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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. 



INFORMAZIONI PER GLI ESAMINATORI  
 

Ι. CHE COSA SI PROPONE DI VERIFICARE L'ESAME ORALE 
L'esame orale si propone di verificare l'abilità dei candidati 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 
> La prova vera e propria dura 20 minuti ed i candidati vengono esaminati a coppie. 
> Essa consiste in due prove e si svolge interamente in lingua italiana. Perciò qualsiasi richiesta di chia-

rimenti o spiegazioni deve essere fatta, dal candidato, in lingua italiana. 
> Prima di proporre ai candidati 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 dei candidati durano 3 minuti circa. 

> Ai candidati vengono sottoposti i testi-stimolo per la discussione, mentre le istruzioni relative a ciò che 
devono produrre vanno date oralmente dall'esaminatore. 

> 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 dellla conversazione e che 
dovete utilizzare secondo le istruzioni che vi darò. 

- La durata complessiva della seconda prova è di 16 minuti. 
PROVA 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. 
> 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 
> 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. 

> Ai candidati si propongono due testi differenti, di non più di 500 parole, affini per l'argomento e la forma. 
> 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. 

> Un candidato non può leggere il testo proposto al compagno. 
> Parlerà per primo il candidato che, nella prima prova, ha parlato per secondo e viceversa. 
> La seconda prova dura complessivamente 16 minuti. 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 4 
> Ci si accerti che sull'etichetta compaiano il nome e il codice del candidato. 
> 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. 

> Si usi una penna nera o blu. 
> Non si facciano cancellature. 
> 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: 
> 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; 
> 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; 

> 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; 

> 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; 

> 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: 
> 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); 

> 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 

 

Faccia di maiale 

 
 

A volte un’immagine vale più di mille parole. Lo sanno bene questi attivisti 
di Greenpeace, che per protestare contro l’inquinamento dell’aria hanno 
"ritoccato" a dovere un cartellone pubblicitario di Berlino. Trasformando il 
muso elegante di un’automobile in un faccione da maiale. 

(www.focus.it) 

 
Futuro in fumo 

 
 

"Perdi il vizio" (Break the habit). È questo il motto che decora la carrozzeria 
dell’ultimo "bolide" di Kanaboyina Sudhakar, designer di motociclette. 
Forse anche lui, come molti nel suo paese, l'India, è rimasto scioccato dai 
risultati di uno studio canadese. Secondo questa ricerca in India, dove il 
vizio del fumo è molto diffuso, nei prossimi dieci anni un milione di persone 
moriranno a causa del fumo. 

(www.focus.it) 



  
ΚΚΠΠγγ  / Esami di lingua italiana Novembre 2009 
 

 

  

Livello C1 / Fase 4 Pagina 6 
 

 

PROVA 1: Proposta 2 

 
Numero immatricolati divisi per voto di maturità 

 
www.unifg.it 

 

 
SPORT PREFERITI DAGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE ELEMENTARI 

 
www.icsbellano.org 
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PROVA 1: Proposta 3 

 
 
 

 
 
 

N.1 
 

segnaposto.net 

storage.aicod.it 

 
 
 

N.2 
 

 
 
 

N.3 
 

bp2.blogger.com 

 
pitturaedintorni.it 

 
 
 

N.4 
 

 
 
 

N.5 

 
viapietronenni4.blogspot.com 

equilibriarte.org 

 
 
 

N.6 

    
 
 
 

N.7 

arsmedia.net 

 
 
 

N.7 
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PROVA 1: Proposta 4 

 
 
 
 

 
coolopticalillusions.com 

 
bp3.bogger.com 

 
www.marcoabbenda.com 

 
media.ados.fr 

 
www.e-jewel.co.il  

thecontaminated.com 
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PROVA 1: Proposta 5 

 
 
 

N.1 
 

 
dilia.splinder.com 

 
socialnews.it 

 
 
 

N.2 
 

 
 
 

N.3 
 

  
mclink.it 

 
 
 

N.4 
 

 
 
 

N.5 

 
socialnews.it 

 
valerionovelli.blogspot.com 

 
 
 

N.6 
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PROVA 1: Proposta 6 
 
 

 
 
 

N.1 
A 
 

 
milanomia.com  

gipar.altervista.org 

 
 
 

N.1 
B 
 

    
 
 
 

N.2 
A 
 

 
prime-news.info 

 
webdiocesi.it 

 
 
 

N.2 
B 
 

    
 
 
 

N.3 
A 

 
postais.net 

 
olympicspirit.110mb.com 

 
 
 

N.3 
B 
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PROVA 2: Proposta 1 
 

ESAMINANDO B 

Μελιτζάνες Παπουτσάκια 
1 κιλό μελιτζάνες  
600 γρμ κιμά  
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο  
1 σκελίδα σκόρδο  
1 φύλλο δάφνη  
2 μικρές ντομάτες ψιλοκομμένες  
1 φλιτζάνι λάδι ραφινέ  
1 κουταλιά σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο 
½ φλιτζάνι τυρί παρμεζάνα 
Αλάτι, πιπέρι, Λάδι για τηγάνισμα  

 
Μπεσαμέλ:  
2-3 αυγά  
1 φλιτζάνι αλεύρι  
3 φλιτζάνια γάλα  
1 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος  
1 φλιτζάνι λάδι ραφινέ  
1 φλιτζάνι τυρί παρμεζάνα  
Αλάτι, πιπέρι, λίγο τριμμένο μοσχοκάρυδο 

Κόβετε στη μέση τις μελιτζάνες, τις χαράσσετε με ένα κοφτερό μαχαίρι στο κέντρο και τις βάζετε 
σε μία λεκάνη με νερό να ξεπικρίσουν για μία ώρα (αν είναι πικρές). Κατόπιν τις τηγανίζετε, τις 
βάζετε σε ένα ταψάκι και αφαιρείτε την ψίχα.  
Βάζετε σε μία κατσαρόλα το κρεμμύδι μαζί με το λάδι σε μέτρια φωτιά για να ροδίσει. Στη 
συνέχεια προσθέτετε τον κιμά, τη δάφνη, το σκόρδο, το αλάτι, το πιπέρι και ανακατεύετε για 3-4 
λεπτά. Προσθέτετε το ανάλογο νερό και αφήνετε να βράσει για 40 λεπτά περίπου.  
Το αποσύρετε από τη φωτιά, προσθέτετε λίγο μαϊντανό και γεμίζετε με τον κιμά τα παπουτσάκια. 
Με ένα κουτάλι καλύπτετε με μπεσαμέλ τα παπουτσάκια, πασπαλίζετε με την παρμεζάνα και 
ψήνετε για 30 λεπτά σε δυνατό φούρνο.  
 
 
 
 
 

PROVA 2: Proposta 2 
 

ESAMINANDO B 
 

Τα ζώα χρησιμοποιούν όπλα για να κυνηγούν; 
 

Μέχρι τώρα, σχετικές μελέτες είχαν δείξει ότι κάποια είδη πιθήκων –μεταξύ των οποίων 
οι χιμπαντζήδες, οι γορίλλες και οι ουρακοτάγκοι– χρησιμοποιούν εργαλεία για να σπάνε 
τους καρπούς και να πιάνουν τερμίτες. Πρόσφατα όμως παρατηρήθηκε η χρήση ενός πιο 
εξελιγμένου όπλου για κυνήγι. 

 

Οι ερευνητές Jill Pruetz και Paco Bertolani από το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα παρατήρησαν 
τους χιμπαντζήδες που ζουν στη σαβάνα της νοτιοανατολικής Σενεγάλης. Καθώς δεν 
πρόκειται για ένα συνηθισμένο φυσικό περιβάλλον για αυτό το είδος πιθήκων, οι θηλυκοί 
χιμπαντζήδες έχουν επινοήσει καινούριους τρόπους για να βρίσκουν την τροφή τους. Η 
μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Current Biology έδειξε ότι 
χρησιμοποιούν δόρατα, τα οποία φτιάχνουν από κλαδιά δέντρων και τα ακονίζουν με τα 
δόντια τους, για να καμακώσουν τους γαλάγους μέσα στις φωλιές τους (ο γαλάγος είναι ένα 
μικρό ζώο που ανήκει στα πρωτεύοντα). Οι χιμπαντζήδες κατεβαίνουν από τα δέντρα για να 
αναζητήσουν τροφή και κατά την περίοδο που έχει μεγάλη ζέστη βρίσκουν καταφύγιο στις 
σπηλιές. Όπως πιστεύουμε ότι έκαναν και οι πρώτοι ανθρωπίδες πριν από περίπου 6 
εκατομμύρια χρόνια ... 
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PROVA 2: Proposta 1 
 
ESAMINANDO A 

ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΥΔΙΑ 

24 μύδια μεγάλα με το κέλυφος  
1 φλιτζάνι τσαγιού από το ζωμό 
που έβρασαν τα μύδια 
6 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο  
150 γρ πιπεροσαλάτα 
1 μεγάλο κρεμμύδι τριμμένο  
2/3 φλιτζανιού τσαγιού ρύζι  

2 κουταλιές σούπας 
κουκουνάρι  
μαϊντανό ψιλοκομμένο  
1/2 κουταλιές σούπας 
ανάμεικτα μπαχαρικά 
1/2 φλιτζάνι τσαγιού 
ντοματάκια ψιλοκομμένα  
1/2 φλιτζάνι τσαγιού νερό 
Αλάτι, πιπέρι  

Πλένουμε τα μύδια, τα αχνίζουμε και πετάμε τα κλειστά. Αφαιρούμε το εσωτερικό από τα 
ανοιχτά μύδια, προσέχοντας να διατηρήσουμε ενωμένο το κέλυφος. Στη συνέχεια σουρώνουμε 
το ζωμό τους και κρατάμε ένα φλιτζάνι του τσαγιού. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι 
και σοτάρουμε το κρεμμύδι, το κουκουνάρι, το ρύζι και το μαϊντανό. Ρίχνουμε το νερό, τα 
ντοματάκια και προσθέτουμε την πιπεροσαλάτα το αλάτι, πιπέρι και τα ανάμεικτα μπαχαρικά. 
Βράζουμε μέχρι να μαλακώσει το ρύζι, για 15 λεπτά. 
Προσθέτουμε το εσωτερικό από τα μύδια και ανακατεύουμε προσεκτικά. Αφήνουμε τη γέμιση 
να κρυώσει λίγο και γεμίζουμε το κέλυφος από τα μύδια όπως είναι μισάνοιχτα.  
Τα δένουμε με σπάγκο για να μην ανοίξουν όταν τα βράζουμε. 
Τα τοποθετούμε σε κατσαρόλα, περιχύνουμε με το ζωμό που κρατήσαμε και τα βράζουμε σε 
πολύ χαμηλή φωτιά, για 20 λεπτά. 
Αφήνουμε να κρυώσουν, και αφαιρούμε το σπάγκο και το πάνω κέλυφος. Σερβίρονται κρύα.  

 
 
 

PROVA 2: Proposta 2 
 

ESAMINANDO A 

Είναι αλήθεια ότι τα δελφίνια επικοινωνούν μεταξύ τους; 
 

Mια νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι τα συμπαθή θηλαστικά όχι μόνο επικοινωνούν μεταξύ 
τους, αλλά χρησιμοποιούν και ονόματα.  

 

Kάθε δελφίνι έχει το δικό του μοναδικό «σφύριγμα» που αντιστοιχεί στην προσωπική του 
ταυτότητα και το οποίο χρησιμοποιείται από τα υπόλοιπα μέλη της αγέλης όταν το καλούν. 
Aκόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι δύο δελφίνια μπορούν να «κουτσομπολεύουν» 
ένα τρίτο όταν αυτό απουσιάζει, ικανότητα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν αποκλειστικά 
ανθρώπινη.  
Oι ανακαλύψεις, που προέκυψαν από πρόσφατα πειράματα στον κόλπο Σαρασότα της 
Φλόριντα, έχουν ενθουσιάσει τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, η οποία πλέον επανεξετάζει 
τον υψηλό δείκτη νοημοσύνης των δελφινιών.  
Σύμφωνα με την ομάδα του Bίνσεντ Tζάνικ από το Eρευνητικό Iνστιτούτο Θαλάσσιων 
Θηλαστικών του Πανεπιστημίου Σαν Aντριους, το δελφίνι «βαφτίζεται» λίγους μήνες μετά 
τη γέννησή του. Είναι η περίοδος κατά την οποία μαθαίνει να παράγει τους πρώτους ήχους. 
Kατά τη διάρκεια της κοινωνικοποίησής του, η αγέλη εντοπίζει έναν συγκεκριμένο ήχο τον 
οποίο το μικρό δελφίνι επαναλαμβάνει. Aυτό το μοναδικό «σφύριγμα» μετατρέπεται στην 
προσωπική του υπογραφή, δηλαδή στο «όνομά» του. 
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PROVA 2: Proposta 3 

  ESAMINANDO B 
 

«Πόνεσα όταν το παιδί έφυγε για σπουδές»  
Η ανασφάλεια οδηγεί  τους περισσότερους γονείς να κάνουν λάθη και να 
λειτουργούν εγωιστικά  
 «Όταν έφυγε το πρώτο μου παιδί για σπουδές στην Καστοριά ένιωσα τον 
τρόμο  και  την  εγκατάλειψη,  παρότι  προετοιμαζόμουν  χρόνια  γι΄  αυτό.  Η 
ανασφάλεια και η αγωνία για τη νέα ζωή των παιδιών οδηγούν τους γονείς 

σε πολλά λάθη».  
Η κ. Σούλα Παναγιωτοπούλου από τη Βάρδα Ηλείας, μητέρα τριών παιδιών, ανήκει στην κατηγορία των 
γονέων που βιώνουν επώδυνα την απομάκρυνση των παιδιών από την οικογενειακή εστία.  
«Όταν έφυγε ο Χρήστος που είναι το πρώτο μου παιδί συνειδητοποίησα ότι η σχέση μου μαζί του περνάει 
σε άλλη φάση, την οποία όμως δεν ήμουν έτοιμη να δεχθώ. Όλοι οι γονείς ευχόμαστε να πετύχει το παιδί 
και να προχωρήσει στην ανεξαρτητοποίησή του. Στην πράξη όμως είναι αδύνατο να επιτευχθεί».  
Αυτό  που  προκαλούσε  ανασφάλεια  στην  κ.  Παναγιωτοπούλου  ήταν  το  καινούργιο  περιβάλλον  του 
παιδιού της και φυσικά οι νέες συνθήκες και ανάγκες που προέκυπταν.  
«Οι περισσότεροι γονείς λειτουργούμε εγωιστικά και σκεπτόμαστε τη δική μας βόλεψη. Δεν μπορούμε να 
σκεφθούμε ότι το παιδί μας χρειάζεται την ενθάρρυνσή μας για να προσαρμοστεί στη νέα ζωή του. Δεν 
σκεπτόμαστε πόσο ανάγκη έχουν να τους δείξουμε εμπιστοσύνη και να τα ενθαρρύνουμε».  
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«Παντρεύονται» η δουλειά και η οικογένεια; 
 
 Όσοι είναι παντρεμένοι ή, ακόμη περισσότερο, όσοι έχουν παιδιά 
μιλάνε για καθημερινό αγώνα δρόμου με το χρόνο και τις 
υποχρεώσεις.  
  

H ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Tο ερώτημα «πώς μπορώ να συνδυάσω 
δουλειά και ιδιωτική ζωή;» απασχολεί λοιπόν 
πράγματι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τις 
γυναίκες από ό,τι τους άντρες. Γι’ αυτές η ζωή 
είναι πολύ συχνά ένα σκέτο τρεχαλητό από τη 
μια δουλειά στην άλλη. Mετά τις απαιτήσεις 
της δουλειάς, ακολουθούν -χωρίς παύση- οι 
απαιτήσεις των παιδιών, του συζύγου, των 
συγγενών, των γνωστών. Σχεδόν ποτέ δεν 
υπάρχει χρόνος ν’ αφιερωθούν σε κάτι με 
ηρεμία, πάντα κάποιος είναι παραπονεμένος, 
πάντα κουβαλάνε ένα φορτίο ενοχών: «γιατί 
πηγαίνω αργά στο γραφείο;», «γιατί φωνάζω 
στα παιδιά όταν χασομεράνε . Aν χρειαστεί να 

κυνηγήσει λίγο περισσότερο τη δουλειά, 
μένουν στο σπίτι όλα πίσω· αν χρειάζεται το 
παιδί λίγη παραπάνω φροντίδα, έχει ν’ 
αντιμετωπίσει τη δυσαρέσκεια του αφεντικού 
και των συναδέλφων. Kαι βέβαια, υπάρχει 
κάποιος για τον οποίο μόνιμα δεν υπάρχει 
χρόνος, και αυτός δεν είναι άλλος από την 
ίδια. Oι περισσότερες εργαζόμενες μητέρες 
είναι τόσο εξουθενωμένες από το διπλό τους 
ρόλο, που συχνά αναρωτιούνται αν θα ’πρεπε 
να εγκαταλείψουν τη δουλειά και τα καλά της 
και να επιστρέψουν μια για πάντα στην 
οικογενειακή εστία. 
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Παιδοκεντρικές οικογένειες  
Την  κατάσταση που  δημιουργείται  στο  σπίτι  όταν φεύγουν  τα παιδιά  η  κ. 
Θεοδώρα  Μήνου,  σύμβουλος  ψυχικής  υγείας,  την  αποδίδει  στο  μοντέλο 
που επικρατεί στις ελληνικές οικογένειες. 
«Οι περισσότερες οικογένειες είναι παιδοκεντρικές αφού στα περισσότερα 
σπίτια και οι δύο γονείς από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί αρχίζουν να 

κάνουν  μόνο  πράγματα  που  αφορούν  αυτό.  Λειτουργούν  μόνο  ως  γονείς  πια,  ξεχνώντας  ότι  είναι  και 
σύντροφοι. Αυτό φυσικά έχει ως αποτέλεσμα όταν φύγουν τα παιδιά από το σπίτι οι περισσότεροι γάμοι 
να περνούν μεγάλες ή και αξεπέραστες κρίσεις.  
Παράλληλα δημιουργούνται  εντάσεις  μέχρις  ότου  επέλθει  ισορροπία  στις  σχέσεις  με  το  παιδί,  αφού οι 
περισσότεροι  γονείς  τη  φυγή  από  το  σπίτι  για  σπουδές  την  βιώνουν  ως  μεγάλη  απώλεια.  Ακόμη 
περισσότερο δυσκολεύονται  να δουν  ότι  η  χιλιομετρική απόσταση δεν  τους στερεί  τον  ρόλο  του  γονέα 
ούτε τους απομακρύνει από τα παιδιά τους. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι εκείνα "απογαλακτίζονται"».  
Η  έναρξη  της φάσης ανεξαρτητοποίησης είχε  κόστος  για  την Λένα Παπαθανασίου,  δεύτερο παιδί  της  κ. 
Σούλας Παναγιωτοπούλου.  
«Όταν έφυγα στην Αθήνα για σπουδές,  το πρώτο διάστημα ήταν δύσκολο και  για μένα αλλά και  για  τη 
μητέρα  μου.  Έπρεπε  να  αναλάβω  πράγματα  τα  οποία  μέχρι  τότε  δεν  με  απασχολούσαν,  από  το  να 
μαγειρέψω μέχρι να ρυθμίσω τα οικονομικά μου, και η μητέρα μου έπρεπε να δεχθεί ότι δεν μπορεί να με 
φροντίζει ή να με ελέγχει». 
(www.tanea.gr) 
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H ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΑΝΤΡΩΝ 
Για τους άντρες τα πράγματα είναι μάλλον 
λιγότερο δύσκολα, αφού, όπως εύκολα 
διαπιστώνει κανείς με μια ματιά γύρω του, 
είναι αυτοί που συνεχίζουν σχετικά 
ανενόχλητοι τη δουλειά τους, ακόμη και αν 
μοιράζονται εξίσου με τη γυναίκα τους τις 
οικονομικές υποχρεώσεις. . Tο επάγγελμα του 
συζύγου εξακολουθεί να θεωρείται το 
σημαντικότερο για την επιβίωση της 
οικογένειας (ακόμη και αν ο μισθός της 
συζύγου είναι ισότιμος ή και πιο υψηλός). 
Παρ’ όλα αυτά, όμως, δεν παύουν και οι 
άντρες να έρχονται αντιμέτωποι με το 
ερώτημα αν θέλουν να κάνουν οικογένεια ή 

όχι. Kαι το ερώτημα που προκύπτει στη 
συνέχεια είναι αν θέλουν να είναι ενεργά μέλη 
αυτής της οικογένειας ή απλοί επισκέπτες που 
φιλοξενούνται μέσα σε αυτή. Φαίνεται λοιπόν, 
όπως αποδεικνύουν τα αποτελέσματα της 
παραπάνω έρευνας, πως και οι άντρες 
βγαίνουν διπλά κερδισμένοι από το διπλό τους 
ρόλο: Oι άντρες που ήταν και εργαζόμενοι και 
γονείς ή σύζυγοι δήλωσαν πιο ικανοποιημένοι 
και με καλύτερη ψυχική και σωματική 
κατάσταση. Όσο μάλιστα πιο ενεργοί ήταν 
στον πατρικό και συζυγικό τους ρόλο, τόσο 
πιο ικανοποιημένοι δήλωναν και από την 
ιδιωτική και από την επαγγελματική τους ζωή.

 
www.vita.gr 
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Από το φόβο στον εθισμό 
Η ιστορία της Νατάσας από το τζόκινγκ στους ... επτά μαραθωνίους 

Ήταν μια σχέση που ξεκίνησε με φόβο και οδήγησε στον ... εθισμό. Η 
Νατάσα Γιαννούση δεν ήταν αθλήτρια.  
Της άρεσε το τζόκινγκ, όμως ποτέ δεν είχε βάλει το σώμα και το μυαλό της 
σε δοκιμασία με το χρονόμετρο.  
∆ιστακτικά και τρομαγμένα έτρεξε τον πρώτο της μαραθώνιο το 2001. Αυτή 
ήταν μόνο η αρχή ...  
«Μου πήρε δύο χρόνια να φτιάξω καλή φυσική κατάσταση για τον πρώτο 
μου μαραθώνιο», λέει η Γιαννούση που έχει αγωνιστεί σε επτά 
μαραθωνίους (τέσσερις από αυτούς στην Αθήνα).  
«Ήθελα να τρέξω την απόσταση, όμως το φοβόμουν κιόλας. ∆εν ήμουν 
ποτέ καλή αθλήτρια και πάντα ασχολούμουν ερασιτεχνικά με το τρέξιμο».  
Ένα κάταγμα κόπωσης πήγε την προπόνησή της αρκετά πίσω πριν τρέξει 
για πρώτη φορά στο Βερολίνο το 2001.  
Στη βατή διαδρομή της γερμανικής πρωτεύουσας τερμάτισε σε 3 ώρες και 

48 λεπτά. Χρόνος καλός για πρωτάρη.  
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Πώς να εξοικονομήσετε ενέργεια 
Μάθαμε ότι το πρόβλημα της ενέργειας-περιβάλλοντος είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, ότι 
υπάρχουν πολλοί λόγοι για την εξοικονόμηση ενέργειας και τόσα πολλά για την επίτευξη των 
στόχων, είναι σκόπιμο να μάθει, και σύντομα, την εξοικονόμηση ενέργειας πριν από τις 
περιπτώσεις (αρνητικό), μας αναγκάζουν να κάνω. 

Σε αυτό το τμήμα θα βρείτε τώρα ένα ευρύ φάσμα προτάσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας: 
Μερικές από αυτές μπορούν εύκολα να τεθούν σε εφαρμογή αμέσως, ενώ άλλες απαιτούν 
κάποιες επενδύσεις. 

Come risparmiare energia 
Abbiamo appreso che il problema energia- ambiente è una faccenda molto seria, che ci sono 
tanti motivi per risparmiare energia e tanti obiettivi da raggiungere, che conviene imparare, e 
presto, ad economizzare l'energia prima che le circostanze (negative) ci costringano a farlo.  

In questa ampia sezione troveremo ora una serie di suggerimenti per risparmiare energia: 
alcuni di questi si possono facilmente mettere in pratica, da subito, mentre altri richiedono alcuni 
investimenti. 
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Από το φόβο στον εθισμό 
Η ιστορία της Νατάσας από το τζόκινγκ στους ... επτά μαραθωνίους 

... Το βάπτισμα του πυρός της άνοιξε την όρεξη για νέες περιπέτειες, νέες 
διαδρομές. Μεγάλος στόχος της ήταν η Αθήνα, η κλασική διαδρομή.  
«Μου είχαν πει ότι είναι δύσκολη. Ότι πρέπει να έχεις εμπειρία από 
αγώνες πριν τρέξεις εκεί», λέει η Γιαννούση. «Μετά τους Ολυμπιακούς 
όμως ήθελα να το τολμήσω». Η διαδρομή του αγώνα της ήταν γνώριμη. 
Την έκανε τόσες φορές με το αυτοκίνητο για να επισκευτεί οικογένεια και 
φίλους.  
Τώρα όμως έπρεπε να την τρέξει. Να νιώσει τις δυσκολίες και τις 
προκλήσεις της λεωφόρου Μαραθώνος.  
Το κομμάτι που τη δυσκόλεψε αρκετά ήταν η ανηφόρα μετά το 20ο 
χιλιόμετρο. Άρχισε να κόβει ρυθμό, ένιωσε ότι σταματούσε. Κατάφερε 
όμως να τερματίσει σε 3 ώρες και 40 λεπτά. Μια επίδοση που κατέβασε το 
2008 στις 3 ώρες και 27 λεπτά.  
«∆εν περίμενα να εθιστώ στην κλασική», λέει η Γιαννούση.  

«Μ’ αρέσει να συνδυάζω το μαραθώνιο με ταξίδια στο εξωτερικό. Όμως δύο από τις τέσσερις 
φορές που τερμάτισα στην Αθήνα έβαλα τα κλάματα. Η συγκίνηση ήταν μεγάλη. Αυτό με έκανε να 
ξανατρέξω».  

Γιάννης Παπαδόπουλος, Τα Νέα, ∆ευτέρα 28 Σεπτ. 2009 
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Μπορούμε όλοι να επηρεάσει κυρίως στην κατανάλωση ενέργειας στον οικιακό τομέα (36,6% 
της κατανάλωσης στη Λομβαρδία) και των μεταφορών (27,4% της κατανάλωσης στην 
Καλιφόρνια), με πιθανές οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων, στο σύνολό τους, μεταξύ 15 και 
40% (... δεν είναι λίγο!). 

Επιλέχθηκε ως εκ τούτου να αναπτύξει λεπτομερώς την "εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι" και 
"εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταφορές," μόνο και μόνο επειδή είναι οι τομείς στους οποίους 
μπορεί να είναι η άμεση συμβολή του κοινού πολίτη. 

Tutti noi possiamo influire soprattutto sui consumi energetici nel settore domestico (36,6% dei 
consumi in Lombardia) e dei trasporti (27,4% dei consumi in Lombardia), con possibilità di 
risparmio comprese, nel loro complesso, tra il 15 ed il 40% (... non è poco!). 

Si è quindi scelto di sviluppare nel dettaglio la voce "risparmio energetico nell'economia 
domestica" e "risparmio energetico nei trasporti", proprio perché sono i settori dove maggiore 
può essere il contributo immediato del comune cittadino. 

http://servizi.lifegate.it 


