
 

 
 

NIVEL B (Β1&Β2) según la escala del Consejo de Europa CONVOCATORIA 
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Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Ministerio de Educación, Investigación y Asuntos Religiosos 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 

Certificado Estatal de Conocimiento de Lenguas 

 Escribe tus respuestas en la Hoja de 
Respuestas n° 2 [ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 2]. 

 Intenta realizar todas las actividades. 

 Dispones de 85 minutos para terminar esta parte del examen. 

ATENCIÓN 

ACTIVIDAD 1 
 

Escribe un correo electrónico (alrededor de 80 palabras) a Miguel, tu amigo mexicano, 
para invitarlo a ver alguna de las siguientes películas en el Instituto Cervantes de Atenas.   
¡OJO!: No uses tu nombre original. Puedes firmar como Jorge o María. 

 

Actividades Culturales 

 

Ciclo de cine negro español 

Salón de actos del Instituto Cervantes de Atenas, Mitropóleos 23, Atenas. 

Entrada: 7 euros 

 

La Embajada de España y el Instituto Cervantes de Atenas organizan, junto a StraDa Films, un ciclo de 

cine negro español, con la proyección de cinco películas premiadas de este género cada lunes a las 19:30. 

 

ACTIVIDAD 2 
Eres profesora de español y te interesaría asistir a la proyección de alguna de las películas con 
tus alumnos. Escribe una carta (alrededor de 100 palabras) a los organizadores de este ciclo 
de cine para pedir un descuento en el precio de la entrada. Tienes que indicar el número de 
alumnos y señalar la importancia del cine para la enseñanza del español.  
¡OJO!: No uses tu nombre original. 
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ACTIVIDAD 3 

 
Basándote en el siguiente texto, escríbele un correo electrónico (alrededor de 80 palabras) a tu 
amigo argentino Carlos para informarle sobre la iniciativa del café pendiente y explicarle cómo 
empezó. 
¡Ojo! No firmes con tu verdadero nombre. Firma como María o Jorge 

 

Τι είναι ο καφές 
που περιμένει; 

Είναι ένας καφές 
που 
προπληρώνεται 
από κάποιον 
πελάτη ενός 
καφενείου ή μιας 
καφετέριας, 
ανώνυμα, για να 
καταναλωθεί 

αργότερα από κάποιον άλλον συμπολίτη μας που 
δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να τον 
πληρώσει ο ίδιος. 

 

Η ιστορία του «καφέ που περιμένει» ξεκίνησε 
στα εργατικά καφέ της Νάπολης, στη Νότια 
Ιταλία, πριν από περίπου εκατό χρόνια και έγινε 
γνωστή με το όνομα «caffé sospeso». 
Μεταπολεμικά, η παράδοση του «καφέ σε 
αναμονή» αποδυναμώθηκε, για να 
ξαναεμφανιστεί στη Νάπολη πριν από δέκα 
χρόνια. Τους τελευταίους μήνες η πρωτοβουλία 
εξαπλώνεται με πολύ γοργό ρυθμό σε πάρα 
πολλά μέρη του κόσμου. Αυτή τη στιγμή είναι 
επισήμως καταγεγραμμένες 162 επιχειρήσεις σε 
17 χώρες και 112 πόλεις, οι οποίες συμμετέχουν 
στο δίκτυο των καφέδων που μας περιμένουν. 
 

Πρωτοβουλία του «Σχεδία» 
Το περιοδικό «Σχεδία» εδώ και αρκετό καιρό έχει 
έρθει σε επαφή με ανθρώπους (ιδιώτες και 
ιδιοκτήτες χώρων εστίασης) του εξωτερικού που 
προωθούν, με τον έναν ή άλλον τρόπο, την ιδέα του 
καφέ αυτού με έντονα τα χαρακτηριστικά 
αλληλεγγύης. 
 
Παράλληλα, ήρθαν και σε επαφή με έλληνες 
ιδιοκτήτες καφέ, αναζητώντας τις προθέσεις τους. Αν, 
δηλαδή, δέχονται να συμμετάσχουν οι ίδιοι και τα 
μαγαζιά τους σε ένα αντίστοιχο δίκτυο στην Ελλάδα 
 
Εκτός από την πρόθεση να ευαισθητοποιηθεί η 
ελληνική κοινωνία για την ανάπτυξη ενός δικτύου 
αγάπης και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους 
μας μέσω αυτής της συμβολικής πράξης, ένας άλλος –
όχι ασήμαντος– στόχος είναι να ενισχυθούν και 
κάποιες μικρές επιχειρήσεις, όχι μόνο του κέντρου 
της Αθήνας, αλλά και πολύπαθων περιοχών εκτός 
κέντρου. Άλλωστε, η ενίσχυση μικρών, τοπικών 
επιχειρήσεων είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 
φιλοσοφίας του κινήματος του caffé sospeso, από τα 
πρώτα του κιόλας βήματα. Είναι μια καλή ευκαιρία 
να μείνουν ζωντανά τα καφενεία ή οι καφετέριες της 
γειτονιάς και ν’ αποκτήσουν και πάλι το συνοικιακό 
και παρεΐστικο χαρακτήρα τους. 

ACTIVIDAD 4 
 

Basándote en la información del texto anterior, decides publicar una entrada en tu blog 
(alrededor de 100 palabras) para presentar la iniciativa de la revista «Σχεδία» e invitar a tus 
lectores a contribuir a que se desarrolle la idea del café pendiente. 
¡Ojo! No firmes con tu verdadero nombre. Firma como María o Jorge Antoniou.  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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