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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

Ο Οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνοµάθειας1 έχει ως σκοπό να δώσει τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά µε το Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας σε δασκάλους/καθηγητές2 της νέας ελληνικής ως 
ξένης/δεύτερης γλώσσας, σε υπευθύνους για το σχεδιασµό γλωσσικών προγραµµάτων, σε διευθυντές κέντρων 

γλωσσικής διδασκαλίας και σε υποψηφίους. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τη θεσµοθέτηση του πιστοποιητικού 

ελληνοµάθειας, τις ανάγκες που καλύπτει, τον προσανατολισµό που έχουν τα εξεταστικά θέµατα, τον τρόπο και τον 

χρόνο διενέργειας των εξετάσεων, τη διαδικασία που ακολουθείται για το σχεδιασµό και την κατάστρωση των 
εξεταστικών θεµάτων, τον τρόπο µε τον οποίο εξετάζονται οι υποψήφιοι, τα γλωσσικά επίπεδα και τι απαιτείται να 

γνωρίζει ο υποψήφιος σε καθένα από αυτά, τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να προετοιµάζονται οι υποψήφιοι είτε µόνοι 
τους είτε από τους δασκάλους τους και τι απαιτείται, για να συµµετάσχουν στις εξετάσεις. Επίσης, δίνονται 
πληροφορίες για το χρόνο γνωστοποίησης των αποτελεσµάτων στα εξεταστικά κέντρα και στους ενδιαφεροµένους 
καθώς και για τις προϋποθέσεις και τον χρόνο χορήγησης των πιστοποιητικών. Στα παραρτήµατα που βρίσκονται στο 

τέλος του Οδηγού περιέχονται συνοπτικά οι γνώσεις και οι γλωσσικές ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν οι 
υποψήφιοι σε κάθε επίπεδο και χαρακτηριστικά δείγµατα εξεταστικών θεµάτων.  
 

                                       
1 Tο έντυπο αυτό είναι µεταφρασµένο στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερµανικά· επίσης σε φωτοτυπηµένη µορφή στα ιταλικά και 
στα ισπανικά. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τον Οδηγό από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (εφεξής Κ.Ε.Γ.) ή να 
τον βρουν στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Γ. στη διεύθυνση: www.greeklanguage.gr/certification  και στη www.greek-language.gr  
2 Χρησιµοποιείται µόνο το αρσενικό γένος για λόγους οικονοµίας. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και το έργο του 

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (εφεξής Κ.Ε.Γ.) είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου. Ιδρύθηκε και άρχισε να 

λειτουργεί το 1994 µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων 
και έχει οριστεί να είναι το εθνικό σηµείο συγκέντρωσης και διανοµής πληροφοριών για όλα τα ζητήµατα που αφορούν 

την ελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία της ως δεύτερης ή ξένης. Σκοποί του είναι: (α) η γενικότερη ενίσχυση και 
προώθηση της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός της Ελλάδας, (β) η µέσω αυτής τόνωση της εθνικής ταυτότητας των 
Ελλήνων της διασποράς, (γ) η οργάνωση της διδασκαλίας της σε αλλοδαπούς και οµογενείς, (δ) η στήριξη των 
διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, (ε) η παραγωγή διδακτικού υλικού και (στ) ό,τι 
άλλο συντελεί στην προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας. 
 Τα τέσσερα επιστηµονικά του τµήµατα – λεξικογραφίας, γλωσσολογίας, στήριξης και προβολής της ελληνικής 
γλώσσας, γλώσσας και λογοτεχνίας – έχουν αναλάβει την εκπόνηση πληθώρας ερευνητικών προγραµµάτων που 

αποβλέπουν στο να καλυφθούν χρόνια κενά και ελλείψεις στο χώρο της γλωσσικής εκπαίδευσης. 
  

Η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

Η ελληνική, όπως είναι γνωστό, ανήκει στις λιγότερο οµιλούµενες/διδασκόµενες γλώσσες, συνεπώς ο αριθµός αυτών 
που τη διδάσκονται, συγκριτικά µε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλος. Την τελευταία εικοσαετία, 

ωστόσο, γίνονται προσπάθειες και από κρατικούς φορείς και από ιδιώτες για την αύξηση αυτού του αριθµού στην 
Ελλάδα και σε χώρες εκτός αυτής. 
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α. Ελλάδα 

Στην Ελλάδα η αύξηση του αριθµού όσων διδάσκονται την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα είναι σαφής και 
σηµαντική. Τα προγράµµατα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, που οργανώνονται από διάφορους φορείς, 
απευθύνονται σε αλλοδαπούς και σε οµογενείς που πρόκειται να εργαστούν ή να παραµείνουν στην Ελλάδα για 

οικογενειακούς λόγους, σε καθηγητές και φοιτητές ανθρωπιστικών επιστηµών ή σε αλλοδαπούς που απλώς θέλουν να 

µάθουν ελληνικά για να γνωρίσουν καλύτερα την Ελλάδα και τους Έλληνες. Τα προγράµµατα αυτά τα παρακολουθούν 

και δάσκαλοι/καθηγητές της ελληνικής, αλλοδαποί ή/και οµογενείς του εξωτερικού, µε στόχο να βελτιώσουν το 

επίπεδο επάρκειάς τους στην ελληνική, αλλά και να πληροφορηθούν ή να επιµορφωθούν σχετικά µε νέες µεθόδους 
διδασκαλίας ξένων γλωσσών και νέο διδακτικό υλικό. 

 Μέχρι το τέλος του 1960 δεν υπήρχε συστηµατικά οργανωµένο πρόγραµµα στο χώρο αυτό. Τα ελληνικά 
διδάσκονταν περιστασιακά και ο αριθµός αυτών που µάθαιναν τη γλώσσα στην Ελλάδα ήταν πολύ περιορισµένος. 
Είχαν ήδη, όµως, αρχίσει να έρχονται ξένοι για σπουδές και δεν ήταν δυνατό να παρακολουθήσουν τα πανεπιστηµιακά 

τους µαθήµατα χωρίς να γνωρίζουν τη γλώσσα. Έτσι άρχισε, όχι οργανωµένα, µε βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, το 

1962 η διδασκαλία της ελληνικής στους υποψηφίους φοιτητές, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης 
(εφεξής Α.Π.Θ.). Κάτι ανάλογο γινόταν την ίδια εποχή και στη Φοιτητική Λέσχη του Πανεπιστηµίου της Αθήνας. Τα 

πρώτα µαθήµατα που γίνονται σ’ ένα οργανωµένο θεσµικά πλαίσιο είναι αυτά του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας 
του Α.Π.Θ. το 1970. Η εκµάθηση της γλώσσας πριν εγγραφούν οι ξένοι φοιτητές στα ελληνικά ανώτερα και ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα γίνεται υποχρεωτική. Το 1974 το Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου (Ι.Μ.Χ.Α.) αρχίζει 
να διοργανώνει, και συνεχίζει µέχρι και σήµερα, θερινά εντατικά µαθήµατα. Κατόπιν αρχίζουν, όπως φαίνεται από τις 
εφηµερίδες της κυβερνήσεως, οργανωµένα µαθήµατα και στο ∆ιδασκαλείο Ξένων Γλωσσών της Λέσχης του 

Πανεπιστηµίου της Αθήνας το 1975. Τµήµατα διδασκαλίας/εκµάθησης της ελληνικής άρχισαν να λειτουργούν στη 
Χ.Ε.Ν., στη Χ.Α.Ν., στη Σχολή Ικάρων στην Αθήνα, καθώς και σε φροντιστήρια και σε ιδιωτικά κέντρα γλωσσών. 

Σήµερα προσφέρονται µαθήµατα ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σχεδόν σε όλα τα πανεπιστήµια της χώρας, 
από ιδιώτες σε διάφορα µέρη της Ελλάδας και για τους οµογενείς στα κέντρα υποδοχής τους. Η ελληνική διδάσκεται 
ως δεύτερη γλώσσα και σε σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στα οποία φοιτούν παιδιά 

οµογενών και αλλοδαπών. 
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β. Εκτός Ελλάδας 
Στο εξωτερικό στα πανεπιστηµιακά τµήµατα ελληνικής γλώσσας, αρχαίας και νέας, παρουσιάζεται µία σηµαντική 
µείωση του αριθµού των φοιτητών που παρακολουθούν αυτές τις σχολές µε αποτέλεσµα πολλά πανεπιστήµια στο 

πλαίσιο των περικοπών τους, λόγω έλλειψης πόρων, να κλείνουν τα λεγόµενα “µικρά” τµήµατα. Τα στοιχεία και οι 
πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί είναι πιο ενθαρρυντικά για τα προγράµµατα που διοργανώνονται από φορείς εκτός 
του πανεπιστηµιακού περιβάλλοντος. Ελληνικές κοινότητες, κέντρα γλωσσών και λαϊκά πανεπιστήµια οργανώνουν 

προγράµµατα διδασκαλίας της νέας ελληνικής µε αρκετά ικανοποιητικό αριθµό µαθητών. Πολλοί από αυτούς που 

µαθαίνουν ελληνικά είναι οµογενείς που προσπαθούν παράλληλα µε την πολιτιστική κληρονοµιά να διατηρήσουν και 
την ελληνική γλώσσα.  
 

Αναγνωρισµένα πιστοποιητικά ελληνοµάθειας 
Οι µόνες “βεβαιώσεις” ελληνοµάθειας ως το 1998 που είχαν την κρατική αναγνώριση ήταν αυτές του Σχολείου Νέας 
Ελληνικής του Α.Π.Θ. και του αντίστοιχου τµήµατος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Οι 
βεβαιώσεις αυτές είναι απαραίτητες για την εγγραφή των αλλογενών και οµογενών που επιθυµούν να φοιτήσουν σε 
ελληνικά ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Στις εξετάσεις που διοργανώνονται από τους δύο φορείς 
παίρνει µέρος το κοινό που έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται και να διδάσκεται τη γλώσσα στην Ελλάδα. Για τους 
υπόλοιπους που διδάσκονται την ελληνική εκτός Ελλάδας ως το Μάιο του 1999, δεν υπήρχε καµία δυνατότητα 

αναγνωρισµένης πιστοποίησης της ελληνοµάθειάς τους.  
 Το πιστοποιητικό ελληνοµάθειας που θεσµοθετήθηκε το Νοέµβριο του 1998 (Π∆ 363/98) από το Υπουργείο 

Παιδείας ικανοποιεί ένα πάγιο αίτηµα διδασκόντων και διδασκοµένων την ελληνική ως ξένη/δεύτερη στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό για έναν κρατικό τίτλο ελληνοµάθειας σε διάφορα επίπεδα. Η συνολική και αποκλειστική εποπτεία και 
ευθύνη διοργάνωσης των σχετικών εξετάσεων έχει ανατεθεί στο Τµήµα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής 
Γλώσσας του Κ.Ε.Γ., το οποίο διοργάνωσε τις σχετικές εξετάσεις για πρώτη φορά το 1999.  
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 
 

Χαρακτηριστικά των εξεταστικών θεµάτων για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνοµάθειας 
Τα επίπεδα για τα οποία χορηγείται το πιστοποιητικό στους επιτυχόντες στις σχετικές εξετάσεις είναι έξι: Α1 (Α1 για 

παιδιά από 8 έως 12 ετών και Α1 για εφήβους και ενηλίκους), Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ23. Στα τρία χαµηλότερα επίπεδα (Α1, 

Α2 και Β1) εξετάζονται οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες, δηλαδή η κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου και η 

παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Στα τρία υψηλότερα επίπεδα (Β2, Γ1 και Γ2) εκτός από τις παραπάνω 

τέσσερις δεξιότητες, εξετάζεται και η χρήση της γλώσσας, η οποία εστιάζει στη γραµµατική (µορφολογία και σύνταξη) 

και στο λεξιλόγιο. 

 Το πιστοποιητικό, ακόµη και στο πιο προχωρηµένο επίπεδο, δεν αποδεικνύει την επάρκεια του κατόχου του για τη 

διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.  

 Τα εξεταστικά θέµατα απευθύνονται σε κοινό µε γενικές γλωσσικές ανάγκες, το περιεχόµενό τους είναι γενικού 

ενδιαφέροντος και  ο προσανατολισµός τους είναι επικοινωνιακός. Η επικοινωνιακή προσέγγιση στην αξιολόγηση δίνει 
έµφαση όχι µόνο στη γραµµατική ακρίβεια και ορθότητα, αλλά και στην ικανότητα του εξεταζόµενου να λειτουργήσει 
αποτελεσµατικά µέσα από τη γλώσσα σε ορισµένο χώρο και σ’ ένα συγκεκριµένο γλωσσικό περιβάλλον, φιλικό ή 

τυπικό. ∆ιαχωρίζονται οι δεξιότητες που εξετάζονται, διατυπώνονται µε σαφήνεια ο τρόπος και το µέσο µε τα οποία 

γίνεται η εξέταση, ο τρόπος µε τον οποίο καλούνται να απαντήσουν οι εξεταζόµενοι και δηλώνεται ο αριθµός και η 

έκταση των ορθών απαντήσεων. Οι εξεταστικές δοκιµασίες για την πιστοποίηση της επάρκειας της ελληνοµάθειας:  
• είναι διαφανείς, ρεαλιστικές, έγκυρες, αξιόπιστες και αντικειµενικές  
• έχουν άµεση σχέση µε τις δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής 
• ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εξεταζοµένων 
• επιδιώκουν τη χρήση της γλώσσας σε περιβάλλον συναφές µε τους σκοπούς και τις ανάγκες των εξεταζοµένων 
• δε δηµιουργούν αδικαιολόγητη αγωνία και άγχος στους εξεταζοµένους  

                                       
3 Tο A1 είναι το πρώτο και το χαµηλότερο επίπεδο, ενώ το Γ2 είναι το τελευταίο και το υψηλότερο από την άποψη γνώσεων και 
γλωσσικών ικανοτήτων των υποψήφιων σύµφωνα µε το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες( ΚΕΠΑ).  
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• έχουν όσο το δυνατό πιο αυθεντικά και ενδιαφέροντα θέµατα τα οποία αντικατοπτρίζουν καταστάσεις της 
πραγµατικής ζωής. Οι ερωτήσεις τοποθετούνται σε όσο το δυνατό πιο εµπράγµατο πλαίσιο και ρεαλιστική 

διαδικασία 

• δεν πραγµατεύονται θέµατα που µπορεί να ενοχλήσουν τους εξεταζοµένους (αν και δεν είναι πάντα προβλέψιµο 

ποιο θέµα µπορεί να ενοχλήσει έναν εξεταζόµενο) 

• λαµβάνουν υπόψη το φύλο, την ιδιότητα, ως ένα σηµείο, την προσωπικότητα των εξεταζοµένων, τις πιθανές 
γνώσεις ή εµπειρίες που έχουν οι εξεταζόµενοι, ώστε να µη συµπεριλαµβάνονται στα θέµατα άγνωστες ή 

εξειδικευµένες έννοιες, π.χ. ορολογία. 

Από τον υποψήφιο, ανάλογα µε το επίπεδο, απαιτείται (βλ. και παράρτηµα Α): 

• να µπορεί να αναπτύσσει τις ιδέες του γύρω από θέµατα του ενδιαφέροντός του ή να µπορεί να διηγείται και να 
συνοµιλεί µε τρόπο αποδεκτό και σύµφωνα µε τις γλωσσικές συµβάσεις 

• να γνωρίζει και να χρησιµοποιεί τις κατάλληλες γλωσσικές πράξεις για να εκφράσει επιθυµία, απορία, 

ευχαρίστηση, για να ζητήσει και να δώσει διάφορες πληροφορίες κτλ., χρησιµοποιώντας πάντα το κατάλληλο ύφος 
στο κατάλληλο γλωσσικό περιβάλλον και µέσα στις κατάλληλες κοινωνικοπολιτιστικές καταστάσεις  

• να κάνει σαφείς τις προθέσεις του 

• να µπορεί να επιχειρηµατολογεί και να αντικρούει επιχειρήµατα µε γλώσσα φυσική, δυναµική, πλούσια και σαφή. 
 

Η χρησιµότητα και η χρηστικότητα του πιστοποιητικού ελληνοµάθειας 
Το πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνοµάθειας: 
• δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της ελληνικής να έχει τη γνώµη ενός άλλου πιο ειδικού και αντικειµενικού κριτή 

για το επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων του  

• αποδεικνύει το επίπεδο της επάρκειας της ελληνοµάθειας του κατόχου στην αγορά εργασίας  
• θεωρείται προϋπόθεση για την εξάσκηση διάφορων επαγγελµάτων στην Ελλάδα 

• δίνει τη δυνατότητα σε ευρωπαίους πολίτες, κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συµµετέχουν σε 
διαγωνισµούς του Α.Σ.Ε.Π. (το ΑΣΕΠ σε κάθε προκήρυξή του προσδιορίζει το επίπεδο του απαιτούµενου 

πιστοποιητικού για χρήση στο δηµόσιο) 
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• δίνει τη δυνατότητα σε αλλογενείς/αλλοδαπούς που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου να εγγραφούν σε 
ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα (υπ. απόφαση Φ 152/Β6/1504/30-5-2001 - ΦΕΚ 659 Τ. Β΄) 

• δίνει τη δυνατότητα σε ευρωπαίους πολίτες, κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι κάτοχοι του 

πιστοποιητικού Γ2 επιπέδου να αποδείξουν την πλήρη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας σε 
περίπτωση που επιθυµούν να διεκδικήσουν διορισµό στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. 

 

Ηµεροµηνίες εξετάσεων  

Οι εξετάσεις για όλα τα επίπεδα διενεργούνται προς το παρόν µία φορά το χρόνο, κάθε Μάιο. Οι ηµεροµηνίες 
εξετάσεων και υποβολής αιτήσεων για τη συµµετοχή στις εξετάσεις ανακοινώνονται στα εξεταστικά κέντρα και στους 
ενδιαφεροµένους στις αρχές κάθε ακαδηµαϊκού έτους και είναι κοινές για όλα τα εξεταστικά κέντρα σε όλο τον κόσµο.  
 

Εξεταστικά κέντρα 

Το Κ.Ε.Γ. έχει τη γενική ευθύνη για τη λειτουργία των εξεταστικών κέντρων. Εξεταστικά κέντρα έχουν αναγνωριστεί 
και λειτουργούν στην Ευρώπη, στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, στον Καναδά, στη Νότια Αµερική, στη Βόρεια και 
Νότια Αφρική, στην Ασία και στην Αυστραλία.  

 Τα κέντρα που επιθυµούν να αναγνωριστούν ως εξεταστικά για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνοµάθειας πρέπει 
να συµπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση4 και να στείλουν τα έντυπα στη Γραµµατεία του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας ως το τέλος της δεύτερης εβδοµάδας του Νοεµβρίου κάθε έτους. Ειδική επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και 
κρίνει αν τα υποψήφια κέντρα πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να αναλάβουν τη διεξαγωγή των εξετάσεων 
και αποστέλλει θετική ή αρνητική απάντηση ως το τέλος του Νοεµβρίου κάθε έτους. Η αναγνώριση των εξεταστικών 
κέντρων ισχύει για ένα ηµερολογιακό έτος. Αν δεν προκύψει στο µεταξύ κάποιο πρόβληµα, η αναγνώριση εξακολουθεί 
να ισχύει, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης. 
 Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αναγνώριση και τους όρους λειτουργίας 
των εξεταστικών κέντρων αποστέλλονται στους ενδιαφερόµενους µαζί µε τη σχετική έντυπη αίτηση. 

                                       
4 Μπορείτε να τη βρείτε στην ηλεκτρονική σελίδα  http://www.greek-language.gr/certification/centers/application.html 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 

∆ιάρθρωση των οµάδων εργασίας της Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνοµάθειας 
Η διοργάνωση των εξετάσεων της πιστοποίησης επάρκειας της ελληνοµάθειας έχει ανατεθεί στο Τµήµα Στήριξης και 
Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του Κ.Ε.Γ. Σύµφωνα µε τις ανάγκες που προκύπτουν για την απρόσκοπτη 

διοργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων, κρίθηκε απαραίτητο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κ.Ε.Γ. να 

καταρτιστούν οι παρακάτω οµάδες εργασίας:  
• τριµελής επιστηµονική επιτροπή: υπεύθυνη για όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα επιστηµονικά και διοικητικά 

θέµατα. 

• οµάδα ερευνητών για τον σχεδιασµό των εξεταστικών θεµάτων: υπεύθυνη για τη συλλογή, επιλογή και συγγραφή 

των εξεταστικών θεµάτων τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση στα µέλη της επιστηµονικής επιτροπής 
• α΄ οµάδα αξιολογητών: υπεύθυνη για την πρώτη διόρθωση και  αξιολόγηση των εξεταστικών τετραδίων  

• β΄ οµάδα αξιολογητών: υπεύθυνη για τη δεύτερη διόρθωση και αξιολόγηση των εξεταστικών τετραδίων 
• επιστηµονική οµάδα υπεύθυνη για την επαναξιολόγηση των εξεταστικών τετραδίων, την εξέταση της παραγωγής 

προφορικού λόγου και την έκδοση των τελικών αποτελεσµάτων που υποβάλλονται προς έγκριση στην τριµελή 

επιστηµονική επιτροπή 

• επιστηµονική οµάδα υπεύθυνη για τη στατιστική ανάλυση και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων  

• οικονοµική υπηρεσία υπεύθυνη για θέµατα οικονοµικής φύσης 
• γραµµατεία υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεµάτων που αφορούν τις εξετάσεις πιστοποίησης. 
 

∆ιαδικασία που ακολουθείται για το σχεδιασµό των εξεταστικών θεµάτων 

Η διαδικασία που ακολουθείται για τον σχεδιασµό και την παραγωγή των εξεταστικών θεµάτων αποτελείται από τα 

παρακάτω στάδια: 
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• εντοπισµός των γλωσσικών στοιχείων που εξετάζονται σε κάθε επίπεδο, σύµφωνα µε όσα έχουν καταγραφεί στο 

Νέο Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραµµα (σύντοµη περιγραφή για κάθε ένα από τα νέα επίπεδα έχει αναρτηθεί στο 

www.greeklanguage.gr/certification) 

• συλλογή και επιλογή κειµένων-θεµάτων 
• επιλογή τύπων ασκήσεων 
• επιλογή και δοκιµαστική εφαρµογή εξεταστικών θεµάτων  
• συγγραφή και διόρθωση/βελτίωση των θεµάτων 
• παραγωγή των εξεταστικών τετραδίων  

• ηχογράφηση των θεµάτων κατανόησης προφορικού λόγου 

• αποστολή του εξεταστικού υλικού στα εξεταστικά κέντρα 
• διενέργεια των εξετάσεων 
• αποστολή προς το Κ.Ε.Γ. όλου του εξεταστικού υλικού 

• διόρθωση/αξιολόγηση/επαναξιολόγηση των εξεταστικών τετραδίων 
• έλεγχος των κασετών/CDs της προφορικής εξέτασης 
• αναλυτικά αποτελέσµατα και αποστολή τους στα εξεταστικά κέντρα (2ο δεκαπενθήµερο του Ιουλίου) 

• αποστολή πιστοποιητικών (τέλος Σεπτεµβρίου) 
 

∆οµή των εξεταστικών δοκιµασιών 

Οι δεξιότητες που εξετάζονται στα τρία χαµηλότερα επίπεδα, δηλαδή στο Α1, στο Α2 και στο Β1 είναι τέσσερις: 1) 

κατανόηση γραπτού λόγου, 2) κατανόηση προφορικού λόγου 3) παραγωγή γραπτού λόγου και 4) παραγωγή 

προφορικού λόγου. Οι δεξιότητες που εξετάζονται στα τρία υψηλότερα επίπεδα, δηλαδή στο Β2, στο Γ1 και στο Γ2 

είναι πέντε: 1) κατανόηση γραπτού λόγου, 2) χρήση γλώσσας), 3) κατανόηση προφορικού λόγου, 

 4) παραγωγή γραπτού λόγου και 5) παραγωγή προφορικού λόγου. 

 

Κατανόηση γραπτού λόγου 

Επίπεδο Ερωτήµατα ∆ιάρκεια % βαθµολογίας 
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Α1 4 30 λεπτά 25 

Α2 4 30 λεπτά 25 

Β1 4 40 λεπτά 25 

Β2 3 45 λεπτά 20 

Γ1 4 55 λεπτά 20 

Γ2 4 55 λεπτά 20 

 

Κατανόηση προφορικού λόγου 

 
Επίπεδο Ερωτήµατα ∆ιάρκεια Μέσο % βαθµολογίας 

(Μονάδες) 

Α1 4 25 λεπτά CD 25 

Α2 4 25 λεπτά CD 25 

Β1 2 25 λεπτά CD 25 

Β2 2 30 λεπτά CD 20 

Γ1 2 40 λεπτά CD 20 

Γ2 2 40 λεπτά CD 20 

 

 

Παραγωγή γραπτού λόγου 

Επίπεδο Μέρη ∆ιάρκεια % βαθµολογίας 

Α1 2 40 λεπτά 25 

Α2 2 45 λεπτά 25 

Β1 2 55 λεπτά 25 
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Β2 2 85 λεπτά 20 

Γ1 2 100 λεπτά 20 

Γ2 2 115 λεπτά 20 

 

 

Παραγωγή προφορικού λόγου 

Επίπεδο Εξεταστές Εξεταζόµενοι ∆ιάρκεια % βαθµολογίας 

Α1 2 2 10-12 λεπτά 25 

Α2 2 2 12 λεπτά 25 

Β1 2 2 12 λεπτά 25 

Β2 2 2 15 λεπτά 20 

Γ1 2 2 20 λεπτά 20 

Γ2 2 2 20 λεπτά 20 

 

Χρήση γλώσσας 

Επίπεδο Ερωτήµατα ∆ιάρκεια % βαθµολογίας 

Β2 3 30 λεπτά 20 

Γ1 4 30 λεπτά 20 

Γ2 4 30 λεπτά 20 
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Περιεχόµενο εξεταστικών θεµάτων και τύποι ασκήσεων 

Τα κείµενα  µε τη µορφή διαλόγου ή συνεχούς λόγου, σε τυπικό ή καθηµερινό/φιλικό ύφος, στα οποία καλούνται να 

εξεταστούν οι υποψήφιοι, είναι αυθεντικά ή διασκευασµένα και ανταποκρίνονται σε ευρύ φάσµα ενδιαφερόντων. Τα 

εξεταστικά θέµατα πλησιάζουν πάρα πολύ τις πραγµατικές καταστάσεις, στις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι να 

ανταποκριθούν, όπως θα έκαναν σε καθηµερινές εκδηλώσεις τους, χρησιµοποιώντας τη γλώσσα-στόχο. Έτσι, το µέρος 
της κατανόησης προφορικού λόγου αποτελείται από ηχογραφηµένους διαλόγους ή µονολόγους, ενώ για την κατανόηση 

γραπτού λόγου χρησιµοποιούνται αυθεντικά κείµενα µε κάποιες µικρές διασκευές, αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο. Η 

παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου είναι καθοδηγούµενη ή ελεύθερη, ανάλογα µε το επίπεδο στο οποίο 

εξετάζονται οι υποψήφιοι. Στην παραγωγή προφορικού λόγου οι υποψήφιοι, που εξετάζονται ανά ζεύγη και 
αξιολογούνται από δύο αξιολογητές, καλούνται να πάρουν µέρος σε παιχνίδι ρόλων στα πρώτα επίπεδα ή σε συζήτηση 

στα προχωρηµένα, αναπτύσσοντας επιχειρήµατα ή εκφράζοντας προσωπικές τους απόψεις πάνω σε ορισµένα θέµατα 

που σχετίζονται µε καθηµερινές καταστάσεις. Είναι υποχρέωση των εξεταστικών κέντρων να ηχογραφούν την 
παραγωγή προφορικού λόγου. Οι ηχογραφηµένες συνεντεύξεις των υποψήφιων είναι απόρρητες, αποστέλλονται στο 

Κ.Ε.Γ. και φυλάσσονται εκεί για δύο χρόνια ως αποδεικτικό της επίδοσης των υποψηφίων στην παραγωγή προφορικού 

λόγου. Το ίδιο ισχύει και για τα χρησιµοποιηµένα εξεταστικά τετράδια. 

  

Ανάλογα µε τον τύπο της άσκησης, οι υποψήφιοι καλούνται µεταξύ άλλων:  

• να αναγνωρίσουν αν οι προτάσεις που διαβάζουν είναι σωστές ή λάθος µε βάση αυτά που διαβάζουν ή ακούν 

• να συνδέσουν εικόνες ή άλλα οπτικά βοηθήµατα µε την ιστορία που διαβάζουν ή ακούν  

• να συµπληρώσουν πίνακες µε πολύ σύντοµες σηµειώσεις ή µε άλλον τρόπο που τους υποδεικνύεται 
• να συνδυάσουν σωστά τµήµατα προτάσεων µε βάση πληροφορίες κειµένου που διαβάζουν  

• να βάλουν στη σωστή σειρά διάφορες εικόνες, αποκλείοντας αυτές που δεν έχουν σχέση µε την ιστορία ή µε 
τον διάλογο που ακούν ή διαβάζουν 

• να επιλέξουν από τρεις/τέσσερις επιλογές τη µόνη ορθή  (αυτή που συµφωνεί µε το κείµενο που διαβάζουν ή 

ακούν) 

• να αντιστοιχίσουν τις παραγράφους ενός γραπτού κειµένου µε τον σχετικό τίτλο 



17 

 

• να εντοπίσουν τη συνέχεια παραγράφων ενός κειµένου ώστε να αποκατασταθεί η συνοχή του 

• να συµπληρώσουν κενά ενός γραπτού κειµένου ή µίας περίληψης µε τις κατάλληλες λέξεις  
• να συµπληρώσουν κενά ενός γραπτού κειµένου µε λέξεις που είναι παράγωγα ή/και σύνθετα των λέξεων σε 

πίνακα 

• να συγκρίνουν σε πίνακα πληροφορίες που ακούν 

• να βρουν τις επιπλέον λέξεις ή τις λανθασµένες λέξεις ή τις λέξεις που λείπουν σε ένα γραπτό κείµενο 

• να εντοπίσουν µέσα σε γραπτό κείµενο συνώνυµα λέξεων που δίνονται σε πίνακα  

• να συµπληρώσουν/να γράψουν αιτήσεις 
• να γράψουν φιλικές ή επίσηµες επιστολές  
• να περιγράψουν πρόσωπα, γεγονότα ή χώρους 
• να γράψουν σύντοµες σηµειώσεις για κάποιο θέµα της καθηµερινότητάς τους 
• να γράψουν µία κάρτα ή µία πρόσκληση 

• να διατυπώσουν γραπτά τις απόψεις τους 
• να αναπτύξουν τα επιχειρήµατά τους σχετικά µε κάποιο θέµα  

• να τοποθετηθούν για κάποιο κοινωνικό πρόβληµα 

• να γράψουν µία ιστορία µε συγκεκριµένη αρχή ή συγκεκριµένο τέλος 
• να γράψουν κείµενο (πληροφοριακό,  αφηγηµατικό ή άλλο) που θα δηµοσιευθεί σε εφηµερίδα ή άλλο µέσο 

• να δώσουν σύντοµες πληροφορίες για τον εαυτό τους 
• να ζητήσουν πληροφορίες σε δηµόσιες υπηρεσίες, καταστήµατα κ.ά. 

• να εκφράσουν την άποψή τους για θέµατα που τους ενδιαφέρουν 

• να χρησιµοποιήσουν επιχειρήµατα, για να στηρίξουν την άποψή τους σε µία συζήτηση 
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Βοηθητικό υλικό  

Το Κ.Ε.Γ έχει εκδώσει σειρά διδακτικών βιβλίων και εγχειριδίων για την προετοιµασία των υποψήφιων για τις 
εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνοµάθειας: 

1. ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Μέθοδος εκµάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Επίπεδο Α1. Βασικός 
χρήστης (Μ. Καρακύργιου, Β. Παναγιωτίδου) 

2. ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Μέθοδος εκµάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Επίπεδο Α2. Βασικός 
χρήστης (Μ. Καρακύργιου, Β. Παναγιωτίδου) 

3. ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Μέθοδος εκµάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Επίπεδο Β1. 

Ανεξάρτητος χρήστης (Μ. Καρακύργιου, Β. Παναγιωτίδου) 

4. Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνοµάθειας, ∆είγµατα εξεταστικών θεµάτων, Επίπεδο Β2 (Θωµαή 
∆αλπαναγιώτη, Αγορίτσα Παπαχατζή, ∆ηµήτριος Τζιµώκας) 
 

 Το Κ.Ε.Γ. διαθέτει επίσης στους ενδιαφεροµένους το παρακάτω βοηθητικό υλικό: 

1. Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνοµάθειας. Νέο Αναλυτικό εξεταστικό πρόγραµµα. Σ’ αυτόν τον τόµο 

περιγράφονται οι γενικοί και οι ειδικοί στόχοι για την κάθε δεξιότητα, οι επικοινωνιακές καταστάσεις τις οποίες 
οφείλει να κατανοεί και στις οποίες θα πρέπει να είναι σε θέση να συµµετέχει ο υποψήφιος, τα γραµµατικά, 

συντακτικά και λεξιλογικά στοιχεία τη χρήση των οποίων οφείλει να γνωρίζει ο χρήστης της ελληνικής. Ο τόµος 
αυτός είναι αποτέλεσµα ερευνητικού προγράµµατος του Κ.Ε.Γ. Η ερευνητική οµάδα που εργάστηκε σ’ αυτό το 

πρόγραµµα συγκέντρωσε στοιχεία και πληροφορίες γύρω από τις γενικές γλωσσικές ανάγκες των χρηστών της 
ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας από: α) τη σχετική βιβλιογραφία, β) προγράµµατα που αναπτύσσονται από 

το Συµβούλιο της Ευρώπης σχετικά µε την αποτελεσµατικότερη διδασκαλία/εκµάθηση των γλωσσών, τους 
τρόπους αξιολόγησης της επίδοσης των µαθητών µιας ξένης γλώσσας και τον καθορισµό των επιπέδων, γ) άλλα 

συστήµατα πιστοποίησης της γλωσσικής επάρκειας, και δ) την εµπειρία που αποκτήθηκε από τη διεξαγωγή 

εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας της ελληνοµάθειας στο πλαίσιο της συνεργασίας του Σχολείου Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας – Α.Π.Θ. µε άλλα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύµατα-µέλη του Consortium για την 
Πιστοποίηση Επάρκειας στις Ξένες Γλώσσες.  
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2. Οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνοµάθειας. 

3. Εξεταστικά τετράδια και CDs περασµένων ετών (επίπεδο Α, Β, Γ και ∆). Η σειρά αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για την εξάσκηση υποψηφίων στις εξετάσεις ελληνοµάθειας µε βάση την αντιστοιχία των παλαιών και νέων 
επιπέδων (Α=Α2, Β=Β1, Γ=Β2, ∆=Γ2). Ωστόσο είναι σηµαντικό να  γνωρίζουν οι υποψήφιοι τη νέα δοµή των 

εξεταστικών δοκιµασιών, η οποία υπάρχει στην ιστοσελίδα της πιστοποίησης επάρκειας ελληνοµάθειας 
(http://www.greeklanguage.gr/certification/node/119). 

4. ∆είγµατα εξεταστικών θεµάτων  για όλα τα επίπεδα ελληνοµάθειας που βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα 

της πιστοποίησης (http://www.greeklanguage.gr/certification/node/12). 

 

Επιπλέον, το επιστηµονικό προσωπικό της πιστοποίησης επάρκειας της ελληνοµάθειας ανταποκρίνεται σε αιτήµατα 
για ενηµερωτικά/επιµορφωτικά σεµινάρια που έχουν ως στόχο τους να ενηµερώσουν και να βοηθήσουν τους 
διδάσκοντες να κατανοήσουν καλύτερα το εξεταστικό σύστηµα και να προετοιµάσουν πιο αποτελεσµατικά τους 
µαθητές τους. 
 Όλο το έντυπο υλικό που παράγεται αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία αποκλειστικά του Κ.Ε.Γ. 
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή µέρους του περιεχοµένου των εξεταστικών τετραδίων, χωρίς τη γραπτή 

έγκριση του Κ.Ε.Γ. Τα εξεταστικά τετράδια που έχουν συµπληρωθεί από τους υποψηφίους και το ηχογραφηµένο υλικό 

κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης, καθώς και όλο το άλλο υλικό που έχει συµπληρωθεί από τους ίδιους ή τα 

εξεταστικά κέντρα παραµένουν στο Κ.Ε.Γ. και αποτελούν ιδιοκτησία του. Μέρος αυτού του υλικού παραµένει στο 

αρχείο του, ενώ το σύνολο των εξεταστικών τετραδίων καταστρέφεται, αφού παρέλθουν δύο έτη από τη διεξαγωγή των 
εξετάσεων και την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων. Οι απαντήσεις των υποψηφίων υπόκεινται σε στατιστική 
ανάλυση. Στα συµπεράσµατα, τα οποία χρησιµοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς, δε γίνεται αναφορά σε στοιχεία 

του εξεταστικού κέντρου ούτε σε στοιχεία της ταυτότητας των υποψήφιων.  
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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΕΣ 
 

Αιτήσεις, αποτελέσµατα, πιστοποιητικά 

Όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν στις εξετάσεις ελληνοµάθειας θα πρέπει στο χρονικό διάστηµα που ορίζεται κάθε 
χρόνο από το Κ.Ε.Γ., να υποβάλουν αίτηση και να καταβάλουν το ποσό της συµµετοχής τους στις εξετάσεις, το ύψος 
του οποίου ορίζεται, επίσης, από το Κ.Ε.Γ. κάθε χρόνο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και τα εξέταστρα 

καταβάλλονται στα κατά τόπους αναγνωρισµένα εξεταστικά κέντρα και όχι απευθείας στο Κ.Ε.Γ. 

 ∆ικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις έχουν οι υποψήφιοι που έχουν συµπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίας τους την 
31η Μαΐου του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα, δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις για το επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 

ετών έχουν τα παιδιά αλλοδαπών, αλλογενών και οµογενών που είναι 8–12 ετών (έχουν συµπληρώσει το 8ο έτος και 
δεν έχουν υπερβεί το 12ο την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους). Πρέπει να συστήνεται στους υποψηφίους ηλικίας κάτω 

των 16 ετών να µην επιδιώκουν τη συµµετοχή τους στις εξετάσεις του Β2, του Γ1 και του Γ2 επιπέδου, γιατί το 

περιεχόµενο των εξεταστικών θεµάτων απαιτεί γνώσεις και εµπειρίες που δε διαθέτουν οι µικρής ηλικίας υποψήφιοι. 
 Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωµα να εξεταστεί σε περισσότερα από ένα επίπεδα, εφόσον βέβαια καταβάλει το ποσό 
που απαιτείται για τη συµµετοχή του στις εξετάσεις κάθε επιπέδου. Υπογραµµίζεται ότι σε καµιά περίπτωση και για 

κανένα λόγο δεν επιστρέφεται το ποσό συµµετοχής που καταβάλλεται από τους υποψήφιους, αν τελικώς δεν 
πάρουν µέρος στις εξετάσεις. Επίσης σε καµία περίπτωση δεν αντικαθίσταται υποψήφιος που αποχωρεί από 

κάποιον άλλον που θέλει να πάρει µέρος στις εξετάσεις. 
 Το Κ.Ε.Γ., σε συνεννόηση µε τα εξεταστικά κέντρα, µπορεί να προβεί σε ειδικές ρυθµίσεις για υποψήφιους µε 
ειδικές ανάγκες (λ.χ. να δοθεί περισσότερος χρόνος στη γραπτή εξέταση ή περισσότερα διαλείµµατα ή µεταγραφή 

θεµάτων στο σύστηµα Braille για τυφλούς  κτλ.). Οι ειδικές ρυθµίσεις γίνονται κατά περίπτωση και ύστερα από 

σχετικό αίτηµα του υποψήφιου, το οποίο υποβάλλεται στο εξεταστικό κέντρο και στο Κ.Ε.Γ. ταυτόχρονα µε την 

υποβολή της αίτησης συµµετοχής και συνοδεύεται από διάγνωση επίσηµου φορέα. 

 Η αίτηση συµµετοχής πρέπει να συµπληρώνεται πολύ προσεκτικά. Το ονοµατεπώνυµο κάθε υποψήφιου πρέπει να 

αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα, όπως ακριβώς είναι γραµµένο στο αποδεικτικό ταυτότητας που προσκοµίζουν οι 
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υποψήφιοι (διπλό όνοµα/διπλό επίθετο). Πολύ προσεκτικά πρέπει να σηµειώνεται και το επίπεδο στο οποίο επιθυµούν 

να εξεταστούν. Κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται σε δήλωση του επιπέδου από τη στιγµή που οι αιτήσεις σταλούν στο 

Κ.Ε.Γ  

 Μαζί µε την αίτησή τους οι υποψήφιοι είναι υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν (για στατιστικούς λόγους) ένα 

ερωτηµατολόγιο. 

Για να χορηγηθεί πιστοποιητικό ελληνοµάθειας, πρέπει ο υποψήφιος να επιτύχει και στις τέσσερις/πέντε δεξιότητες 
(κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου και χρήση γλώσσας) συγκεντρώνοντας τουλάχιστον το 60% 

της βαθµολογίας της κάθε δεξιότητας. Αν αποτύχει έστω και σε µία δεξιότητα, αποτυγχάνει συνολικά.  Στη δεξιότητα 

παραγωγής γραπτού λόγου και στην κατανόηση γραπτού λόγου (ασκήσεις µε σηµειώσεις) ο υποψήφιος πρέπει να 

χρησιµοποιεί πεζά γράµµατα. Τα αναλυτικά αποτελέσµατα των εξετάσεων αποστέλλονται στα εξεταστικά κέντρα το 
δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουλίου και αναφέρουν σε ποιες δεξιότητες έχει επιτύχει ή αποτύχει ο υποψήφιος µε τις 
ενδείξεις «Επιτυχία-Αποτυχία». Οι υποψήφιοι ενηµερώνονται για τα αποτελέσµατα είτε από το εξεταστικό κέντρο, 

είτε από την ιστοσελίδα της πιστοποίησης χρησιµοποιώντας τον κωδικό υποψηφίου που είχαν παραλάβει κατά 

την εγγραφή τους και τον κωδικό του εξεταστικού τους κέντρου. Σε καµία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν 
επικοινωνούν µε το ΚΕΓ για την γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων Τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων 
αποστέλλονται, επίσης, στα εξεταστικά κέντρα µέχρι το τέλος του Σεπτεµβρίου. Τα εξεταστικά κέντρα οφείλουν να 

επιδώσουν άµεσα τα πιστοποιητικά σε κάθε επιτυχόντα. 

 Η συνολική αξιολόγηση των υποψήφιων που επέτυχαν στις εξεταστικές δοκιµασίες δεν εµφανίζεται στα 

πιστοποιητικά µε αριθµητικούς δείκτες, αλλά µε τους χαρακτηρισµούς: «Καλώς», «Λίαν καλώς», «Άριστα». Σύµφωνα 

µε το Π.∆. 363/1998 (ΦΕΚ 242/Α΄/29.10.98) άρθρο 4, παράγραφος 1γ και άρθρο 9, παράγραφος 1, όσοι υποψήφιοι το 

επιθυµούν µπορούν, µέσα σε διάστηµα 2 µηνών που ορίζεται µε την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων από το Κ.Ε.Γ., 
να υποβάλουν αίτηµα αναθεώρησης της βαθµολογίας τους µε την καταβολή αντίστοιχου παράβολου 60 ευρώ. Η 

αναθεώρηση διενεργείται από αξιολογητές που ορίζει το Κ.Ε.Γ., χωρίς την παρουσία των υποψήφιων. Το 

αποτέλεσµα-χαρακτηρισµός της αναθεωρηµένης βαθµολογίας ανακοινώνεται στους υποψήφιους χωρίς λεπτοµέρειες 
για τις επιµέρους βαθµολογίες των υποψήφιων σε κάθε δεξιότητα και χωρίς δυνατότητα πρόσβασης στο γραπτό 

τους. 
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 Σε περίπτωση απώλειας του πιστοποιητικού ο κάτοχός του κάνει αίτηση προς το Κ.Ε.Γ. ζητώντας την επανέκδοσή 

του και καταβάλλοντας το σχετικό παράβολο το οποίο ορίζεται ετησίως από το Κ.Ε.Γ. Στην αίτηση πρέπει να 

τεκµηριώνεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η επανέκδοση του πιστοποιητικού. 
 

Κανονισµοί συµµετοχής στις εξετάσεις 
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν:  

•   τον κωδικό τους αριθµό, τον οποίο πληροφορούνται από το εξεταστικό τους κέντρο κατά την ηµέρα της εγγραφής 
τους ή τους γίνεται γνωστός µε την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσής τους και την έγκρισή της 
• τις ηµεροµηνίες, τις ώρες των εξετάσεων και τις αίθουσες στις οποίες εξετάζονται 
• ότι οφείλουν να είναι στην αίθουσα των εξετάσεων το λιγότερο δεκαπέντε (15) λεπτά, πριν από την έναρξη της 

κάθε εξέτασης. Αν καθυστερήσουν και έχει αρχίσει η εξέταση της κατανόησης προφορικού λόγου, δεν επιτρέπεται 
να πάρουν µέρος στις εξετάσεις 

• ότι πρέπει να έχουν µαζί τους κάποιο έγκυρο αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητάς τους, ίδιο µε αυτό που δηλώθηκε 
κατά την εγγραφή  (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωµα οδήγησης κτλ.), το οποίο να επιδεικνύουν, όταν τους το ζητά ο 
επιτηρητής 

• ότι δεν επιτρέπεται να έχουν µέσα στην αίθουσα των εξετάσεων λεξικό, βιβλία, χαρτιά και γενικά οποιοδήποτε 

άλλο αντικείµενο εκτός από στιλό, µολύβι και σβηστήρα 

• ότι πρέπει να γράφουν τις απαντήσεις τους µε µπλε ή µαύρο στιλό. Μολύβι µπορούν να χρησιµοποιούν µόνο στο 

πρόχειρο. Σηµειώνεται, επίσης, ότι οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν µόνο κεφαλαία γράµµατα στις 
απαντήσεις τους 

• ότι ως πρόχειρο µπορούν να χρησιµοποιούν τις κενές σελίδες στο πίσω µέρος των εξεταστικών τετραδίων. Οι 
πρόχειρες σηµειώσεις καλό είναι να διαγράφονται πριν από την παράδοση του εξεταστικού τετραδίου 

• ότι απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού. Μπορούν να διαγράφουν τα λάθη µε µία γραµµή 

• ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων απαγορεύεται να µιλούν και να ενοχλούν τους συνυποψήφιους τους 
• ότι πρέπει να γράφουν το όνοµά τους και τον κωδικό τους αριθµό πολύ καθαρά στα εξεταστικά τετράδια 
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• ότι πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά τα θέµατα, τις εισαγωγικές οδηγίες και να απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις στη 

χρονική διάρκεια που δίνεται για κάθε δεξιότητα 

• ότι για τις γραπτές εξετάσεις υπάρχουν δύο εξεταστικά τετράδια. Στο πρώτο περιέχεται η εξέταση για την 

κατανόηση γραπτού λόγου, την κατανόηση προφορικού λόγου και τη χρήση γλώσσας και στο δεύτερο η εξέταση 

για την παραγωγή γραπτού λόγου 

• ότι αν το εξεταστικό τετράδιο που παίρνουν είναι διαφορετικό, έχει παραλείψεις, δεν είναι τυπωµένο καλά ή έχει 
οποιοδήποτε πρόβληµα, πρέπει να ζητούν από τον επιτηρητή άλλο αντίτυπο  

• ότι κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων δε γίνεται διάλειµµα και ότι δεν µπορούν να αποχωρήσουν από την 

αίθουσα, πριν από το τέλος των εξετάσεων. Μπορούν να βγουν από την αίθουσα µόνο για σοβαρό λόγο και µόνο αν 

συνοδεύονται από τον επιτηρητή τους.  
 Αν κάποιος από τους υποψήφιους παραβιάσει τους παραπάνω κανόνες είναι πιθανό, ανάλογα µε τη σοβαρότητα του 

παραπτώµατός του, να ακυρωθεί η εξέτασή του και να θεωρηθεί αποτυχών.  
 

Επιλογή επιπέδου 

Για να επιλέξει ένας υποψήφιος το επίπεδο στις εξετάσεις του οποίου θα πάρει µέρος, µπορεί να συµβουλευτεί το 

διδάσκοντά του, ο οποίος γνωρίζει τα στοιχεία τα οποία δίδαξε και τις επιδόσεις του µαθητή καθώς και τα δείγµατα και 
το σχετικό υλικό που είναι αναρτηµένα στη σχετική ιστοσελίδα του ΚΕΓ 

(http://www.greeklanguage.gr/certification/node/12).   
 

Προς τους διδάσκοντες 
Η προσεκτική µελέτη αυτού του τεύχους καθώς και του βοηθητικού υλικού που προαναφέρθηκε µπορεί να δώσει στους 
διδάσκοντες αρκετά σαφή εικόνα του προσανατολισµού και του περιεχοµένου των εξεταστικών θεµάτων της 
πιστοποίησης επάρκειας της ελληνοµάθειας. 
 Η επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία τα τελευταία είκοσι χρόνια συνεχώς κερδίζει έδαφος στο χώρο της 
διδασκαλίας/εκµάθησης ξένων γλωσσών. Οι διδάσκοντες προσπαθούν να δώσουν την ευκαιρία στους µαθητές τους να 
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αναπτύξουν γλωσσική άνεση στον προφορικό και στον γραπτό λόγο και να επικοινωνούν αποτελεσµατικά στη 

γλώσσα-στόχο. 

 Οι αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης και η επικράτηση της επικοινωνιακής γλωσσικής διδασκαλίας επηρέασε 
και τον τρόπο αξιολόγησης των µαθητών. Έτσι δηµιουργήθηκε η επικοινωνιακή γλωσσική δοκιµασία µε τα 

χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν.   
 Για να προετοιµαστούν οι µαθητές για τη συµµετοχή τους σε µια τέτοιου είδους δοκιµασία, ο διδάσκων πρέπει να 

έχει υπόψη του ότι για να αναπτύξει την επικοινωνιακή ικανότητα των µαθητών στον προφορικό και στον γραπτό λόγο 

θα πρέπει:   

• να χρησιµοποιεί οποιοδήποτε µέσο και οποιαδήποτε µέθοδο µπορεί να βοηθήσει τους διδασκόµενους  
• να αρχίζει τις επικοινωνιακές δραστηριότητες από τα πρώτα στάδια της διδασκαλίας, να προωθεί την επικοινωνία, 

γραπτή ή προφορική, να καθοδηγεί, να οργανώνει και να συµβουλεύει τους µαθητές του  

• να δηµιουργεί κίνητρα για συµµετοχή των µαθητών στην τάξη 

• να δηµιουργεί «πραγµατικές» καταστάσεις µέσα στις οποίες καλούνται οι µαθητές να κατανοήσουν και να 

µεταδώσουν µηνύµατα 

• να παρακινεί και να εξασκεί τους µαθητές να κατανοούν το νόηµα ενός κειµένου από τα συµφραζόµενα, ακόµη και 
όταν δε γνωρίζουν τη σηµασία όλων των λέξεων 

• να δίνει περισσότερο χρόνο στους µαθητές και λιγότερο στον εαυτό του 

•    να µη διορθώνει συνεχώς τα λάθη τους διακόπτοντας τον λόγο τους. 
 

 Η εξάσκηση στην κατανόηση του προφορικού λόγου, δεξιότητα στην οποία αντιµετωπίζουν αρκετές δυσκολίες οι 
υποψήφιοι, µπορεί να γίνει µε ηχογραφηµένα κείµενα, µε βιντεοσκοπηµένες εκποµπές, µε ανάγνωση κειµένων από τον 

ίδιο το διδάσκοντα. Τα κείµενα µπορεί να είναι διάλογοι, µικρές ιστορίες, άρθρα από εφηµερίδες, συνεντεύξεις κτλ., 

ανάλογα µε το επίπεδο των µαθητών. Οι άγνωστες λέξεις, που τυχόν υπάρχουν, δεν πρέπει ν’ αποθαρρύνουν ούτε τον 

διδάσκοντα ούτε τους µαθητές. Η κατανόηση του νοήµατος από τα συµφραζόµενα είναι ικανότητα που αποκτιέται µε 
την εξάσκηση. Κασέτες ή βιντεοσκοπηµένες εκποµπές µπορούν να ετοιµαστούν από τον ίδιο τον διδάσκοντα ή από 

οµάδα διδασκόντων. Είναι προτιµότερο οι µαθητές να ακούν διαφορετικές φωνές και όχι µόνο του δάσκαλού τους. 
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Επιπλέον, είναι σηµαντικό να µάθουν να κατανοούν το κείµενο ακούγοντας το ηχητικό αρχείο µόνο δύο φορές, όπως 
συµβαίνει και στις εξετάσεις. 
 Για την εξάσκηση στην κατανόηση γραπτού λόγου τα κείµενα, ανάλογα µε το επίπεδο των µαθητών, θα πρέπει να 

αντλούνται από βιβλία, περιοδικά, εφηµερίδες, διαφηµιστικά/ενηµερωτικά φυλλάδια κάθε είδους και να είναι 
πολιτιστικού και γενικού κοινωνικού ενδιαφέροντος. Οι µαθητές θα πρέπει να µάθουν µεταξύ άλλων, να διακρίνουν 

συγκεκριµένες πληροφορίες και να κατανοούν την ουσία του περιεχοµένου. 

 Στην παραγωγή του γραπτού λόγου οι διδάσκοντες πρέπει να εξασκούν τους µαθητές τους στην περιγραφή 

προσώπων, αντικειµένων και χώρων, στην παράθεση γεγονότων, στη σύνταξη τυπικών και φιλικών επιστολών, στη 

γραπτή ανάπτυξη απόψεων και επιχειρηµάτων. Για τα πρώτα επίπεδα η παραγωγή γραπτού λόγου πρέπει να είναι 
καθοδηγούµενη, δηλαδή να δίνεται το πλαίσιο µέσα στο οποίο µπορούν να κινηθούν οι µαθητές, ενώ στα πιο 
προχωρηµένα επίπεδα η παραγωγή είναι πιο ελεύθερη και το πλαίσιο που δίνεται στους µαθητές γίνεται προοδευτικά 

ελαστικότερο.  

 Κατά τις εξετάσεις, στα πρώτα επίπεδα δε δίνεται πολύ µεγάλη σηµασία στην ορθογραφία, χωρίς, όµως, αυτή να 

παραβλέπεται και να γίνεται δεκτή η εξ ολοκλήρου φωνητική γραφή των λέξεων. Στα πιο προχωρηµένα επίπεδα η 

ορθογραφία αποτελεί οπωσδήποτε µία από τις παραµέτρους  στην οποία αξιολογείται η επίδοση των µαθητών στο 

γραπτό λόγο.  

 Για καλύτερες επιδόσεις των µαθητών στην παραγωγή προφορικού λόγου πρέπει να τους δίνεται η ευκαιρία να 

συνοµιλούν, να παίζουν το παιχνίδι των ρόλων σε διάφορες καθηµερινές καταστάσεις, να παίρνουν µέρος σε 
συζητήσεις κατά τις οποίες θα πρέπει να αναπτύσσουν τις απόψεις τους γύρω από διάφορα θέµατα γενικού 

ενδιαφέροντος.  
 Το ερώτηµα που τίθεται πιο συχνά κυρίως από διδάσκοντες είναι σχετικά µε τον αριθµό ωρών διδασκαλίας που 
πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν διδαχτεί την ελληνική γλώσσα για κάθε επίπεδο. Για το Α1 επίπεδο είναι απαραίτητες 
περίπου 100-120 ώρες, για το Α2 επίπεδο περίπου 120-180 ώρες, για το Β1 επίπεδο περίπου 180-250 ώρες, για το Β2 

επίπεδο περίπου 250-400 ώρες, για το Γ1 επίπεδο περισσότερες από 400-520 ώρες και για το Γ2 επίπεδο περισσότερες 
από 650 ώρες. Το κριτήριο αυτό, όµως, δεν είναι ασφαλές και σε µερικές περιπτώσεις καθόλου ενδεικτικό. Θα πρέπει 
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να τονιστεί εξάλλου ότι για να συµµετάσχουν στις εξετάσεις οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να  υποβάλουν κάποιο 

αποδεικτικό φοίτησης σε τµήµατα ελληνικής γλώσσας.  
 Κριτήριο για την επιλογή επιπέδου εκτός από τον αριθµό ωρών διδασκαλίας που προαναφέρθηκαν αποτελεί επίσης: 
• το κατά πόσο το πρόγραµµα της διδασκαλίας έχει σχεδιαστεί ανάλογα µε τις ανάγκες που παρουσιάζονται για κάθε 

επίπεδο στην ιστοσελίδα www.greeklanguage.gr/certification.   

• η απόδοση και οι επιδόσεις των υποψήφιων κατά τη διάρκεια της µαθησιακής τους πορείας 
• οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της εκµάθησης της γλώσσας 
• η συχνότητα, η διάρκεια και η συνέχεια των µαθηµάτων 
• η πρακτική εξάσκηση που έχει κάνει ο υποψήφιος κτλ. 
 

Συµβουλές που πρέπει να δίνονται στους υποψήφιους 
Οι διδάσκοντες πρέπει να τονίζουν στους µαθητές που θέλουν να πάρουν µέρος στις εξετάσεις για την πιστοποίηση 

επάρκειας της ελληνοµάθειας τα παρακάτω σηµεία: 

• η ώρα µέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρώσουν το κάθε θέµα είναι προκαθορισµένη και δε δίνονται παρατάσεις 
• να είναι ψύχραιµοι και να µην πανικοβάλλονται, αν υπάρχει κάποιο σηµείο που τους είναι άγνωστο 

• να απαντούν σε όλα τα θέµατα που υπάρχουν στα εξεταστικά τετράδια 

• να µοιράζουν σωστά τον χρόνο που τους δίνεται 
• να διαβάζουν προσεκτικά τις εισαγωγικές οδηγίες του κάθε θέµατος και να προσέχουν τα παραδείγµατα που 

δίνονται 
• να δίνουν τόσες σωστές απαντήσεις όσες αναφέρονται στις οδηγίες των ασκήσεων. Περισσότερες απαντήσεις 

µπορεί να οδηγήσουν σε µηδενισµό του συγκεκριµένου θέµατος 
•    Στην παραγωγή γραπτού λόγου να διαβάζουν προσεκτικά τις εισαγωγικές οδηγίες, για να κατανοούν το περιεχόµενο 

και το ύφος (τυπικό ή φιλικό) στο οποίο πρέπει να γράψουν, ενώ θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους και τον αριθµό 

των λέξεων που πρέπει να χρησιµοποιήσουν. Να αποφεύγουν τις επαναλήψεις και να προσπαθούν να χρησιµοποιούν 

ποικιλία λέξεων και εκφράσεων. 
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 Οι διδάσκοντες µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και µε το υπάρχον βοηθητικό υλικό µπορούν, αν το κρίνουν 

απαραίτητο, να δηµιουργήσουν και δικές τους ασκήσεις για την καλύτερη εξάσκηση και πληρέστερη προετοιµασία των 
µαθητών τους. 
Σηµείωση: οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν λεπτοµερή περιγραφή των απαιτήσεων κάθε επιπέδου πιστοποίησης 
ελληνοµάθειας στην ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/certification/index2.html. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο Α1 ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ 

 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Ερώτηµα 1  (7 µονάδες) 

Θα ακούσεις την εκποµπή «Ουράνιο τόξο». Ένας δηµοσιογράφος παίρνει συνέντευξη από παιδιά. Σήµερα ρωτάει τη 

Μαρίνα τι τρώει για πρωινό. Τι αρέσει στη Μαρίνα να τρώει για πρωινό; Σηµείωσε µε  (����) στο κουτάκι  τις σωστές 
απαντήσεις, όπως στο παράδειγµα. Θα ακούσεις τη συνέντευξη δύο (2) φορές. 

ΠΡΟΣΕΞΕ: Οι σωστές απαντήσεις είναι ΕΠΤΑ (7) χωρίς το παράδειγµα. Υπάρχουν δύο εικόνες που δεν ταιριάζουν µ’ 
αυτά που ακούς.  
 

� 

(0)                     Παράδειγµα 
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9                                   � 

 

 

 

 

Κείµενο CD  

 

∆ηµοσιογράφος: Μαρίνα, καληµέρα. Θέλεις να µας πεις τι τρως για πρωινό; 

Μαρίνα: Ναι, βέβαια. Το πρωί, πριν πάω στο σχολείο πίνω ένα ποτήρι γάλα και τρώω µία φρυγανιά µε 

βούτυρο και µέλι ή µαρµελάδα. Πολλές φορές τρώω και τυρόπιτα. Το ψωµί δε µου αρέσει 

καθόλου. Η µαµά µου βράζει για τον αδερφό µου αυγά για πρωινό, εµένα, όµως, δε µου αρέσουν. 

Α, µερικές φορές πίνω γάλα µε κακάο, όχι όµως κάθε µέρα. Από φρούτα µου αρέσει το πορτοκάλι 

και πίνω συχνά πορτοκαλάδα. 
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∆ηµοσιογράφος: Νοµίζω πως το πρωινό σου είναι αρκετά καλό. Σ’  ευχαριστώ, Μαρίνα. Γεια σου. 
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ΕΠΙΠΕ∆Ο Α1 ΕΦΗΒΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

 Ερώτηµα 2 (6 µονάδες) 
 

Γνωρίσατε µία καινούρια φίλη στο διαδίκτυο (ίντερνετ). ∆ιαβάστε τις πληροφορίες που σας δίνει. Μετά διαβάστε τις 
φράσεις του πρώτου πίνακα, βρείτε τη συνέχειά τους στο δεύτερο πίνακα και σηµειώστε τον αριθµό της φράσης που 

ταιριάζει, όπως στο παράδειγµα. 

 
ΠΡΟΣΕΞΤΕ: Οι σωστές απαντήσεις είναι ΕΞΙ (6) χωρίς το παράδειγµα. Υπάρχουν δύο προτάσεις στο δεύτερο πίνακα 

που δεν πρέπει να χρησιµοποιήσετε. 
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                             74226049 

Πρώτος πίνακας             ∆εύτερος πίνακας 

 

 

Ονοµατεπώνυµο: Άννα-Μαρία Ανδριώτη 

Επάγγελµα:  Γραµµατέας 

Ηµεροµηνία Γέννησης: 26/08/1988 

Τόπος Κατοικίας: Αθήνα 

Χρώµα µατιών: Καστανά 

Μαλλιά: Μαύρα µακριά 

Ύψος: 1,70 µ. 

Ντύσιµο: Παντελόνι και σακάκι, ίσια παπούτσια, 

µαντίλι στο λαιµό, γυαλιά ηλίου και µοντέρνα 

κοσµήµατα. 

Αγαπηµένο χρώµα: Πράσινο 

Μου αρέσει: Nα διαβάζω βιβλία, να ταξιδεύω και 

να παίζω κιθάρα. 

∆ε µου αρέσει: Να κάνω γυµναστική και να 

βλέπω τηλεόραση. 
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0. Η Άννα-Μαρία εργάζεται … 

 παράδειγµα 

 0. ως γραµµατέας.                   

(παράδειγµα) 

1. Μένει …  …η γυµναστική. 

2. Η Άννα-Μαρία έχει …  …καπέλο. 

3. Η Άννα Μαρία είναι …  …η µουσική. 

4. Η  Άννα-Μαρία φοράει …  …κουστούµια και ίσια παπούτσια. 

5. Της αρέσουν …  …στην Αθήνα. 

6. ∆εν της αρέσει …  …αρκετά ψηλή. 

    …τα ταξίδια. 

    …µαύρα µακριά µαλλιά. 
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ΕΠΙΠΕ∆Ο Α2 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

∆ιάρκεια: 40 λεπτά 

Πρώτο µέρος (12 µονάδες) 

 

Περάσατε τις καλοκαιρινές διακοπές στο σπίτι του φίλου σας στη θάλασσα. Γράφετε ένα γράµµα, για να τον 

ευχαριστήσετε, να του πείτε τα νέα σας και να τον προσκαλέσετε να σας επισκεφτεί στην πόλη που µένετε. 

ΠΡΟΣΕΞΤΕ: Υπογράψτε µε το όνοµα ∆ηµήτρης ή Καίτη  (80-100 λέξεις). 
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ΕΠΙΠΕ∆Ο Β1 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

 

 

 

∆εύτερο Μέρος 

 

1. Ποια είναι η γνώµη σας για την τηλεόραση; Είναι καλό ή κακό να βλέπουν τα παιδιά τηλεόραση; Γιατί; 

2. Πού προτιµάτε να ψωνίζετε; Σε εµπορικά κέντρα ή σε µικρά µαγαζιά; Γιατί; 

3. Τι µπορούµε να κάνουµε για να προστατεύουµε το περιβάλλον; 

4. Στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, το καλοκαίρι υπάρχουν συχνά πυρκαγιές στα δάση. Υπάρχουν τρόποι 

να τις εµποδίσουµε; 

5. Ανακυκλώνετε υλικά; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

6. Νοµίζετε ότι το κλίµα επηρεάζει τον χαρακτήρα των ανθρώπων; Γιατί; 

7. Θεωρείτε ότι οι νέοι µαθαίνουν αρκετά πράγµατα στα σχολεία ή πρέπει κάτι να αλλάξει και τι; 

 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο Β2 

ΧΡΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ 
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Ερώτηµα 2 (6 µονάδες) 

 

∆ιαβάζετε ένα κείµενο σχετικά µε τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να διδάξουµε στα παιδιά µας την αποταµίευση. 

Όµως, µερικές λέξεις έχουν σβηστεί. Στον πίνακα που ακολουθεί σηµειώνετε (√) δίπλα στη λέξη που ταιριάζει σε κάθε 

κενό του κειµένου, επιλέγοντας τη σωστή επιλογή από τις τέσσερις που δίνονται,  όπως στο παράδειγµα.  

 

ΠΡΟΣΕΞΤΕ: Μόνο ΜΙΑ (1)  επιλογή είναι σωστή για κάθε κενό. 

 

∆ιδάξτε στα παιδιά σας οικονοµία! 

 

Στο διαχρονικό µύθο του Αισώπου για τον τζίτζικα και τον µέρµηγκα που η οικονοµική κρίση ____0____ σήµερα 

περισσότερο επίκαιρο από ποτέ, ο µέχρι πρότινος γραφικός µέρµηγκας αποδεικνύεται πιο «µάγκας» από τον γλεντζέ 

τζίτζικα και γίνεται παράδειγµα προς µίµηση για µεγάλους και µικρούς.  

Είναι καιρός εµείς οι µεγάλοι ____1____ την τέχνη της αποταµίευσης στα παιδιά µας, ώστε στους δύσκολους 

καιρούς που έρχονται εκείνα να καταφέρνουν να τα βγάζουν πέρα όπως ακριβώς και ο µέρµηγκας του αγαπηµένου 

τους παιδικού παραµυθιού. Κι αυτό, γιατί η αποταµίευση δεν είναι πλέον ούτε τσιγκουνιά ούτε παραξενιά, αλλά 

ανάγκη, την οποία ____2____διεθνώς η δύσκολη οικονοµική συγκυρία.  

Το πρώτο µάθηµα για την αποταµίευση µπορεί να ξεκινήσει από την ηλικία των 3-4 ετών. Αν και τα νήπια δεν 

είναι σε θέση ____3____ την αξία του χρήµατος, µπορούµε, ωστόσο, να ξεκινήσουµε να τα ενηµερώνουµε σχετικά. 
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Για παράδειγµα, µπορούν ____4____ µε τα χαρτονοµίσµατα και τα νοµίσµατα. Επίσης, µέσα από την παρατήρηση, 

όταν µας ____5____ στο σούπερ µάρκετ, τα µικρά παιδιά µπορούν να µυηθούν στην έννοια της συναλλαγής.  

Αφού προχωρήσει η εξοικείωσή τους µε τα χρήµατα, τα βοηθούµε να τα ____6_____ µε την έννοια της εργασίας. 

Έτσι θα εκτιµήσουν καλύτερα την αξία των χρηµάτων και δεν θα τα ξοδεύουν τόσο εύκολα. Ειδικά στην εποχή µας, µε 

τα τόσα οικονοµικά προβλήµατα, είναι απαραίτητο να µεγαλώσουν ξέροντας ότι τα χρήµατα δε βγαίνουν εύκολα και 

ότι πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί όταν ξοδεύουµε. 
 

       Τύπος της Κυριακής (31-10-2010) 
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0 α. συνιστά    ���� 

 β. καθιστά   ���� 

 γ. αναπαριστά ���� 

 δ. εφιστά ���� 

 

1. α. να µεταδώσουµε ���� 

 β. να παραδώσουµε ���� 

 γ. να καταδώσουµε ���� 

 δ. να εκδώσουµε ���� 

 

2. α. αναβάλλει ���� 

 β. περιβάλλει ���� 

 γ. καταβάλλει ���� 

 δ. επιβάλλει ���� 

 

3. α. να υπονοήσουν  ���� 

 β. να παρανοήσουν ���� 
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 γ. να µετανοήσουν ���� 

 δ. να κατανοήσουν ���� 

 

   

4. α. να εξοικειωθούν  ���� 

 β. να οικειοποιηθούν ���� 

 γ. να προσηµειωθούν ���� 

 δ. να προσοµοιωθούν ���� 

 

 

5. α. προοδεύουν ���� 

 β. µεθοδεύουν ���� 

 γ. συνοδεύουν ���� 

 δ. περιοδεύουν ���� 

 

6. α. αποσυνδέσουν ���� 

 β. συνδέσουν ���� 

 γ. συνθέσουν ���� 
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 δ. ανασυνθέσουν ���� 
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ΕΠΙΠΕ∆Ο Γ1 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

Ερώτηµα 3 (5 µονάδες) 

 

Συνεργάζεστε µε την τοπική  ελληνόφωνη εφηµερίδα και γράφετε κάποια άρθρα που στέλνετε στον αρχισυντάκτη. 

Αυτήν την εβδοµάδα γράψατε ένα άρθρο για την αρχαιολογία και τη σηµασία της. Ο αρχισυντάκτης σάς ζήτησε να  

δώσετε τίτλους στις παραγράφους του άρθρου σας. Μετά το κείµενό σας υπάρχει ένας πίνακας µε τους τίτλους των 

παραγράφων. Σηµειώστε δίπλα στις παραγράφους του κειµένου σας το γράµµα που αντιστοιχεί στον τίτλο που 

επιλέγετε, όπως στο παράδειγµα. 
 

ΠΡΟΣΕΞΤΕ: Υπάρχουν ΤΡΕΙΣ (3) τίτλοι που δεν ταιριάζουν σε καµία παράγραφο. 

 

0.  

Το παρελθόν δεν πεθαίνει ποτέ. Έρχεται και επανέρχεται µέσω των γραπτών πηγών, αλλά υπάρχουν 
και φορές που ανανεώνεται ριζικά. Νέες ανακαλύψεις, καινούργια τεκµήρια, πρωτότυπες έρευνες 
φέρνουν στο φως πτυχές της ιστορίας µας που αγνοούνται. Πολλές φορές τα νέα τεκµήρια 

ανατρέπουν µια εικόνα που είχαµε για το παρελθόν µας και άλλοτε αποκαθάρουν µια θολή εικόνα ή 

ξεδιαλύνουν ιστορικές συγχύσεις. Πρόκειται για µια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, επίπονη και 
διαρκή έρευνα, πόσο µάλλον όταν µιλάµε για τον τοµέα της αρχαιολογίας, ένα δύσκολο πεδίο 

επιστηµονικής αναζήτησης.                                                              

Παράδειγµα 

 

Το πάντα 
ζωντανό 
παρελθόν 

1. 

Η αρχαιολογία είναι η επιστήµη του παρελθόντος που βλέπει στο µέλλον. Αναγκαστικά. Τίποτε δεν 
αποκαλύπτεται µεµιάς. Οι ανασκαφές διαρκούν για χρόνια – ακόµη περισσότερο η µελέτη του 

υλικού – κάθε φορά µια νέα έρευνα µπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει κάτι ή να ανατρέψει ριζικά 

 



43 

 

την αρχική εικόνα. Έπειτα καθετί που έρχεται στο φως ζει µια νέα ζωή. ∆εν είναι πια το δηµόσιο 

κτίριο όπου οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν για να λάβουν σηµαντικές αποφάσεις για την πόλη τους ή 

ο χώρος ταφής όπου εναπόθεταν τους νεκρούς τους ούτε τα χρηστικά αντικείµενα που ήταν 
απαραίτητα στην καθηµερινή τους ζωή. Όλα είναι πλέον µνηµεία. Συνθέτουν τον µακρύ κατάλογο 

των θησαυρών της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και απαιτούν την ιδιαίτερη αντιµετώπιση που τους 
αρµόζει: προστασία, ανάδειξη, µελέτη.   

 

2. 

Γιατί µόνο µέσα από αυτή την επιστηµονική διαδικασία οι πληροφορίες που φέρουν τα πολύτιµα 

ευρήµατα δε θα χαθούν, αλλά θα αξιοποιηθούν στη γνώση του αρχαίου κόσµου αφού για πάντα θα 

ισχύει το αριστοτελικό «ο άνθρωπος από τη φύση του επιθυµεί τη γνώση». Αν κάποιοι λοιπόν 
θεωρούν ότι όλα τα µεγάλα και σπουδαία της αρχαιότητας έχουν ανακαλυφθεί, απλώς κάνουν λάθος. 
Ασφαλώς η Ακρόπολη των Αθηνών είναι µία (και ουδέποτε ήταν κρυµµένη). Οι ανασκαφές όµως 
των τελευταίων ετών, αποκαλύπτουν όχι απλώς µνηµεία αλλά την αρχαία ιστορία! Σε όλη την 

Ελλάδα οι εκπλήξεις διαδέχονται η µία την άλλη. Πόλεις έρχονται στο φως που το όνοµά τους είναι 
ακόµη άγνωστο. Εκπληκτικά έργα τέχνης και πλούσιες νεκροπόλεις αφήνουν άφωνους και τους 
αρχαιολόγους. Αλλά το κυριότερο είναι ότι η ιστορία ξαναγράφεται. Κάθε φορά και µε περισσότερα 

τεκµήρια, πληρέστερες λεπτοµέρειες, µεγαλύτερη αλήθεια.. 

 

 

3. 

Τα µεγάλα δηµόσια έργα, οι αυτοκινητόδροµοι, το φυσικό αέριο, η νέα σιδηροδροµική γραµµή, που 

διήνυσαν µεγάλες εκτάσεις ανεξερεύνητες από τους αρχαιολόγους έδωσαν την ευκαιρία για 

ανασκαφές σε περιοχές που υπό κανονικές συνθήκες δε θα γίνονταν στο ορατό µέλλον και τα 

αποτελέσµατα υπήρξαν εντυπωσιακότερα από το αναµενόµενο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο µεγάλης 
ευρύτητας ανακαλύψεις έγιναν µε την κατασκευή των δικτύων µετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
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Όπου κι αν έσκαψαν για τις ανάγκες κατασκευής του µετρό ο µετροπόντικας συνάντησε τη ζωή 

χιλιάδων ετών. Έτσι ήρθαν στο φως αµέτρητα «κτερίσµατα», τα αντικείµενα που άφηναν οι οικείοι 
στους δικούς τους όταν πέθαιναν, ασηµένια και χάλκινα νοµίσµατα, χρυσά, ασηµένια, οστέινα και 
χάλκινα κοσµήµατα, χάλκινα, γυάλινα και πήλινα αγγεία, χάλκινα κάτοπτρα, πήλινα ειδώλια, 

σιδερένια εργαλεία, και πολλά άλλα αντικείµενα. Επίσης η σκαπάνη µας οδήγησε σε εµπορικά 

καταστήµατα, οικίες και αποθήκες, διδασκαλεία και ναούς, κι όλα αυτά σε επιστρωµατώσεις κάτω 

από τις σύγχρονες πόλεις µας, ένα «ολοζώντανο» παρελθόν που απλά συνυπάρχει κρυµµένο από τα 

µάτια µας.  

 

4. 

Χρειάζεται, βέβαια, πολύ µεγάλη προσπάθεια για να µας φανερωθεί αυτή η πραγµατικότητα. Η 
εικόνα του υποµονετικού αρχαιολόγου, που κάτω από συχνά πολύ δύσκολες συνθήκες δουλεύει µε 
εγκαρτέρηση το πινελάκι του, ξεσκονίζοντας µε ευλάβεια µνηµεία που έχουν χιλιάδες χρόνια 

ιστορίας, είναι ο κανόνας.  Μπορεί, ας πούµε, να χρειαστεί ο καθαρισµός των νερών µιας µικρής 
λίµνης, προκειµένου να ανευρεθούν θραύσµατα γλυπτών, ενώ ευρήµατα, ως ειπώθηκε, 
ανακαλύπτονται και στα πιο απίθανα µέρη.  Και οι ιστορίες που ξετυλίγονται γύρω από τα µικρά 

αυτά θραύσµατα µας πηγαίνουν ακόµα και στα οµηρικά έπη, που απλά επιβεβαιώνονται ως 
µαρτυρίες ηθών και βιωµάτων. Κι αν η ιστορία επαναλαµβάνεται και κατά κάποιον τρόπο ορίζει το 

µέλλον µας, η αρχαιολογία είναι το κλειδί, η έµπρακτη απόδειξη των ιστορικών µαρτυρίων, που µας 
οδηγεί στο µέλλον. 

 

 

5. 

Τελικά τι είναι εκείνο που εντυπωσιάζει από όλα πιο πολύ; Για τους πολλούς ενδεχοµένως είναι τα 

λαµπερά ευρήµατα, ο χρυσός ιδίως, για τους περισσοτέρους είναι σίγουρα η µεγάλη γλυπτική, ενώ 
για τους επιστήµονες µπορεί να είναι ένα µικρό κοµµάτι από σπασµένο αγγείο, ένα όστρακο στη 
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γλώσσα τους, επάνω στο οποίο διέκριναν µια σηµαντική για εκείνους επιγραφή. Άλλωστε ο αρχαίος 
ελληνικός πολιτισµός δεν έγινε γνωστός για τα χρυσάφια του αλλά για την καλλιέργεια του 

πνεύµατος και της τέχνης. Και εν τέλει η ουσία είναι ότι όλοι κάτι παίρνουν από αυτόν. 

 

 

 

Πηγή:  ΒΗΜΑ Ι∆ΕΩΝ - Τεύχος 06/11/2010, διασκευή στο  άρθρο «Αλλάζει η εικόνα για το   

           παρελθόν µας» της Μαρίας Θέρµου (http://www.vimaideon.gr/) 

 

παράδειγµα 

 

Το πάντα ζωντανό παρελθόν 

Α Ανασκαφές εκ παραδροµής 

Β Ιστορίες του µετροπόντικα 

Γ Η επανεγγραφή της ιστορίας µέσα από τις ανακαλύψεις 

∆ Η ιστορία επαναλαµβάνεται για άλλη µια φορά 

Ε Γνωρίζοντας…µε προβολή στο µέλλον 

ΣΤ O ελληνικός πολιτισµός ως συνολική δωρεά 

Ζ Ο εντυπωσιασµός της αρχαιολογίας 

Η Ανασταίνοντας το παρελθόν 
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ΕΠΙΠΕ∆Ο Γ2 

 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Ερώτηµα 2  (10 µονάδες) 

Θα ακούσετε δύο (2) φορές τέσσερις (4) ειδικούς ερευνητές να µιλούν σε µια δηµοσιογράφο για την επικινδυνότητα 
της χρήσης των κινητών τηλεφώνων. Η έρευνα σας ενδιαφέρει πολύ. Καθώς ακούτε  τις γνώµες των ειδικών, 
σηµειώνετε µε ένα (�) την απάντηση που νοµίζετε ότι είναι σωστή για κάθε ερώτηση, όπως στο παράδειγµα. 

ΠΡΟΣΕΞΤΕ: Οι σωστές απαντήσεις είναι ∆ΕΚΑ (10). Για κάθε ερώτηση υπάρχει µόνο µία σωστή απάντηση. 

 

 
 

 

0. Ο πρώτος οµιλητής λέει ότι ο χρόνος έκθεσης στο κινητό στα πειράµατα που έκαναν                                              
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παράδειγµα 

α. ήταν πολύ υψηλότερος από ό,τι του µέσου χρήστη. ���� 

β. ήταν πολύ χαµηλότερος από ό,τι του µέσου χρήστη. ���� 

γ. ήταν παρόµοιος µε την έκθεση του µέσου χρήστη. ���� 

δ. ήταν  σταθερός για πέντε χρόνια για κάθε χρήστη. ���� 

1. Ο δεύτερος οµιλητής αναφέρει ότι η µείωση στην αναπαραγωγική ικανότητα του εντόµου σηµειώθηκε 

α. µε λίγα λεπτά έκθεσης στην ακτινοβολία την εβδοµάδα. ���� 

β. έπειτα από πολύ χρόνο έκθεσης στην ακτινοβολία. ���� 

γ. όταν εκτέθηκε σε ποσοστό  60% στην ακτινοβολία. ���� 

δ. µε έκθεση στην ακτινοβολία λίγων λεπτών καθηµερινά. ���� 

2. To ενδεχόµενο της µείωσης της αναπαραγωγικής ικανότητας στον άνθρωπο 

α. είναι βέβαιο. ���� 

β. δεν έχει αποδειχθεί. ���� 

γ. είναι λάθος. ���� 

δ. δεν είναι µεγάλο. ���� 

3. Οι µαγνητικές τοµογραφίες έχουν αποδείξει πως 

α. ο εγκέφαλος δεν επηρεάζεται καθόλου από το κινητό. ���� 

β. όλος ο εγκέφαλος αποσυντονίζεται από το κινητό. ���� 

γ. το κινητό είναι ελάχιστα επικίνδυνο για τον εγκέφαλο. ���� 
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δ. σε κάποιο βαθµό υπάρχει κίνδυνος για τον εγκέφαλο. ���� 

 

 

 

4. Βλάβη στη συνολική λειτουργία των κυττάρων µπορεί να συµβεί λόγω 

α. της αλλαγής συγκέντρωσης ιόντων µέσα στο κύτταρο. ���� 

β. της αλλοίωσης της δοµής των ίδιων των κυττάρων. ���� 

γ. του νέφους των θετικών ιόντων µέσα στο κύτταρο. ���� 

δ. της µείωσης του αριθµού ιόντων µέσα στο κύτταρο. ���� 

5. Ο εκδότης ενός έγκριτου περιοδικού προτείνει 

α. τη χρήση κινητού µόνο για λίγα λεπτά τη µέρα. ���� 

β. την απαγόρευση της χρήσης του κινητού. ���� 

γ. τη χρήση κινητού για λίγα λεπτά µηνιαίως. ���� 

δ. τη χρήση κινητού µόνο για επείγοντα ζητήµατα. ���� 

6. Η υπέρβαση των ορίων αποδεκτής έκθεσης σηµειώνεται 

α. µόνο στον εγκέφαλο ύστερα από πολλή χρήση. ���� 

β. σε κάθε περιοχή του σώµατος, ενώ γίνεται χρήση. ���� 

γ. µόνο στο κεφάλι ύστερα από κάθε χρήση. ���� 
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δ. µέσα στο κεφάλι και σε περιοχές κοντά σ’ αυτό. ���� 

7. Οι επιστήµονες συστήνουν να συντοµεύουµε το χρόνο οµιλίας και να µιλούµε 

α. δύο λεπτά µε ενδιάµεσα διαστήµατα τριών λεπτών. ���� 

β. ένα λεπτό µε ενδιάµεσο διάστηµα δύο λεπτών. ���� 

γ. µισό ως ένα λεπτό µε ενδιάµεση παύση πέντε λεπτών. ���� 

δ. πέντε λεπτά και να κάνουµε παύση για πέντε λεπτά. ���� 

8. Σύµφωνα µε τους ειδικούς τα παιδιά πρέπει να 

α. µιλούν ελάχιστα στο κινητό και µόνο για ανάγκη. ���� 

β. χρησιµοποιούν κινητό µετά την ενηλικίωσή τους. ���� 

γ. µιλούν στο κινητό µόνο τρία λεπτά την ηµέρα. ���� 

δ. µιλούν στο κινητό το πολύ τρία λεπτά το µήνα. ���� 

9. Η ασφάλεια της χρήσης των κινητών είναι κάτι που 

α. πρέπει να αποδείξουν οι εταιρείες τηλεφωνίας. ���� 

β. πρέπει να αποδείξουν πρώτα οι επιστήµονες. ���� 

γ. έχει επιστηµονικά κριθεί και επιβεβαιωθεί. ���� 

δ. εξαρτάται µόνο από τις επιδηµιολογικές µελέτες. ���� 

10. Για τις εξαιρετικά επιβλαβείς συνέπειες των κινητών στην υγεία µας 



51 

 

α. υπάρχουν πολλές αποδείξεις. ���� 

β. αποδεικνύεται πως ισχύουν. ���� 

γ. υπάρχουν µόνο ενδείξεις. ���� 

δ. γίνονται ασφαλή πειράµατα. ���� 

 

 

 

 

 

 

Κείµενο CD  
 

 

Οµιλητής 1: Στο δικό µας εργαστήριο έχουµε αρχίσει µια σειρά πειραµάτων, εδώ και πέντε χρόνια ειδικά για τα 

ηλεκτροµαγνητικά κύµατα της κινητής τηλεφωνίας, χρησιµοποιώντας ένα απλό κινητό τηλέφωνο, το οποίο φυσικά 

λειτουργεί στα όρια ασφαλείας. Ένα τέτοιο κινητό χρησιµοποιήθηκε λοιπόν σε πειράµατα µε έντοµα, χρησιµοποιώντας 

πολύ λίγα λεπτά έκθεσης κάθε µέρα, τρία ως έξι λεπτά, που είναι πάρα πολύ λίγος χρόνος για ένα µέσο χρήστη που το 

χρησιµοποιεί πάνω από µια ώρα, θα έλεγε κανείς, και διαπιστώσαµε µείωση της αναπαραγωγικής ικανότητας. 

 

Οµιλητής 2: Έχουµε χρησιµοποιήσει ένα πρότυπο πειραµατόζωο, είναι η δροσόφυλλα µελανογάστερ, η µύγα των 

φρούτων, όπως αποκαλείται, εκτίθεται στα πεδία µέσα σε σωλήνες, µε την τροφή του το έντοµο, µε όλα τα ηλεκτρικά  
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και µαγνητικά πεδία ή ηλεκτροµαγνητικά πεδία που έχουµε χρησιµοποιήσει για να εκθέσουµε αυτό το πρότυπο 

πειραµατόζωο έχουµε καταδείξει σηµαντικές επιδράσεις στην αναπαραγωγική ικανότητα του εντόµου. Σε σχέση µε 

πειράµατα που κάναµε µε ακτινοβολία κινητών τηλεφώνων έχουµε βρει µείωση στην αναπαραγωγική ικανότητα των 

εντόµων µέχρι και 60% µε λίγα µόνο λεπτά έκθεσης ηµερησίως. 

 

Οµιλητής 1: Πώς τώρα µπορεί κανείς αυτό το αποτέλεσµα να το επεκτείνει και να πει ότι θα έχουµε µείωση της 

αναπαραγωγικής ικανότητας και στον άνθρωπο φυσικά  είναι παρακινδυνευµένο, δεν µπορεί να το πει κανείς, µπορεί 

όµως να πει το εξής: ότι κύτταρα έχουµε και στη µια περίπτωση, κύτταρα έχουµε και στην περίπτωση του ανθρώπου 

που ακτινοβολείται, άρα για ποιο λόγο να µην  υπάρχουν κάποιες αλλοιώσεις; 

 

Οµιλητής 3: Μέχρι στιγµής έχουµε τα εξής δεδοµένα ότι κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κινητού η πυκνότητα 

ισχύος µέσα στους ιστούς του εγκεφάλου σε µερικά σηµεία υπερβαίνει το όριο επικινδυνότητας. Αυτό έχει αναδειχθεί 

και θεωρητικά και ζωντανά από µαγνητικές τοµογραφίες.  

 

Οµιλητής 2: Σε όλα τα κύτταρα υπάρχει ένα νέφος ελευθέρων ιόντων τα οποία παίζουν καθοριστική σηµασία για τη 

λειτουργία του κυττάρου. Αν η συγκέντρωση αυτών των ιόντων µέσα στο κύτταρο αλλάξει για κάποιο λόγο τότε 

µπορεί να προκληθεί βλάβη στην όλη λειτουργία του κυττάρου. Εµείς αποδεικνύουµε ότι ένα εξωτερικό ακόµα και 

αρκετά ασθενές ηλεκτροµαγνητικό πεδίο µπορεί να αλλάξει τη συγκέντρωση των ελευθέρων ιόντων µέσα στο κύτταρο 

και συνεπώς να αλλάξει την όλη λειτουργία των κυττάρων. 
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Οµιλητής 3: Οι αναφορές που έχουµε τώρα αυτή τη στιγµή από µεγάλες µελέτες είναι ότι πάρα πολλοί χρήστες 

παραπονιούνται για πονοκεφάλους, ζαλάδες, ναυτίες, κόπωση, γήρανση, έχουµε αυτά τα φαινόµενα τα οποία 

προκύπτουν από στατιστικές µελέτες και τα ερευνούµε κι αυτά. Για παράδειγµα, τώρα, έχουµε τελευταίες αναφορές για 

ταχεία αποβολή αιµογλοβίνης από τα αιµοκύτταρα το οποίο είναι γνωστός παράγων καρδιοπάθειας και νεφροπάθειας. 

Αυτά τα τελευταία που σας λέω νέα που έχουµε. 

 

Οµιλητής 1: Υπάρχουν αρκετές ερευνητικές οµάδες, µια που γνωρίζω είναι στη Θεσσαλονίκη, και είναι συνεργασία 

του Πολυτεχνείου και της Ιατρικής Σχολής, οι οποίοι έδειξαν σε πειραµατόζωα και συγκεκριµένα σε ποντίκια, µείωση 

της αναπαραγωγικής ικανότητας µετά από τρεις, τέσσερις γενιές.  

 

Οµιλητής 3: Μια σύσταση του εκδότη του περιοδικού Λάνσετ που είναι από τα εγκυρότερα περιοδικά παγκοσµίως, 

είναι ότι τα κινητά, λέει χαρακτηριστικά, είναι µια καταστροφή που περιµένω να επισυµβεί, είµαι σίγουρος, λέει ότι τα 

επόµενα χρόνια θα αναδείξουν καθαρότατα την επικινδυνότητα και συνιστώ χρήση τριών λεπτών µόνο το µήνα. 

 

Οµιλητής 4: Είναι προφανές ότι αν βάλουµε τα όρια, αν πάρουµε τα όρια της παγκόσµιας οργάνωσης υγείας και τα 

εφαρµόσουµε στον ανθρώπινο οργανισµό, ως ένα υποτιθέµενο µοντέλο ανθρώπου, θα διαπιστώσουµε ότι υπάρχει πολύ 

υψηλή πιθανότητα να έχουµε υπέρβαση των ορίων µέσα στο κεφάλι ή κοντά στο κεφάλι, δηλαδή όπως είναι το κινητό 

τηλέφωνο στην περιοχή, τοποθετηµένο στην περιοχή αυτή, σε µια περιοχή κοντά σε απόσταση από το κινητό τηλέφωνο 
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να έχουµε υπέρβαση των ορίων αποδεκτής έκθεσης. Θεωρώ, λοιπόν, στην περίπτωση αυτή ότι η µόνη λύση για να 

χρησιµοποιούµε σωστά το κινητό τηλέφωνο είναι να είµαστε σύντοµοι, πόση η διάρκεια συντόµευσης; Με βάση τους 

λογαριασµούς που έχουµε κάνει θα πρέπει να το χρησιµοποιήσουµε µισό ως ένα λεπτό, να αφήσουµε πέντε λεπτά 

περιθώριο σε stand-by το τηλέφωνο για να ηρεµήσουν τα οποιαδήποτε κύτταρα έχουν δεχτεί την ακτινοβολία αυτή ή 

έχουν επηρεαστεί και µετά µπορούµε πάλι να ξαναεπικοινωνήσουµε µε τον ίδιο τρόπο, µισό ως ένα λεπτό. 

 

 Οµιλητής 3: Είναι πάρα πολύ χρήσιµο πράγµατι ο κόσµος να µάθει να κάνει τη λιγότερη δυνατή χρήση. Και 

επαναλαµβάνω όχι κινητά στα παιδιά. 

 

∆ηµοσιογράφος: Από ποια ηλικία και µετά µπορούµε να πούµε… 

 

Οµιλητής 3: Από δεκαοχτώ και µετά  

 

∆ηµοσιογράφος: ∆εκαοχτώ και µετά… 

 

Οµιλητής 3:  µπορούµε να κάνουµε τη µικρή, τη µικρότερη δυνατόν χρήση  

 

∆ηµοσιογράφος: τρία λεπτά την ηµέρα είπε… 
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Οµιλητής 3: τρία λεπτά το µήνα είπε ο εκδότης 

 

∆ηµοσιογράφος: α…το µήνα είπε, το µήνα 

Τώρα γενικά που µπορούµε να έχουµε το κινητό, µακριά από τον εγκέφαλο, µακριά από το συκώτι, είναι περιοχές που 

απορροφούν επιλεκτικά την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία  

 

Οµιλητής 4: ∆εν είναι υποχρεωµένος ο επιστήµονας να αποδείξει  τις βλάβες του κινητού τηλεφώνου. Είναι τελείως 

λάθος αυτό. Οφείλει ο οποιοσδήποτε πάροχος, η οποιασδήποτε επιχείρηση να αποδείξει το ασφαλές του προϊόντος του. 

Και η ασφάλεια στα προϊόντα αυτά είναι το πιο σηµαντικό στοιχείο που πολλές φορές δεν λαµβάνεται υπόψη. Για να 

θεωρηθεί µια συσκευή ασφαλής πρέπει να έχει περάσει από το στάδιο των δοκιµών και της επιδηµιολογικής µελέτης. 

Οι επιδηµιολογικές µελέτες τώρα γίνονται. Συνεπώς ασφαλής δεν µπορεί να θεωρηθεί καµία συσκευή παρά µόνο αν 

τηρεί ορισµένους κανονισµούς. Αλλά αυτό που δεν ξέρουµε είναι ποια είναι τα όρια και τα αποτελέσµατα. Συνεπώς 

ασφάλεια δεν υπάρχει. Πολλοί ισχυρίζονται ότι αυτή τη στιγµή το µεγαλύτερο πείραµα που κάνει η ανθρωπότητα είναι 

η έκθεση των ανθρώπων στις ακτινοβολίες των κινητών τηλεφώνων. Πράγµατι αυτό είναι γεγονός. 

 

Οµιλητής 3: ∆εν µπορούµε να µιλήσουµε για αποδείξεις και προπαντός για το ποιες ασθένειες µπορούν να 

προκαλέσουνε αλλά επειδή οι ενδείξεις αφορούν ασθένειες πολύ κακές, όπως θα το λέγαµε, που περιλαµβάνουν και 

την καρκινογένεση, γι’αυτό θα πρέπει να είµαστε επιφυλακτικοί και προσεκτικοί ωσότου µετά από κάµποσα χρόνια οι 

επιστήµονες αποφανθούν οριστικά για το θέµα. 
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Οµιλητής 1: Λουκάς Μαργαρίτης, καθηγητής βιολογίας 

Οµιλητής 2: ∆ηµήτρης Παναγόπουλος, ερευνητής 

Οµιλητής 3: Κωνσταντίνος Λιολιούσης, καθηγητής φυσικής 

Οµιλητής 4: Στέφανος Τσιτοµενέας, καθηγητής τηλεπικοινωνιών 

(ηχητικό αρχείο από τηλεοπτική εκποµπή της ΕΤ1) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

 

 

 


