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Επίπεδο γλωσσομάθειας B1-B2 

Παραγωγή Γραπτού Λόγου - Written production 

1
η
 Δοκιμασία / Activity 1 (Συμπλήρωση ημιτελούς κειμένου αυθεντικού λόγου ) 

On your trip to Berlin, you stayed at the Radisson Blu, a five-star hotel right in the city centre. Although you 

had read good reviews on the Trip Advisor site, you were not satisfied with your stay in this hotel. 

Complete the short review (40-50 words), using the tips on the accompanying card.  
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 Δοκιμασία / Activity 2 (Σύνταξη σύντομου κειμένου βάσει ερεθίσματος στην ελληνική 

γλώσσα)  

 You want to inform Madame Tussaud’s wax Museum in London about the Greek wax Museum of Pavlos 

Vrellis in Ioannina. Write a blog post (90-100 words) on their Facebook page to let them know. Use the 

pictures and the ideas below to write your post. 

I regret to say that this is the first time a five-star hotel was not 

what it promises to be. I am talking about the Radisson Blu 

Hotel in Berlin, where my stay was a rather disappointing 

experience. 

Tips for the review 

• Noisy room 

• Heating not working 

• Dirty bathroom 

• Uncomfortable bed 

• Had to pay for Wi-Fi in the 

room 
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Εκθέματα Μουσείου: Ιστορικά πρόσωπα και 

γεγονότα από την Ελληνική ιστορία 

(παραδείγματα πιο κάτω) 

Ιστότοπος Μουσείου: www.vrellis.gr  

 

Από το 1581 ήταν στην 

Κωνσταντινούπολη 10 κρυφά 

σχολειά, στη Χίο 4, στην 

Πελοπόννησο 10 και σε άλλους 

τόπους 50· με δάσκαλους παπάδες 

και μοναχούς να μαθαίνουν τα 

παιδιά γράμματα τη νύχτα.  

Μισογραμματισμένοι παπάδες και 

καλόγεροι, μιλούσαν στα παιδιά 

για τον Χριστό και για την Πατρίδα, 

τα παρηγορούσαν, τους έδιναν 

ελπίδα. 

 

Γενναίος πολεμιστής  που 

κατέλαβε την Τριπολιτσά και 

προετοίμασε την ελληνική 

επανάσταση. Από το 1821  νίκησε 

με ελάχιστους στρατιώτες 

χιλιάδες Τούρκους στρατιώτες και 

ιππείς, και έγινε γνωστός για τη 

γενναιότητά του. 

 

Εθνικός ήρωας, ο Παύλος Μελάς, ήταν 

αξιωματικός από πολύ καλή οικογένεια. 

Στην εποχή του (δεκαετία του 1890), η 

Μακεδονία δεχόταν συνεχείς επιθέσεις 

από Βούλγαρους, που δολοφονούσαν 

και εκφόβιζαν. Ο Παύλος Μελάς, άφησε 

την ήσυχη ζωή του και πήγε στη 

Μακεδονία να πολεμήσει εναντίον των 

Βουλγάρων όπου και σκοτώθηκε. 

 

 


