
 

 
 

NIVEL C (C1&C2) según la escala del Consejo de Europa CONVOCATORIA 

MÓDULO 2  Producción escrita y mediación  Noviembre 2014 

  

 

 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  

Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 

Certificado Estatal de Conocimiento de Lenguas 

 Escribe tus respuestas en la Hoja de 
Respuestas n° 1 [ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1]. 

 Intenta realizar todas las actividades. 

 Dispones de 120 minutos para terminar esta parte del examen. 

ATENCIÓN 

ACTIVIDAD 1 
 

Has leído este artículo y decides escribir un texto (300 palabras) para publicarlo en tu blog. 
Invita a tus lectores a que definan su postura con respecto a la problemática abordada en el 
artículo. 

 

¡Ojo! No firmes con tu verdadero nombre. Firma como Ana o Juan Alexiou. 

 

              El fin del libro impreso en papel  

Los lectores son quienes más se resisten a creer que en un futuro relativamente cercano el libro, tal 
como lo conocemos, dejará de existir. A pesar de los anuncios 
cada día más contundentes de los progresos tecnológicos en 
todos los formatos digitales que hablan de un fenómeno que ya 
ha comenzado a producirse, los lectores se aferran a sus 
bibliotecas, a sus costumbres y a sus cábalas sin que les importe 
debatir las bases racionales y las irracionales que se enfrentan 
en la aceptación o el rechazo del fin del libro impreso en papel. 

La aparición de la imprenta, en el siglo XV, terminó con la obra 
manuscrita y reproducida mediante copias también realizadas a 
mano. Y la mecánica de reproducción a través de la industria 

del libro revolucionó la difusión del saber y del arte. El lector contemporáneo ha hecho suyas de tal 
manera estas nociones que no quiere oír hablar de temas que, en otros ámbitos, son de su completa 
incumbencia y causa, incluso, de militancia: la depredación de la naturaleza y la contaminación 
ambiental parecen así no tener nada que ver con la industria del libro. Y la posibilidad ya casi 
inmediata de un mundo que elimine el papel y todas las formas conocidas de reproducción para 
cambiarlas por soportes digitales y por una multiplicación electrónica no se presenta como deseable. 
Tal vez no lo sea. O tal vez no lo sea sin una regulación que garantice otros valores. Están en juego, 
como en todas las artes menos en la pintura, los derechos de autor y el acceso ilimitado al progreso 
tecnológico. Pero nada permite suponer con alguna certeza que el libro de papel sobrevivirá. Más bien 
todo lo contrario.  

El libro electrónico, que ya puede leerse en la web gratis o en eBooks que garantizan en principio el 
respeto del derecho de autor y otros derechos, está entre nosotros. Y aunque todavía parezca una 
rareza, su evolución es el síntoma visible y concreto de una transformación en marcha y que cambiará 
la historia. 

http://www.diariouno.com.ar 
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ACTIVIDAD 2 
 

Basándote en la información del siguiente artículo, escribe un texto (350 palabras) que será publicado 
en la revista Arte y Cultura para presentar y promocionar el XX Festival Internacional de Danza de 
Kalamata.  
 

¡OJO! No firmes el texto. Firma como Ana o Juan Alexiou. 
 

 

20ό Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 

 

 

 

 

 

 

 
ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού 
Καλαμάτας πραγματοποιήθη

κε από τις 17 έως τις 24 Ιουλίου 
2014, φωτίζοντας και πάλι 
ξεχωριστές και ενδιαφέρουσες 
πτυχές της σύγχρονης ελληνικής 
και διεθνούς χορευτικής 
δημιουργίας.  

Ήδη από τις πρώτες του κιόλας 
χρονιές το Φεστιβάλ Χορού 
Καλαμάτας συνεισέφερε 
ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός 
άλλου, εξελιγμένου τοπίου για το 
Χορό στην Ελλάδα. Επίσης, 
συνέβαλε στην επεξεργασία της 
έννοιας «περιφερειακό φεστιβάλ 
με διεθνή χαρακτήρα», σε μια 
εποχή που η ιδέα της 
αποκέντρωσης ήταν κυρίαρχη και 
επιτακτική τόσο σε εθνικό όσο και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα το 
Φεστιβάλ αποτελεί μια σταθερά 
στον ελληνικό και διεθνή χώρο, 
πολύτιμη παρακαταθήκη για τις 
μελλοντικές του δράσεις. 

Εδώ και 20 χρόνια, στις 
παραστάσεις του 
προσκαλεί καλλιτέχνες που το 

όνομά τους έχει γραφτεί στην 
ιστορία του χορού αλλά και 
καλλιτέχνες που είναι στην αιχμή 
της πρωτοπορίας. Προβάλλει τη 
σύγχρονη ελληνική δημιουργία και 
τοποθετεί τους έλληνες 
δημιουργούς στο ίδιο πλαίσιο με 
τους συναδέλφους τους στο 
εξωτερικό. Υποστηρίζει και 
προωθεί την ελληνική δημιουργία 
και εκτός Ελλάδας, με τη 
συμμετοχή του σε διεθνείς 
οργανώσεις και δίκτυα. Επιπλέον, 
το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού 
Καλαμάτας εκπροσωπεί τα 
τελευταία 18 χρόνια την Ελλάδα σε 
ένα από τα σημαντικότερα διεθνή 
δίκτυα νέων χορογράφων, το 
Aerowaves, και συμμετέχει σε 
πολλές μεγάλες διεθνείς 
διοργανώσεις. 

Επιβεβαιώνοντας τους στόχους 
του, το Φεστιβάλ Χορού 
Καλαμάτας εντάσσει κάθε χρόνο 
τις παραστάσεις του σε 
ένα περιβάλλον διαρκούς 
εμβάθυνσης, μέσα από τη 
δημιουργία ενός παράλληλου 
χώρου θεωρητικής υποστήριξης 
και επαγγελματικής εκπαίδευσης, 
με σεμινάρια , εργαστήρια και 
δράσεις υψηλού επιπέδου, που 
συνεχώς διευρύνονται θεματικά 
και απευθύνονται όχι μόνο σε όλο 
και περισσότερες διαφορετικές 
ομάδες δημιουργών και 
ερμηνευτών (επαγγελματίες, 
σπουδαστές και ερασιτέχνες από 

όλη την Ελλάδα), αλλά και στην 
ίδια την τοπική κοινωνία της 
Καλαμάτας, ενισχύοντας ενεργά τη 
σύνδεσή της με τον σύγχρονο 
χορό και το ίδιο το Φεστιβάλ. 

Σε μια εποχή που 
ο πολιτισμός βάλλεται από πολλές 
και διαφορετικές κατευθύνσεις, το 
Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 
έχοντας ήδη κατακτήσει μια από 
τις ιδρυτικές του επιδιώξεις, αυτή 
της δημιουργίας του Μεγάρου 
Χορού Καλαμάτας, έχει επιλέξει να 
διατηρήσει το υψηλό καλλιτεχνικό 
επίπεδο των παραστάσεών του, 
στο πλαίσιο των οικονομικών του 

δυνατοτήτων, 
αλλά και να 
ακολουθεί μια 
πολιτική 
συγκράτησης 
των τιμών των 
εισιτηρίων του, 
έχοντας 
παράλληλα 
καθιερώσει 

ειδικές εκπτώσεις σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες 
πολιτών. Ας ελπίσουμε πως θα 
υπάρξει βούληση ώστε το Διεθνές 
Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας να 
διατηρηθεί στη ζωή, με γνώμονα 
πάντοτε την υψηλή ποιότητα και 
την πολύπλευρη παρουσία του 
στο τοπίο του χορού εντός και 
εκτός Ελλάδος. 
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