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ATTENZIONE 
 

 Per tutte le prove dare una sola risposta. 
 Scrivere sull’apposito quaderno. 
 Tempo a disposizione: 90 minuti. 
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PROVA 1 
 

 
Ruby68 lancia nel forum “A noi la parola”, a cui sei registrato/a anche tu, il seguente tema 
di discussione. Interessato/a all’argomento, invia il tuo contributo di circa 180 parole espri-
mendo la tua opinione in merito. Ti firmerai con lo pseudonimo ‘Orsetto/a 88’. 
 
 
12/08/2011, 22.44 
 

 
 
ruby68 
amico fidato 
 
Messaggi: 953 
Invia messaggio privato 

Drogati dalla telefonia cellulare? 
Prima finisco di lavorare e come al solito d'estate, essendo una 
bella giornata mi ritaglio l'oretta e vado al mare. Dopo nemmeno 
un'ora mi accorgo di essermi dimenticato il telefonino in fabbrica; 
mi rivesto in tutta fretta e corro a riprenderlo: perché mia madre 
mi aspettava per cena e poteva servirle qualcosa, idem la mia 
ragazza (e chi le sente poi se non mi trovano), un amico che sta 
lontano dovrebbe arrivare in questi giorni, e poi ... tante altre cose 
che non si possono prevedere. 
Ora, dico io, ma dove andremo a finire? So per certo che c'è chi 
sta peggio di me, in tal senso ... la mia ragazza, per esempio, che  
è tanto incollata ad esso che le ho consigliato un trapianto di 
timpano con bluetooth  
Ma come facevamo fino a vent'anni fa?  Perché non ne possiamo 
più fare a meno? Non mi sembra che morivamo di stenti in attesa 
che lo inventassero  

Su, dai ... ditemi la Vostra  
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PROVA 2 
 
Una famiglia italiana di 4 membri (padre, madre e due bambini) intende passare le prossime vacanze 
estive in Grecia. 

Tu hai fatto gli studi in Italia e hai un rapporto di amicizia con il padre, che ti ha chiesto, per lettera, 
informazioni su come è organizzato il turismo in Grecia e quali sono i tipi di vacanze che essa offre al 
turista. Attingendo le informazioni dal testo seguente, rispondi alla sua lettera esaudendo la sua 
richiesta in modo chiaro e sintetico. 

La tua lettera deve essere di circa 180 parole e firmata Costas/Costantina.  
 

ΠΠόόσσοο  κκοοσσττίίζζοουυνν  οο  ήήλλιιοοςς  κκααιι  ηη  θθάάλλαασσσσαα  
Η περίοδος των διακοπών έχει αρχίσει και για όσους δεν γνωρίζουν ακόμη πού θα περάσουν το 
εφετινό καλοκαίρι τα χρονικά όρια για να αποφασίσουν στενεύουν, καθώς στα τουριστικά θέρετρα 
όλης της χώρας πληθαίνουν ημέρα με την ημέρα οι κρατήσεις σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα 
δωμάτια και σπίτια, τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους.  

Το σύνολο των κλινών στα ξενοδοχεία ανέρχεται στις 580.000, στα ενοικιαζόμενα δωμάτια περίπου 
στις 500.000 ενώ οι εξοχικές μονοκατοικίες είναι λίγες και ακριβές. Τις προτιμούν κυρίως 
πολυμελείς οικογένειες ενώ οι μικρότερης ηλικίας παραθεριστές ζητούν περισσότερο τα 
ενοικιαζόμενα δωμάτια. Αυξημένη είναι επίσης η ζήτηση για ενοικιαζόμενα επιπλωμένα 
διαμερίσματα - στούντιο, τα οποία αποτελούν ελκυστική εναλλακτική λύση. Σύμφωνα με τα μέχρι 
στιγμής στοιχεία, η κίνηση εφέτος θα αυξηθεί περισσότερο από 10% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό 
που αναμένουν οι εργαζόμενοι στην τουριστική βιομηχανία.  

Για τους Έλληνες το τοπίο μάλλον είναι θολό ακόμη, αφού ως λαός οργανώνουμε σχετικά αργά τις 
διακοπές μας. Εξακολουθούμε πάντως να προτιμάμε φανατικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. 
Υπολογίζεται ότι οι Έλληνες αποτελούν το 20% του τουριστικού πληθυσμού, γεγονός που επιδρά 
σημαντικά στη μεγάλη ζήτηση καταλυμάτων που παρατηρείται τους μήνες αυτούς.  

Για τον εγχώριο τουρισμό, η Ρόδος παραμένει αδιαμφισβήτητα πρώτη, 
συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο αριθμό κρατήσεων στα ξενοδοχεία απ' όλα 
τα άλλα νησιά. Έπονται η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος και λιγότερο η Λευκάδα, 
στο Ιόνιο. Από την άλλη πλευρά, στις Κυκλάδες, η Μύκονος και η Πάρος 
έχουν μεγάλη ζήτηση ενώ εντυπωσιακή  σε σχέση με προηγούμενες χρονιές  
είναι η άνοδος της Νότιας Πελοποννήσου και ειδικότερα της Μάνης. Το 
γεγονός οφείλεται στις χαμηλότερες τιμές που προσφέρει η περιοχή σε 
σχέση με τα νησιά. Στα βόρεια, πόλος έλξης εξακολουθεί να είναι η Χαλκιδική, χάρη στα καλά 
οργανωμένα ξενοδοχεία αλλά και στις ειδικές πτήσεις τσάρτερ. 

Η περίοδος που πραγματοποιείται το ταξίδι φαίνεται να επηρεάζει την 
επιλογή του προορισμού, κυρίως των αλλοδαπών τουριστών που επισκέ-
πτονται τη χώρα μας: από Απρίλιο ως Ιούνιο, καθώς και τους δύο πρώτους 
μήνες του φθινοπώρου επιλέγουν την Αθήνα, συνδυάζοντας επισκέψεις 
στους κυριότερους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία με μικρές 
εκδρομές και μονοήμερες κρουαζιέρες στις γύρω περιοχές. Αντιθέτως, από 

Ιούνιο ως Σεπτέμβριο στρέφονται στα νησιά, με κυριότερους προορισμούς τη Ρόδο, την Κέρκυρα, 
την Κρήτη, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη.  

Ανεξαρτήτως πάντως με την περιοχή την οποία σκοπεύει να επισκεφθεί κανείς, υπογραμμίζεται ότι 
σε όλα τα είδη καταλυμάτων οι τιμές για τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο είναι σημαντικά μειωμένες 
σε σχέση με τους υπόλοιπους καλοκαιρινούς μήνες. Σε συνδυασμό με την καλύτερη ποιότητα των 
προσφερομένων υπηρεσιών (φαγητό - διασκέδαση) που παρατηρείται λόγω του μικρότερου αριθμού 
τουριστών, τα χρονικά αυτά διαστήματα αποτελούν την καλύτερη λύση για τους απαιτητικούς 
παραθεριστές.  
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