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ATTENZIONE  Prima dell’inizio dell’esame, gli esaminatori devono: 
 a) leggere le informazioni alle pagine 2 e 3, 
 b) passare in rassegna le domande delle prove 1 e 2. 
 Il presente fascicolo, dopo l’esame, viene restituito agli esaminatori. 
 Durata complessiva dell’esame per ogni coppia di esaminandi: 25  

minuti. 
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INFORMAZIONI PER GLI ESAMINATORI  
 

Ι. CHE COSA SI PROPONE DI VERIFICARE L'ESAME ORALE 
L'esame orale si propone di verificare l'abilità degli esaminandi ad esprimere un punto di vista relativamente 
ad un argomento oggetto di discussione, a scambiare informazioni mediate da testi scritti, a discutere tra di 
loro, dimostrando di padroneggiare le strutture della lingua e di saper comunicare nelle situazioni previste 
dalla prova d'esame. 

ΙΙ. PROCEDURA 
1. La prova vera e propria dura 25 minuti ed i candidati vengono esaminati a coppie. 
2. Essa consiste in due prove e si svolge interamente in lingua italiana. Perciò qualsiasi richiesta di chia-

rimenti o spiegazioni deve essere fatta, dall’esaminando, in lingua italiana. 
3. Prima di proporre agli esaminandi gli argomenti delle prove, l'esaminatore “rompe il ghiaccio”, rivolgendo 

loro due o tre domande relative ai loro interessi, alle loro occupazioni eccetera. La rottura del ghiaccio e 
l'informazione degli esaminandi durano 3 minuti circa. 

4. Agli esaminandi vengono sottoposti i testi-stimolo per la discussione, mentre le istruzioni relative a ciò che 
devono produrre vanno date oralmente dall'esaminatore. Per motivi di segretezza, le istruzioni relative alle 
prove 1 e 2, anziché essere stampate nel presente fascicolo, vengono consegnate agli esaminatori in 
fotocopia prima dell’inizio dell’esame stesso. Nel caso non vi siano state date, siete pregati di farne richie-
sta alla Commissione responsabile della sede d’esami. 

5. Dopo la “rottura del ghiaccio” e prima dell'inizio della prima prova, l'esaminatore dà, naturalmente in 
italiano, le seguenti informazioni: 
- Sosterrete, nel corso dell'esame, due prove con cui si verificherà la vostra abilità a dialogare con me o 

con il vostro compagno / la vostra compagna. 
- Dovete usare solo la lingua italiana fino alla conclusione della prova. 
- Durante la prima prova ognuno/ognuna di voi ha a disposizione 3 minuti per dare la propria risposta o 

esprimere il proprio punto di vista, opportunamente motivati, relativamente all'argomento che vi 
propongo. Risponde prima il candidato / la candidata A, (tu/Lei), e poi il candidato / la candidata B 
(tu/Lei). 

- Con la seconda prova siete invitati a discutere tra di voi o/e con me su un determinato argomento. 
- Le informazioni sull'argomento di cui discutere le trarrete da due testi greci, uno per ciascuno/a, che vi 

sottoporrò. Avete 2 o 3 minuti di tempo per leggerli. I due testi, affini per contenuto e forma, 
contengono informazioni diverse che vi dovete scambiare nel corso della conversazione e che 
dovete utilizzare secondo le istruzioni che vi darò. 

- La durata complessiva della seconda prova è di 16 minuti. 
PROVA 1 
1. Nella prima prova ogni candidato è invitato a rispondere ad una domanda e, in particolare, ad esprimere il 

proprio punto di vista su un certo argomento, giustificando la sua risposta. 
2. Le domande poste ai due candidati sono diverse e si scelgono soprattutto in base all'età degli stessi. Se 

un candidato manifesta difficoltà a rispondere, l'esaminatore lo aiuta, senza però proporre una domanda 
diversa. 

PROVA 2 
1. Nella seconda prova si richiede che i candidati traggano da un testo greco, precedentemente letto, le 

informazioni utili per dialogare tra di loro, chiedendo e dando informazioni, esprimendo un punto di vista, 
proponendo una soluzione, fornendo alternative ecc., secondo le istruzioni allegate al tema assegnato. 

2. Ai candidati si propongono due testi differenti, di non più di 500 parole, affini per l'argomento e la forma. 
3. Dopo l'indicazione del testo da leggere e dell'istruzione da eseguire, ai candidati saranno lasciati 2 o 3 

minuti per prendere visione del testo stesso. In seguito si richiede loro di avviare l'interazione, nel corso 
della quale l'esaminatore interviene per facilitare lo scambio, se lo ritiene opportuno. 

4. Un candidato non può leggere il testo proposto al compagno. 
5. Parlerà per primo il candidato che, nella prima prova, ha parlato per secondo e viceversa. 
6. La seconda prova dura complessivamente 16 minuti. 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 4 
1. Ci si accerti che sull'etichetta compaiano il nome e il codice del candidato. 
2. La scheda di valutazione deve essere compilata da tutti e due i componenti la commissione esaminatrice. 

Il primo esaminatore valuta la produzione dei candidati durante l'esecuzione della prova, mentre il 
secondo, quello cioè che ha partecipato attivamente alla prova stessa, valuta ad esame concluso, dopo 
che i candidati si sono allontanati dall'aula. 

3. Si usi una penna nera o blu, evitando di fare cancellature. 
4. L'assegnazione del punteggio per ogni criterio previsto dal modulo 4 diventa fattiva solo con l'annerimento 

della casella corrispondente, nel modo che segue: 
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ΙΙΙ. CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione per il livello C1 sono i seguenti: 

∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 1 & 2  

Προφορά και επιτονισμός 

Λεξιλογική ακρίβεια και ποικιλία 

Γραμματική ακρίβεια 

Καταλληλότητα γλωσσικών επιλογών 

Συνοχή, συνεκτικότητα και ευχέρεια λόγου 

∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ 2 

Συνομιλιακές δεξιότητες 

∆ιαμεσολαβητικές δεξιότητες 

Durante le due prove gli esaminatori devono verificare e quindi annotare sul modulo precedente (facendo 
attenzione a non confondere i moduli dei due candidati) se ciascun candidato reagisce in modo 
appropriato alle domande. L'appropriatezza e quindi la conseguente positività della risposta devono essere 
sempre viste in relazione al livello C1, ad un livello cioè di conoscenza molto buona della lingua italiana. 
In questa ottica devono essere attribuiti i punteggi previsti per le prime cinque variabili del modulo: 

1. fino a due punti (1-2) per la correttezza della pronuncia e dell'intonazione, valutando il peso, minimo (2) o 
moderato (1), dell'accento straniero; 

2. fino a tre punti (0-3) per l'appropriatezza e la ricchezza lessicale, variabile la cui scala di misurazione va 
da (0), qualora il candidato usi in modo ripetitivo un lessico dimesso e improprio, a (3) se invece dimostra 
di possedere un ampio vocabolario, di cui seleziona le voci in modo naturale e spontaneo; 

3. fino a tre punti (0-3) per la padronanza delle strutture morfosintattiche, variabile con una scala di 
misurazione da (0) a (3), a seconda dell'abilità a padroneggiare strutture morfosintattiche sempre più 
complesse, in coerenza con il livello C1, e della notevole (0) o minima (3) incidenza di eventuali errori 
sulla comprensibilità della produzione; 

4. fino a tre punti (0-3) a seconda che le scelte linguistiche siano appropriate o meno in rapporto al compito 
assegnato, una variabile cioè che tiene conto della quantità di comunicazione convogliata nella risposta, 
dell'appropriatezza situazionale, dell'abilità a riconoscere il valore comunicativo degli elementi linguistici 
nel contesto specifico previsto dalle istruzioni; 

5. fino a tre punti (0-3) per la coerenza delle argomentazioni proposte, la coesione del discorso e la 
naturalezza dell'espressione; in tale ambito si va da una produzione di brevi affermazioni, isolate o prive 
di consequenzialità (0) ad una produzione dove, da determinate premesse, si giunge, attraverso un 
percorso logico inequivocabile, ad una conclusione (3). 

 

La seconda prova viene poi nuovamente valutata secondo altre due variabili, entrambe con una scala di 
misurazione: 

6. fino a tre punti (0-3) per l'abilità globale ad interagire con un'altra persona, esprimendo pareri, assenso o 
dissenso, proponendo soluzioni o alternative e mettendo opportunamente in atto le strategie che 
assicurano la riuscita dell'interazione (chiedere la parola, chiedere chiarimenti, scusarsi per l'interruzione, 
rispettare i ruoli e il grado di formalità della situazione eccetera); si va perciò da uno scambio privo di 
spontaneità, limitato a brevi commenti non contestualizzati (0), ad uno scambio naturale e spontaneo 
(naturalmente nei limiti consentiti dalla situazione d'esame), rispettoso dei ruoli e del contesto e 
scorrevole negli interventi (3); 

7. fino a tre punti (0-3) per l'abilità a trasferire in italiano contenuti tratti da testi greci, di cui vengono 
selezionate le informazioni, che, opportunamente filtrate a seconda del compito da svolgere, vengono 
reimpiegate nel corso dello scambio orale con il compagno. 
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DOMANDE PER LA PROVA 1 
 
 
 

DOMANDE PER LA PROVA 2 
 
 
 

Per motivi di segretezza, le domande relative a queste prove, 
anziché essere qui stampate, vengono consegnate agli 

esaminatori in fotocopia prima dell’inizio dell’esame stesso. 

Nel caso non vi siano state date, siete pregati di farne 
richiesta alla Commissione responsabile della sede d’esami. 
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PROVA 1: Proposta 1 
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Taglia extralarge 

 

Cosa non si farebbe per un posticino nel libro dei Guinness dei Primati! Questi 
ragazzi di Lima, in Perù, ci sono riusciti confezionando un paio di jeans che nessuno 

indosserà mai. A meno che da qualche parte non esista qualcuno con gambe e 
fianchi da gigante. Allora questi maxi pantaloni, di 40 metri di lunghezza e 30 di 

girovita, gli calzerebbero a pennello. 
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Il mondo a testa in giù 

 

È giapponese l’ultima e straordinaria roller coaster, che è entrata di diritto nel 
Guinness dei primati: durante la corsa sulle sue rotaie di ferro, i passeggeri di questa 

nuovissima “montagna russa” finiscono a testa in giù per ben 14 volte. 
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PROVA 1: Proposta 2 
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Tutti narcisi su Facebook? 

 

Sul profilo di Facebook hai foto molto glam? Il tuo social network cresce a 
dismisura? Potresti essere narcisista. Hai un profilo su Facebook o su un altro 
social network? Attento alle immagini e alle informazioni che diffondi sul tuo conto: 

non rischi solo di compromettere la tua reputazione, ma anche di passare per 
narciso. 
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Sul telefonino, un software gratuito per non vedenti e ipovedenti 

 

A partire da questa settimana sarà disponibile, Tim Mobile Speak, il software 
interattivo che rende accessibile sui telefoni di ultima generazione la comunicazione 

via telefonino anche a non vedenti e ipovedenti.  Si tratta di una applicazione che 
sarà offerta gratuitamente e che consente ai clienti Tim di utilizzare tutte le funzioni 

del telefonino grazie ad una voce elettronica che legge il display in base alle 
necessità e alle indicazioni dell’utilizzatore. 
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PROVA 1: Proposta 3 
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Bagno divino 

 
Perdersi in un bicchier di vino. È quello che potrebbe capitare a questi rilassati avventori di un 
centro termale di Tokyo. Per l’inaugurazione, infatti, le vasche sono state riempite di vino. E 

visto il periodo non poteva che trattarsi di vino novello. 
Il primo centro di vinoterapia è nato in Francia e, guarda caso, proprio nei pressi della città di 

Bordeaux, dove viene prodotto uno dei vini più apprezzati del mondo, dall’idea di una 
viticoltrice francese: Mathilde Cathiard-Thomas. Secondo la signora francese il vino avrebbe 

notevoli proprietà benefiche: i semi contenuti negli acini dell’uva, che contengono degli 
antiossidanti naturali, sarebbero capaci di aiutare il corpo a combattere l’invecchiamento. 
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Un bagno di ossigeno 

 

 

 

 

 

 

 

Per migliorare la pelle basta un po’ di ossigeno. È il nuovo trattamento di bellezza 
“made in Japan”. Entrando in questa capsula a ossigeno, si cancella ogni fatica. Il 
sistema, grazie proprio alla somministrazione dell’ossigeno, può ridurre, secondo i 
suoi ideatori, del 40 per cento l’acido lattico accumulato nel corpo, rivitalizzando le 
cellule. La terapia è usata in Giappone talvolta anche per scopi medici: nel campo 

della osteopatia, oftalmologia e ginecologia. 
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PROVA 1: Proposta 4 
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PROVA 1: Proposta 5 
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L'urlo (di dolore) di Tarzan 

 
Un povero Tarzan, vittima della deforestazione, non trova più alberi a cui 

aggrapparsi e diventa protagonista di questa originale pubblicità del WWF danese. 
Nel mondo ogni 2 minuti vengono distrutti 15 metri quadri di foresta pluviale. 
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Scioglimento globale 

 
Anche il WWF belga ha voluto sviluppare una campagna sui mutamenti climatici. Nel 

testo si legge che i primi effetti del surriscaldamento globale sono già visibili e si 
invita il Consiglio dei Ministri a voler prendere delle decisioni che portino il paese 
verso l’adesione alle misure previste dal Protocollo di Kyoto. Ciascuno di noi può 

diventare parte attiva nella lotta al surriscaldamento globale, per esempio adottando 
comportamenti responsabili come l'utilizzo dei mezzi pubblici al posto dell'auto. 
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PROVA 2: Proposta 1 

ESAMINANDO B 
 

Και το μυαλό θέλει τη … γυμναστική του 
«Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει αν δε θέλετε 
να  το  χάσετε»,  παροτρύνουν  οι  επιστήμονες. 
Σύμφωνα με νέες έρευνες οι νευρικές συνάψεις 
συνεχίζουν  το  σχηματισμό  τους  σε  όλες  τις 
ηλικίες,  αλλά  μόνον  όσο  εμείς  συνεχίζουμε  να 
σκεφτόμαστε… 
Όπως  αναφέρει  ο  Δρ  Μάθιου  Μπάμπλινγκ  

δεν ευσταθεί η παλαιότερη άποψη των επιστη‐
μόνων ότι με τα χρόνια συρρικνώνεται η μάζα 
του εγκεφάλου έως και κατά 12% για τα ηλι‐
κιωμένα άτομα. 
Ο  κ.  Μπάμπλινγκ,  που  ηγήθηκε 

των τελευταίων ερευνών, λέει ότι η 
διαδικασία  της  νευρογένεσης  που 
παρατηρείται  συνήθως  στον  αν‐
θρώπινο εγκέφαλο κατά την παιδι‐
κή  και  εφηβική  ηλικία,  μπορεί  να 
συνεχιστεί  και  κατά  την  ενήλικη 
ζωή  και  έως  τα  βαθιά  γεράματα.

 

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το ανθρώ‐
πινο  μυαλό  αναπτύσσει  νέες  νευρικές  συνά‐
ψεις  όταν  ο  άνθρωπος  μαθαίνει  καινούρια 
πράγματα  ή  όταν  αλλάζει  τον  τρόπο  σκέψης 
του  μετά  από  ψυχολογική  θεραπεία.  Το  ίδιο 
συμβαίνει και όταν κάποιος βρίσκεται σε αντι‐
καταθλιπτική αγωγή. 
Εξετάζοντας τον εγκέφαλο ατόμων πριν και 

μετά  από  θεραπευτική  ψυχολογική  αγωγή, 
διαπίστωσαν  ότι  ο  εγκέφαλός  τους  είχε  αρχί‐
σει να "γεννά" νέους νευρώνες. 

Να  αναφέρουμε,  τέλος,  ότι  οι 
επιστήμονες  πιστεύουν  ότι  ακόμα 
και  όταν  πρόκειται  για  το  μυαλό 
ηλικιωμενων  ατόμων  αν  αυτά  τα 
άτομα  μαθαίνουν  καινούρια  πράγ‐
ματα  και  "γυμνάζουν"  το  μυαλό 
τους  μπορούν  να  το  κρατήσουν 
υγιές και "ζωντανό" μέχρι τέλους. 

 
www.tanea.gr 

 

 
PROVA 2: Proposta 2 

ESAMINANDO B 

Πρέπει να ντρεπόμαστε για τις προλήψεις μας; 
Λουίζα Βογιατζή 

Tο να είναι κανείς προληπτικός θεωρείται παιδαριώδες και ξεπερασμένο. 
Όλο και λιγότεροι είναι αυτοί που παραδέχονται ότι φοβούνται να ταξιδέ-
ψουν την Tρίτη και 13 του μηνός, να χαϊδέψουν μια μαύρη γάτα, να σπά-
σουν έναν καθρέφτη. Kι όμως, αυτόματα χτυπάμε ξύλο για να μην προκα-
λέσουμε την τύχη μας ή κουβαλάμε φυλαχτά και αντικείμενα φετίχ για να 

μας προστατεύουν και να μας φέρνουν γούρι. Mήπως κατά βάθος είμαστε όλοι λίγο πιο 
προληπτικοί από όσο θέλουμε να λέμε ότι είμαστε; 
 

Oι προλήψεις των εγγράμματων 
Λένε για τον Σίγκμουντ Φρόυντ, αυτόν το στοχαστή που τα ’βαλε με τη θρησκεία και τις 
προλήψεις, ότι κάθε πρωί χαιρετούσε το ίδιο πορσελάνινο κινεζικό αγαλματάκι της συλλο-
γής του που ήταν τοποθετημένο στη δεξιά πλευρά του γραφείου του για να ξεκινήσει τη μέ-
ρα του. Kαι δεν είναι ο μόνος. Πάρα πολλά τέτοια «μαγικά» τελετουργικά, αντικείμενα φε-
τίχ και προληπτικές πεποιθήσεις έχει διαδοθεί κατά καιρούς ότι συνήθιζαν να έχουν άνθρω-
ποι των γραμμάτων, της επιστήμης, της τέχνης, της πολιτικής. Aλλά και ανάμεσα στους 
ανώνυμους δεν είναι μικρά τα ποσοστά αυτών που, για παράδειγμα, φοβούνται τον αριθμό 
13, αλλά αν τους ρωτήσει κανείς, θα ισχυριστούν ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι προλη-
πτικοί. 
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PROVA 2: Proposta 1 
ESAMINANDO A 
 

Ευεργετική δράση στον εγκέφαλο έχει το Ίντερνετ 
Το  «σερφάρι‐
σμα»  στο  δια‐
δίκτυο  διεγεί‐
ρει  κέντρα 
στον  εγκέφα‐
λο  που  σχετι‐
ζονται  με  τον 
έλεγχο  λήψης 
αποφάσεων 

και  το  σύνθετο  λογισμό  ειδικά  στους  ηλικιω‐
μένους.  Αμερικανοί  επιστήμονες  συστήνουν 
ανεπιφύλακτα το  ίντερνετ σε ανθρώπους που 
βρίσκονται στην τρίτη ηλικία. 
Ειδικοί  από  το  UCLA  διευκρινίζουν  πως  η 
χρήση Internet θα μπορούσε να αντιμετωπίσει 
τις ψυχολογικές αλλαγές που επιφέρει η ηλικία 
και  οδηγούν  την  εγκεφαλική  δραστηριότητα 
σε πτώση που  επηρεάζει  τις πνευματικές  επι‐
δόσεις. 
Συγκεκριμένα,  οι  ερευνητές  μελέτησαν  την 
εγκεφαλική δραστηριότητα 24 ατόμων ηλικίας 
55 με 76 ετών. Οι μισοί ήταν έμπειροι χρήστες 

του  διαδικτύου,  την  ώρα  που  αναζητούσαν 
πληροφορίες  στο  ίντερνετ  και  όταν  διάβαζαν 
βιβλία. 
Η χρήση του Διαδικτύου στους έμπειρους χρή‐
στες φαίνεται ότι αύξησε την εγκεφαλική δρα‐
στηριότητά  τους,  σε  μεγαλύτερο  βαθμό  από 
ό,τι η ανάγνωση βιβλίων. 
Τα αποτελέσματα  είναι  ενθαρρυντικά  για  την 
χρήση  των  υπολογιστών  ώστε  να  αποκομί‐
σουν  ψυχολογικά  οφέλη  οι  άνθρωποι  μέσης 
ηλικίας  και  πάνω,  υποστηρίζει  ο  επικεφαλής 
των ερευνητών, Γκάρι Σμολ. 
Οι  επιστήμονες  ήδη  συνιστούσαν  στους  ηλι‐
κιωμένους  να  εξασκούν  κάποια  πνευματική 
δραστηριότητα,  όπως  τα  σταυρόλεξα,  για  να 
ελαχιστοποιηθεί η επίδραση της ηλικίας. Προ‐
σθέτουν  ότι  οι  κοινωνικές  επαφές,  η  άσκηση 
και  η  υγιεινή  διατροφή  βοηθούν  επίσης  στην 
μείωση του κινδύνου της γεροντικής άνοιας. 
Η έρευνα δημοσιεύεται στην Αμερικανική Επι‐
θεώρηση  Γηριατρικής Ψυχιατρικής  (American 
Journal of Geriatric Psychiatry). 

 
www.tanea.gr 
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Πόσο ευάλωτοι είμαστε; 
Όπως σε καθετί που ξεφεύγει από τα όρια της λογικής, οι άνθρωποι είμαστε εξαιρετικά 
ευάλωτοι. Γι’ αυτό και η πίστη στις προλήψεις μπορεί να γίνει από αντικείμενο εκμετάλ-
λευσης έως ψυχολογικά επικίνδυνη. Mέντιουμ, χαρτορίχτρες, καφετζούδες, αστρολόγοι, 
διάφοροι θεραπευτές, σύμβουλοι φενγκ σούι, εκμεταλλεύονται αυτήν ακριβώς την ανάγκη 
μας να εξηγήσουμε τη ζωή και τον κόσμο γύρω μας με τρόπο μαγικό. Ποιος δεν θα ’θελε να 
μπορεί να αποτρέψει προβλήματα, ατυχήματα, αρρώστιες, δυσκολίες αποφεύγοντας να 
ταξιδέψει την Tρίτη και δεκατρείς και να κερδίζει λεφτά, βάζοντας ένα βάτραχο με τρία 
πόδια να του φυλάει την πόρτα! Ένα μικρό παιδί μπορεί να πιστεύει ότι το αρκουδάκι του 
είναι ζωντανό, έρχεται όμως η στιγμή που νιώθει και καταλαβαίνει ότι αυτό δεν είναι αλή-
θεια. Ξέρει τότε ότι υπάρχουν πράγματα, δύσκολα και δυσάρεστα, που πρέπει και μπορεί να 
αντιμετωπίσει χωρίς «μαγική» βοήθεια. Tο αρκουδάκι δεν παύει να είναι παρηγοριά, ανα-
κούφιση, καταφύγιο. Έχει όμως πια την αξία που το ίδιο το παιδί του δίνει. Kάπως έτσι 
συμβαίνει και με τις προλήψεις. Eμείς, όμως, τους δίνουμε τη σημασία που θέλουμε να 
έχουν στη ζωή μας. 

H κ. Λουίζα Βογιατζή είναι συμβουλευτική ψυχολόγος. 
www.vita.gr 
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Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας 
________________________________________________ 

Μια σειρά κρατικών πρωτοβουλιών έχει ληφθεί στον τομέα της εκπαίδευ‐
σης, προκειμένου να καταπολεμηθεί ο αναλφαβητισμός και να προωθηθεί η 
ιδέα της «Διά Βίου Μάθησης».  

Στην Ελλάδα, ο δημόσιος φορέας, ο οποίος σχεδιάζει και αναλαμβάνει δρά‐
σεις στον τομέα αυτό, είναι η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του 
Yπουργείου Παιδείας που σχεδιάζει, συντονίζει και υλοποιεί σε εθνικό επί‐
πεδο ενέργειες που αφορούν στη διά βίου μάθηση όπως: 
* Η βασική εκπαίδευση ενηλίκων, δηλαδή η καταπολέμηση του αναλφαβη‐
τισμού και η συμπλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
* Η κοινωνικο‐πολιτιστική εκπαίδευση  που αφορά σε θέματα πολιτισμού, 
υγείας και περιβάλλοντος καθώς και η ενημέρωση για θέματα κοινωνικά, 
πολιτιστικά και ευρωπαϊκά. 
* Η ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και η 
σύνδεση και η συνεργασία με τα σύγχρονα συστήματα ανοιχτής και εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. 
 

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, που υποδέχονται πολίτες από 18 ετών και 
πάνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική κατώτερη βαθμίδα 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι θεσμός και στην Ελλάδα. Ως ιδέα 
άρχισε να υλοποιείται την ίδια χρονιά στη Γαλλία, τη Γερμανία και την 
Αγγλία. Στη χώρα μας το πρώτο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας άρχισε να 
λειτουργεί στο Περιστέρι το 2000. Σήμερα υπάρχουν 57 ΣΔΕ σε όλη την 
Ελλάδα. 
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Ένας στους 10 Έλληνες δεν έχει τελειώσει το 
∆ημοτικό... 

«Παντρεύτηκα στα 15 μου.  Οι γονείς μου, δεν επέμειναν ποτέ να 
συνεχίσω το σχολείο. Μετά γέννησα τα παιδιά μου, ασχολήθηκα 
με το μεγάλωμά τους, δεν κατάφερα να επιστρέψω στις σχολικές 
αίθουσες».  
Η Ρένα αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες στη συνέχεια, όταν χρειά‐
στηκε να αναζητήσει δουλειά. «Ζητούσα να εργαστώ ως καθαρί‐
στρια. Αλλά παντού απαιτούσαν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαί‐
δευσης!» 
Η Μάρω, μητέρα κι αυτή, έρχεται από τη Ρωσία. «Οι γονείς μου 
ήταν αγράμματοι άνθρωποι. Δούλευαν στα χωράφια. Κάποια στιγ‐
μή αποφάσισαν ότι περισσότερο συνέφερε να αρχίσουμε να 
εργαζόμαστε κι εμείς τα παιδιά, παρά να συνεχίσουμε το σχολείο». 
Πριν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, η Σταυρούλα 
«εγκατέλειψε» κι αυτή το Γυμνάσιο. «Εγώ  ήμουν δύσκολο παιδί, η 
διαδικασία της εκπαίδευσης μου φαινόταν εξαιρετικά ανιαρή. 
Πολύ σύντομα παντρεύτηκα κι εγώ και ασχολήθηκα με τα παιδιά 
μου». 
Και οι τρεις γυναίκες αυτή την περίοδο φοιτούν σε Σχολείο Δεύ‐
τερης Ευκαιρίας. «Στην πορεία κατάλαβα ότι δεν γίνεται κάποιος, 
στην εποχή μας, να μην έχει τις στοιχειώδεις γνώσεις. Δεν 
μπορούσα καν να βοηθήσω τα ίδια μου τα παιδιά με τα μαθήματα 
του σχολείου», αναφέρει η Μάρω. «Η αναζήτηση εργασίας, ‐λέει η 
Σταυρούλα‐ είναι ένα μεγάλο και πολύπλοκο ζήτημα. Κανείς δεν 
θα πάρει στη δούλεψή του άνθρωπο χωρίς  κάποιο απολυτήριο. 
Αυτά τα ζήσαμε, αυτά τα περάσαμε και πληγωθήκαμε. Γι' αυτό και 
τώρα συνεχίζουμε κι εμείς οι ίδιες και, επιπλέον, προσπαθούμε να 
κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Γι' αυτό επιμένουμε στη 
μάθηση, στο σχολείο, ακόμα και στην εισαγωγή τους στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
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Ιατρικά Προβλήματα μετά τις ∆ιακοπές 

Όλο το χρόνο δουλεύουμε σκληρά και περιμένουμε ανυπόμονα τις καλοκαιρινές μας 
διακοπές για να ξεκουραστούμε και να ξεφύγουμε λίγο από τη ρουτίνα της καθημερι-
νότητας. ∆υστυχώς, όμως, οι μέρες περνάνε πολύ γρήγορα και ώσπου να το κατά-
λάβουμε, γυρίζουμε πίσω στη δουλειά και την καθημερινότητά μας και το μόνο που 
μας θυμίζει τις διακοπές μας είναι οι αναμνήσεις και ... ορισμένα ιατρικά προβλήματα 

που συνήθως συνοδεύουν αυτήν την περίοδο. 
 

 

1. ΑΫΠΝΙΑ 
Στις διακοπές μας συνήθως αλλάζουμε τις ώρες 
του ύπνου μας. Βρίσκουμε την ευκαιρία να 
κοιμόμαστε το μεσημέρι, πηγαίνουμε βόλτες, 
και, άρα, κοιμόμαστε πιο αργά το βράδυ με 
αποτέλεσμα να ξυπνάμε πιο αργά το πρωί. 
Επίσης, αν κάνουμε κάποιο μακρυνό ταξίδι 
αλλάζουμε ζώνη ώρας. Έτσι, όταν επιστρέφουμε 
στους καθημερινούς ρυθμούς μας υποφέρουμε 
από ήπια έως έντονη αϋπνία, που μπορεί να 
διαρκέσει έως και μερικές εβδομάδες. Η 
αποφυγή κατανάλωσης καφεΐνης, αλκοόλ και 
άλλων διεγερτικών ουσιών, η σταθερή ώρα 
κατάκλισης και αφύπνισης το πρωί, καθώς και 
ορισμένα φαρμακευτικά σκευάσματα μπορούν 
να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος.  
 

2. ΕΝΤΟΝΗ ΚΟΥΡΑΣΗ 
Κατά τις καλοκαιρινές μας αποδράσεις, επειδή 
θέλουμε να ξεκουραστούμε όσο το δυνατόν πιο 
πολύ, αποφεύγουμε να μαγειρεύουμε και να 
τρώμε σταθερά γεύματα. Έτσι, καταφεύγουμε 
συχνά σε έτοιμα και τυποποιημένα γεύματα, με 
αποτέλεσμα να στερούμαστε βασικές βιταμίνες 
και ιχνοστοιχεία. Όταν, όμως επιστρέφουμε 
στους έντονους ρυθμούς ζωής μας, γίνεται 
φανερή η έλλειψη αυτών των βιταμινών και 
νοιώθουμε μεγάλη κούραση. Η λήψη συμπλη-
ρωματικών σκευασμάτων βιταμινών γίνεται 
επομένως απαραίτητη. 
 

3. ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ 
Τα μαλλιά μας ταλαιπωρούνται αρκετά το καλο-
καίρι με τη ζέστη. Είναι απαραίτητο μετά τις 
διακοπές να κάνουμε συχνά μάσκες ενυδάτω-
σης, να χρησιμοποιούμε ειδικά σαμπουάν για 
την τριχόπτωση και να παίρνουμε ειδικά συμ-
πληρώματα διατροφής. 
 

 

4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΑΡΟΥΣ 
Η καταφυγή στα έτοιμα και πρόχειρα γεύ-
ματα κατά τη διάρκεια των διακοπών είναι 
πολύ συχνή, όπως επίσης η αυξημένη 
κατανάλωση νυχτερινών γευμάτων και 
αλκοόλ. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την 
πρόσληψη κιλών. Η επιστροφή μας θα πρέπει 
να συνδυάζεται άμεσα με αποτοξίνωση, 
υγιεινή διατροφή και αυξημένη σωματική 
δραστηριότητα. 
 

5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ  
Το δέρμα υποφέρει κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού. Όταν εκθέτουμε το δέρμα μας 
στον ήλιο, εκείνο ανταποκρίνεται χρησιμο-
ποιώντας τα μελανοκύτταρά του, τα οποία 
εκκρίνουν μελανίνη προκειμένου να προ-
στατευθούν ενάντια στην ηλιακή ακτινοβο-
λία. Επίσης, γίνεται σκληρό για να ανταπε-
ξέλθει στις δυσμενείς καιρικές περιβαλλο-
ντικές συνθήκες. Όταν επανέρχεται σε φυ-
σιολογικές συνθήκες, αποβάλλει τα παλιά 
κύτταρα που έχει δημιουργήσει και φτιάχνει 
καινούργια, υγιή. Στη φάση αυτή χρειάζεται 
εντατική ενυδάτωση. Έτσι, είναι σημαντικό 
να βάζουμε ενυδατικές κρέμες, να κάνουμε 
μάσκες ενυδάτωσης, να πίνουμε πολύ νερό 
και να τρώμε πολλά φρούτα και λαχανικά. 
 

6. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ 
Όταν επιστρέφουμε στη ρουτίνα της καθημε-
ρινότητάς μας, ο οργανισμός μας αντιδρά 
στην αλλαγή αυτή και είναι αρκετά συχνό οι 
υπερτασικοί ασθενείς να εμφανίζουν κρίσεις 
στην αρτηριακή πίεση. Όταν οι κρίσεις αυτές 
επιμένουν, είναι απαραίτητο να συμβουλευ-
τούμε το γιατρό μας για μια πρόσθετη φαρ-
μακευτική αγωγή. 
 
 

 
 

Σύμβουλος Ομορφιάς, Πρόληψης & ΥΓΕΙΑΣ. Τεύχος  48, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος ’11 
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Ferrari F12 berlinetta 

Απλώς κορυφαία 
Οι Ιταλοί την περιγράφουν ως «την ισχυρότερη Ferrari που μπορεί να κυκλοφορήσει νόμιμα στο 
δρόμο». Οι δημοσιογράφοι βλέπουμε σε αυτήν τη διάδοχο της 599 και αποδίδουμε το όνομά της 
στον V12 κινητήρα που χρησιμοποιεί και όχι στο έτος που διανύουμε. 

Το ατμοσφαιρικό ‐ χωρίς turbo ‐ μοτέρ των 6.262 κ.εκ. αποδίδει 740 ίππους ‐ δηλαδή 118 ίππους 
ανά 1.000 κ.εκ. ‐ με την κόκκινη γραμμή στις 8.700 σ.α.λ. και τη θηριώδη ροπή των 690 Nm, το 
80% της οποίας είναι διαθέσιμο από τις 2.500 στροφές ανά λεπτό. 

Όταν οι αριθμοί αποτυπώνουν την αλήθεια ευκρινέστερα από κάθε άλλη φορά, χρειάζεται κάτι 
περισσότερο από ένα καλό κιβώτιο ταχυτήτων για να διαχειριστεί αυτά τα μεγέθη. Στη Ferrari 
απλώς «κοίταξαν» στη Formula 1, πήραν ένα κιβώτιο διπλού συμπλέκτη με «κοντή» κλιμάκωση 
και έλυσαν ταυτόχρονα τα δύο από τα τρία βασικά προβλήματα ενός supercar: αυτό των 
επιδόσεων και εκείνα της κατανάλωσης και των ρύπων. 

Η F12 berlinetta ολοκληρώνει τη διαδικασία «0‐100 χλμ./ώρα» σε 3,1'', «γυρίζει» την πίστα του 
Fiorano ταχύτερα απ'οποιαδήποτε άλλη ‐ σε 1.23'' ‐ αλλά καταναλώνει 30% λιγότερα καύσιμα 
από τη Ferrari που διαδέχεται και εκλύει 350 γραμμ. διοξειδίου του άνθρακα σε κάθε χιλιόμετρο. 

Το άλλο πρόβλημα, του βάρους του αμαξώματος, επιλύθηκε με την εκτεταμένη χρήση αλουμι‐
νίου. Τα 1.525 κιλά συνδυάζονται πια με 20% μεγαλύτερη στρεπτική ακαμψία και ιδανική 
κατανομή βάρους ανάμεσα στους δύο άξονες την ώρα που οι σχεδιαστές της Ferrari και του 
οίκου Pininfarina κατέληγαν στο οπτικό αποτέλεσμα που βλέπουμε. Τι απομένει; Η τιμή πώλησης 
της F12 berlinetta η οποία προσεγγίζει στην Ευρώπη τις 300.000 ευρώ, καθορίζοντας ουσιαστικά 
το ρόλο της στο χρηματιστήριο της αυτοκινητοβιομηχανίας. 
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Fiat Panda 1.3 Multijet-ΙΙ Ταλαντούχο μικρό 

Το ταλέντο των Ιταλών να κατασκευάζουν εξαιρετικά μικρά 
αυτοκίνητα τοποθετεί και αυτό το Panda στην πρώτη τριάδα της 
κατηγορίας του εξασφαλίζοντας στον ιδιοκτήτη του ένα 
διαχρονικά χρήσιμο, πρακτικό και αποκλειστικά πεντάθυρο 
αυτοκίνητο. 

Με μήκος 3,65 μέτρα και μεταξόνιο 2,30 μέτρα, χωρά εύκολα τέσ‐
σερις ενηλίκους ενώ ο όγκος του χώρου αποσκευών μεγεθύνεται 
από τα 225 στα 260 λίτρα, χάρη στη δυνατότητα μετακίνησης 
του πίσω καθίσματος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένα στοιχεία που 
υπερθεματίζουν για την απόκτησή του: η υπέρβαση στην ποιότη‐
τα κατασκευής παρά τα σκληρά πλαστικά, η υποδειγματική ερ‐
γονομία του, ο διαθέσιμος βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός, 
η ευελιξία του σε αστικές συνθήκες κίνησης ‐ με κύκλο στροφής 
9,3 μέτρα ‐ και η ικανότητά του στον ανοιχτό δρόμο. 

Η βελτιωμένη ποιότητα κύλισης είναι εμφανής από την πρώτη 
στιγμή και τα διλήμματα που ανακύπτουν αφορούν κυρίως τη 
σωστή επιλογή καυσίμου και έκδοσης ισχύος. Ξεκινώντας από τα 
ατμοσφαιρικά 1,2 λίτρα και τους 69 ίππους ‐ από 10.500 ευρώ ‐ 
ανεβαίνεις κατηγορία ισχύος στους 85 ίππους του turbo 
δικύλινδρου βενζινοκινητήρα TwinAir ‐ από 11.800 ευρώ ‐ και 
καταλήγεις στο μοναδικό diesel με 75 ίππους από 1,3 λίτρα αντί 
13.600 ευρώ χωρίς όφελος απόσυρσης.  

Αυτή είναι η δική μου προτεινόμενη επιλογή που αν και είναι 
ακριβότερη, σε ανταμείβει με την απόδοση, το χαμηλό θόρυβο και 
την απίστευτη οικονομία καυσίμου ‐ σε πραγματικές συνθήκες 
σχεδόν 4,6 λίτρα/100 χλμ., χάρη και στο σύστημα Start/Stop. Ναι, 
υπόκειται σε τέλη κυκλοφορίας λόγω των 104 γραμμ. εκπομπών 
CO2 / χλμ., άρα αν το κριτήριο επιλογής για σας είναι η μη πληρω‐
μή τελών, η λύση του TwinAir είναι μονόδρομος. Χρήσιμη πληρο‐
φορία: το ESP είναι προαιρετικό αλλά κοστίζει μόλις 350 ευρώ, 
άρα δεν υπάρχει δικαιολογία για να μην το αποκτήσετε.


