 

 Κόρη και μαθήτρια του θρυλικού Ραβί Σανκάρ, η Ανούσκα Σανκάρ φαίνεται να είναι 
εξίσου σημαντική με τον πατέρα της. Γεννήθηκε στο Λονδίνο, όπου ζει μόνιμα σήμερα, αλλά έχει περάσει 
μεγάλες περιόδους της ζωής της στην Ινδία και την Καλιφόρνια. Σε ηλικία 13 ετών έκανε την πρώτη της 
εμφάνιση στο Ν. Δελχί. Το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ με τίτλο Anoushka (1998) έκανε αμέσως τεράστια 
επιτυχία. Ακολούθησαν δύο δίσκοι (Anourag και Live at Carnegie Hall). Η Ανούσκα έχει δώσει συναυλίες σε 
όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Αμερική, Ασία), ενώ από το 2007 κάνει περιοδείες με το πειραματικό γκρουπ “The 
Anoushka Shankar Project”. Έχει μοιραστεί τη σκηνή με διασημότητες όπως ο Στινγκ, η Μαντόννα, ο Έλτον 
Τζον, κ.ά. 

www.megaron.gr 
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PROVA 3: Proposta 5 

 
Η ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
Η οικονομική κρίση και τα νέα κοινωνικο-πολιτικά δεδομένα 
άλλαξαν εντελώς την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. 
Μαγαζιά κλείνουν, άνθρωποι απολύονται, οικογένειες δίνουν 
«μάχη» για να ανταπεξέλθουν στα έξοδά τους. 
Όμως αν κάνει κανείς μια βόλτα σε προάστια της πρωτεύουσας, 
θα διαπιστώσει ότι 12 η ώρα το μεσημέρι, όλες οι καφετέριες 
είναι γεμάτες. Κι αν όχι όλες, σίγουρα οι περισσότερες. Μέχρι 
σήμερα βλέπαμε ως επί το πλείστον άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, 
συνταξιούχους, ή ανθρώπους που απλά έκαναν ένα διάλειμμα 
από τη δουλειά τους. Τώρα, βλέπουμε πολύ περισσότερο κόσμο. Πώς εξηγείται; 
Το cosmo.gr έκανε ρεπορτάζ και ρώτησε τους δεκάδες θαμώνες, πώς βρίσκουν το χρόνο, τη 
διάθεση, αλλά και τα χρήματα για καφετέρια. Η απάντηση είχε έναν κοινό παρονομαστή: «Δεν μας 
έχει μείνει και τίποτα άλλο, παρά μόνον ο καφές. Πρώτον δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε και 
δεύτερον και ακόμη πιο σημαντικό, είναι η μοναδική μας διασκέδαση. Είναι φθηνό, ανώδυνο και 
σίγουρα αντικαθιστά βραδινές εξόδους, όπως αυτές που κάναμε κάποτε για φαγητό». 
 
Υπάρχουν όμως πολλοί που επιλέγουν συγκεντρώσεις σε σπίτια, άλλοτε για να μαγειρέψουν και 
άλλοτε για να παρακολουθήσουν ταινία ή να παίξουν παιχνίδια δράσης στον υπολογιστή, 
περιορίζουν τις εξόδους τους για να ανταποκριθούν στη νέα πραγματικότητα της οικονοµικής 

κρίσης. Η παρέα του Φώτη, του Νίκου και του Γιάννη έχει 
αλλάξει τον τρόπο που διασκεδάζει τους τελευταίους πέντε 
µήνες. «Έχουν µειωθεί οι έξοδοί µας. Θα βγούµε τις µισές 
φορές από όσες στο παρελθόν και θα πάµε στο µαγαζί της 
γειτονιάς και όχι σε µαγαζιά στην παραλιακή ή στο κέντρο, 
όπως κάναµε παλιά» λέει ο Φώτης και προσθέτει ότι η «κατ’ 
οίκον διασκέδαση» είναι κάτι που απολαµβάνουν ιδιαίτερα. 
Χαρτιά, ταινίες, βιντεοπαιχνίδια, φαγητό και συζητήσεις 
πρωταγωνιστούν στη νέα µορφή διασκέδασης. «Αλλάζουµε 
τις συνήθειές µας όχι µόνο για οικονοµία, αλλά για να 

κάνουµε πιο ουσιαστικά πράγµατα» τονίζει ο Νίκος. Σε κάθε περίπτωση πάντως, και οι τρεις φίλοι 
συµφωνούν ότι εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι η συναναστροφή και η επικοινωνία ανεξάρτητα 
από το µέρος. 
 

www.cosmo.gr, www.tanea.gr 
 

  

http://www.cosmo.gr/
http://nstatic.doldigital.net/taneawebstatic/40F78B15E583C45A4EE8CB28BFF87DEE.jp
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PROVA 3: Proposta 6 
 

 
stmaria2 
 

 
Νέο Μέλος στα 
forum 

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ Ή ΚΟΡΟΪΔΙΑ??? 

Καλησπέρα σας. Θέλω τη βοήθειά σας. Εδώ και 1 χρόνο είμαι 
άνεργη. Όσο και αν έψαξα δε βρήκα τίποτα. Τις τελευταίες 10 
μέρες βρήκα κάτι που νόμιζα ότι ήταν κάτι καλό… Τουλάχιστον έτσι 
ξεκίνησε. Όμως από σήμερα μας ανακοίνωσαν, ότι το καινούργιο 
τμήμα δημοσίων σχέσεων που πήγε να στήσει η εταιρία τελικά είναι 
ασύμφορο και θα το διαλύσουν, χωρίς κουβέντα για το αν θα 
πληρωθούμε για τις 10 μέρες που δουλεύαμε εκεί. Μετά ο 
διευθυντής, που ήταν και παλιός συνάδερφος, με κάλεσε ιδιαιτέρως 
στο γραφείο του και μου πρότεινε να δουλέψω στον τοπικό 
ραδιοφωνικό σταθμό που διευθύνει, ως υπεύθυνη στο τμήμα 
διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων του σταθμού. Μου είπε ότι θα 
πληρώνομαι με ποσοστά και υπάρχει και η προοπτική δικής μου 
ραδιοφωνικής εκπομπής προς το τέλος του Οκτώβρη. Η αμοιβή μου 
θα είναι με την ώρα. 
Το ερώτημα μου είναι αν μπορώ να τον εμπιστευτώ και αν τελικά 
αξίζει τον κόπο… 

 
 
 

meJoky  
 

Παλαιό Μέλος 
στα forum! 

ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ  

Oι μέρες είναι πονηρές … 
Μέρες πριν, τράβηξε την προσοχή μου αυτό το άρθρο: 
Ένας νεαρός από το Essex της Μεγάλης Βρετανίας είχε φτάσει σε 
τέτοια απελπιστική κατάσταση που αναγκάστηκε να βγάλει τον 
εαυτό του στο σφυρί έναντι 18.700 ευρώ στην ιστοσελίδα «eBay». 
Ο Josh Butler αναγκάστηκε να σταματήσει το πανεπιστήμιο, επειδή 
δεν διέθετε τα απαιτούμενα χρήματα για τα δίδακτρα. Ο νεαρός 
έστειλε 600 αιτήσεις για ανεύρεση εργασίας, και αφού δεν είχε 
απάντηση από κανέναν, η εναλλακτική να πλειοδοτήσει τον εαυτό 
του φάνηκε η καλύτερη δυνατή! «Είναι τόσο απελπιστικό νέοι σαν 
και εμένα να πρέπει να περάσουν από τόσες δυσκολίες για να 
βρουν δουλειά», δήλωσε ο αποκαρδιωμένος νέος. Παρ' όλα αυτά, ο 
Josh με την απίθανη προσπάθειά του κατάφερε να προσεγγίσει 
μερικούς πιθανούς εργοδότες και νιώθει χαρούμενος που επιτέλους 
βρίσκει κάποια ανταπόκριση. «Χαίρομαι που επιτέλους βλέπω 
κάποιο ενδιαφέρον», είπε ο νεαρός. «Δεν θα είχε συμβεί χωρίς την 
ιστοσελίδα», συνέχισε.   
 

 
www.sxeseis.gr 

 
 

http://sxeseis.gr/member2.php?action=viewpro&member=stmaria2
http://sxeseis.gr/member2.php?action=viewpro&member=stmaria2
http://sxeseis.gr/member2.php?action=viewpro&member=meJoky
http://sxeseis.gr/member2.php?action=viewpro&member=stmaria2
http://sxeseis.gr/misc.php?action=search&srchuname=stmaria2&searchsubmit=a&srchfid=all&srchfrom=0
http://sxeseis.gr/viewthread.php?tid=35569
http://sxeseis.gr/member2.php?action=viewpro&member=meJoky
http://sxeseis.gr/misc.php?action=search&srchuname=meJoky&searchsubmit=a&srchfid=all&srchfrom=0
http://sxeseis.gr/viewthread.php?tid=35569
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