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Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  
Griechisches Ministerium für Bildung und 

Religionsangelegenheiten 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 
G r i e c h i s c h e s  S t a a t s z e r t i f i k a t  
Deutsch 

•  Schreiben Sie im Heft, das für diese Prüfung vorgesehen ist.  
•  Schreiben Sie mit einem blauen oder schwarzen Kugelschreiber.  
•  Bearbeiten Sie beide Aufgaben.  

•  Dauer dieser Prüfungsphase: 120 Minuten 

ACHTUNG 

AUFGABE 1 

Im „Stern“ steht ein Artikel über eine neue Formel-1-Strecke in Griechenland. Hier ein Ausschnitt: 

Die Akropolis gehºrt zur Vergangenheit Griechenlands. Die Zukunft soll 

eine Formel-1-Strecke sichern. 

Monaco steht f¿r Reichtum, Glanz, Prominente, 

Casino-Zocken ï und eines der ber¿hmtesten 

Motorsportereignisse der Welt. Das jªhrliche Formel-

1-Rennen ist legendªr und trªgt zum Glamourfaktor 

des Zwergstaates wesentlich bei. Andere Hafenstªdte 

kºnnen von solch einem Weltruhm nur trªumen. Zum 

Beispiel das griechische Pirªus. Dort sehnen sich 

Bewohner danach, so etwas wie das griechische 

Monaco zu werden. Ihr k¿hner Plan: ein Formel-1-

Stadtkurs nach Vorbild des kleinen Stadtstaates. Die 

Idee, die dahinter steckt: Superreiche schippern mit 

ihren Luxusjachten nach Pirªus ï quasi ein Vorort 

Athens ï und lassen viel Geld in der Stadt, die durch 

das Rennen zu Ruhm und Reichtum gelangt und als 

Folge auch weniger betuchte Touristen anlockt. 

Aber: Der Wunsch, ein zweites Monaco zu werden, 

blieb aber ï zumindest in Pirªus ï ein Hirngespinst. 

Der Traum von einer griechischen Formel-1-Strecke 

lebt jedoch unvermindert weiter ï unterst¿tzt von der 

Regierung in Athen. Sie gab j¿ngst Fºrdergelder f¿r 

eine Autorennstrecke in der Provinz frei. Der k¿hne 

Plan soll in dem kleinen Ort Chalandritsa nahe Patras 

realisiert werden. Rund 500 neue Arbeitsplªtze werden 

dort geschaffen; das erhoffen sich jedenfalls die 

Bef¿rworter von der Idee. Die Griechen, die wir in 

D¿sseldorf danach gefragt haben, hatten allerdings nur 

ein m¿des Lªcheln daf¿r ¿brig. 

nach: www.stern.de 

Der „Stern“ will nun wissen, wie die Bevölkerung in Griechenland zu den Plänen steht, in Patras einen 
neuen Formel-1-Kurs zu bauen. Schreiben Sie einen Leserbrief (ca. 350 Wörter) an die Redaktion der 
Zeitschrift, in dem Sie Stellung zu folgenden Punkten nehmen: 

¶ Ist dieser Plan eine gute Idee und halten Sie das Projekt für realistisch? 

¶ Wägen Sie ökonomische Vorteile und ökologische Nachteile gegeneinander ab. 

¶ Für wie sinnvoll halten Sie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen? 

Unterschreiben Sie Ihren Brief mit G. Georgiou. 

 

AUFGABE 2 

In einem Sonderheft will die Zeitschrift „Politik heute“ europäische Organisationen für Menschenrechte 
vorstellen. Als Mitglied der gemeinnützigen Organisation KEPAD werden Sie gebeten, das „Zentrum zur 
Verteidigung der Menschenrechte“ kurz zu präsentieren. Schreiben Sie, ausgehend von den 
Informationen der folgenden Internetseite, einen Artikel (ca. 300 Wörter), in dem Sie 

¶ Profil, Zweck und Ziele,  

¶ finanzielle Mittel und Struktur sowie 

¶ die Aktivitäten des Zentrums vorstellen.  

Unterschreiben Sie Ihren Artikel mit G. Georgiou. 
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ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

Το Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΠΑΔ) ιδρύθηκε το 1998 ως μια μη 

κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, από άτομα με γνώσεις και εμπειρία στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ΚΕΠΑΔ συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
Συμβούλιο της Ευρώπης και συμμετέχει σε διεθνείς συναντήσεις και σε αποστολές στο εξωτερικό. 
Το 2004 ήταν υποψήφιο για το Βραβείο Εκπαίδευσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της UNESCO. 

Σκοπός του Κέντρου, που στελεχώνεται κυρίως από εθελοντές, είναι η προαγωγή και προάσπιση 
των ατομικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων του ανθρώπου και 
των θεμελιωδών ελευθεριών και δημοκρατικών αρχών στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή. Οι 
στόχοι του Κέντρου περιλαμβάνουν ενημέρωση, εκπαίδευση, διαμόρφωση της κοινωνικής 
συνείδησης, καθώς και κινητοποίηση για τη βελτίωση της κατάστασης ως προς την εφαρμογή των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στόχος του Κέντρου είναι επίσης η παροχή βοήθειας σε άτομα που 
ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Οι πόροι του Κέντρου προέρχονται κυρίως από τις τακτικές εισφορές των μελών του, αλλά και από 
έκτακτα εισοδήματα και εισφορές υπό μορφή δωρεών ή επιχορηγήσεων από ιδιωτικούς και 
δημόσιους φορείς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Για την εξεύρεση πόρων και στην προσπάθεια να 
ενισχύσει τη δράση του, το ΚΕΠΑΔ διοργανώνει επίσης εκθέσεις έργων τέχνης τα οποία δωρίζονται 
από καλλιτέχνες για την υποστήριξη των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων του Κέντρου. 

Τα όργανα του Κέντρου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική 
Επιτροπή. Έχει ιδρυθεί επίσης και η Επιστημονική Επιτροπή, η οποία καταρτίζει και εφαρμόζει 
προγράμματα εκπαίδευσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Οι δραστηριότητες του ΚΕΠΑΔ περιλαμβάνουν: 

¶ Συνέδρια σχετικά με επίκαιρα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

¶ Προγράμματα πρακτικής εκπαίδευσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ενημέρωση και την 
πληρέστερη κατανόηση των δημοκρατικών αρχών, ειδικότερα στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. 

¶ Πρόγραμμα «Προς μια Αθήνα, Πόλη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». Οι Πόλεις Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία με σκοπό να χτιστούν κοινωνίες με σεβασμό στα 
ανθρώπινα δικαιώματα, όπου όλοι οι κάτοικοι συμμετέχουν άμεσα στις αποφάσεις που 
επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. 

¶ Πρόγραμμα «Ίρις - Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, 
την ένταξη και την εκπαίδευση», το οποίο συγκεντρώνει εκπαιδευτικό υλικό και πηγές 
πληροφόρησης για την προώθηση της εκπαίδευσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παιδιά και 
νέους και για την καταπολέμηση των διακρίσεων. 

¶ Παροχή βοήθειας και νομικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα που έχουν ανάγκη 
προστασίας και ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, 
γυναίκες και παιδιά, θύματα κακοποίησης και εκμετάλλευσης, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.ά. 

¶ Συμμετοχές και συνεργασίες σε διεθνείς και εθνικές συναντήσεις και προγράμματα σχετικά με 
ανθρώπινα δικαιώματα. 

¶ Έρευνες και μελέτες σε θέματα σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου. 

nach: www.kepad.gr 


