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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 25 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 
 

 
 
 

 
 

N.1 

 

   
www.prodigio.it 

 

 
 

N.2 
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PROVA 1: Proposta 2 

 
 
 

N.1 

  

 
 

N.2 

   
 
 

N.3 

 
www.puta.it 

 
www.smontailbullo.it 

 
 

N.4 

   
 
 

N.5 

 
Img.studenti.it 

 
Forum.zeusnews.com  

 
 

N.6 
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PROVA 1: Proposta 3 

 

 
 

 
 
 

N.1 
 

 
repubblica.it  

Farm3.static.flickr.com 

 
 
 

N.2 

   
 
 
 

N.3 

 
repubblica.it 

 
I262.photobucket.com 

 
 
 

N.4 

   
 
 
 

N.5 

 
cestim.it/volontariato  

regione.piemonte.it 

 
 
 

N.6 
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PROVA 1: Proposta 4 
 
 

 
 

 
 
 

N.1 
 

 
Farm2.static.flickr.com 

 
Blufiles.storage.live.com 

 
 
 

N.2 

   
 
 
 

N.3 

 
Blufiles.storage.live.com 

 
Blufiles.storage.live.com 

 
 
 

N.4 
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PROVA 1: Proposta 5 

 

 
 
 

N.1 
 

 
flickr.com 

 

 
 
 

N.2 

   
 
 
 

N.3 

 
angela28.spaces.live.com 

 
forteinforma.it 

 
 
 

N.4 

   
 
 
 

N.5 

 
wens.splinder.com 

 
associazioni.monet.modena.it 

 
 
 

N.6 
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PROVA 1: Proposta 6 

 

 
 
 

N.1 

Prevalenza di fumatori 

 
www.occhioclinico.it 

 

 
 

N.2 

 
www.ipbz.it 

 

 
 

N.3 

 
www.tes.mi.it 
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PROVA 2: Proposta 1 
 

ESAMINANDO B 

Γεωλογία.  Σεισμοί: Πρόβλεψη εξ ουρανού; 
 

Μπορεί ασυνήθιστοι σχηματισμοί νεφών να «προβλέπουν» τους 
επερχόμενους σεισμούς; Ο εντοπισμός χαρακτηριστικών συννέφων 
πάνω από ένα ενεργό ρήγμα στο Ιράν πριν από δύο μεγάλους 
σεισμούς, ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την πιθανότητα πρόγνωσης 
των σεισμών. 

Οι γεωφυσικοί Guangmeng Guo και Bin Wang από 
το Πανεπιστήμιο Nanyang της Κίνας, ανακάλυψαν 
ένα διάκενο ανάμεσα στα νέφη σε δορυφορικές 
εικόνες που χρονολογούνται από τον ∆εκέμβριο του 
2004. Το κενό συνέπιπτε ακριβώς με την τοποθεσία 
του ρήγματος στο νότιο Ιράν, εκτεινόταν για εκατο-
ντάδες χιλιόμετρα, ήταν ορατό για αρκετές ώρες και 
παρέμεινε σταθερό παρόλο που τα σύννεφα γύρω 
του κινούνταν. Ταυτόχρονα, θερμικές εικόνες του 
εδάφους έδειξαν ότι η θερμοκρασία κατά μήκος του 
ρήγματος ήταν υψηλότερη. 69 μέρες μετά, στις 22 
Φεβρουαρίου 2005, σεισμός μεγέθους 6,4 ρίχτερ 
έπληξε την περιοχή, σκοτώνοντας περισσότερα 
από 600 άτομα. Το ∆εκέμβριο του 2005, ένας πα-

ρόμοιος σχηματι-
σμός νεφών εμφανίστηκε ξανά για λίγες ώρες. 64 
μέρες μετά, σεισμός μεγέθους 6 ρίχτερ ταρακούνη-
σε το σημείο εκείνο. 

Οι Guo και Wang πιστεύουν ότι ο σχηματισμός των 
νεφών προκλήθηκε όταν μία έκρηξη θερμών αερίων 
μέσα στο ρήγμα είχε ως αποτέλεσμα την εξάτμιση 
του νερού στα σύννεφα. Μία άλλη πιθανή εξήγηση 
είναι αυτή της ιοντοποίησης: Πρόσφατα ο Friede-
mann Freund από το Ερευνητικό Κέντρο Ames της 
NASA κατέδειξε ότι όταν τα πετρώματα συμπιέζο-
νται μεταξύ τους, σχηματίζονται στον αέρα θετικά 
φορτισμένα ιόντα.

 

Focus:home 
 
 

PROVA 2: Proposta 2 
 

ESAMINANDO B 
 

LIFTING 
Πρόκειται για το μεγάλο πρωταγωνιστή της πλαστικής χειρουργικής, που αντιμετωπίζει τη 
χαλάρωση του δέρματος του προσώπου τόσο στο αρχικό στάδιο γήρανσης όσο και σε προχω‐
ρημένο, δηλαδή όταν το πρόσωπο δεν παρουσιάζει μόνο ρυτίδες , αλλά «έχει κρεμάσει». Η 
κατάλληλη ηλικία για λίφτινγκ είναι μεταξύ 40‐50 ετών. 

 Η επέμβαση: Γίνεται με γενική (και πολύ σπανιότερα τοπική) αναισθησία, διαρκεί περί‐
που δύο ώρες, ενώ στην κλινική πρέπει να παραμένει κανείς 24 ώρες. Οι τομές για το 
μέτωπο, το κυρίως πρόσωπο και το λαιμό γίνονται πάντοτε μέσα στα μαλλιά (ακριβώς 
στα όρια μπροστά και πίσω από τα αφτιά) και είναι αδιόρατες. 

 Το στάδιο ανάρρωσης׃ Εξαρτάται από το είδος της επέμβασης και από το βαθμό αντα‐
πόκρισης της επιδερμίδας, αφού όλα τα δέρματα δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο και 
στον ίδιο χρόνο. Συνήθως σε μια εβδομάδα τα ράμματα αφαιρούνται και περίπου σε 
δεκαπέντε ημέρες επιστρέφετε στις καθημερινές σας δραστηριότητες. 

 Το αποτέλεσμα: Το λίφτινγκ προσώπου διαρκεί περίπου οκτώ χρόνια κι αν γίνει πριν το 
πρόσωπο «κρεμάσει» και χαραχτεί βαθιά, μπορεί να κρατήσει 10‐12 χρόνια. Το αισθη‐
τικό αποτέλεσμα εξαρτάται από την εμπειρία του χειρουργού και βέβαια ένα καλό 
λίφτινγκ δεν πρέπει να «φωνάζει» , αλλά να κάνει το πρόσωπο να δείχνει ξεκούραστο 
και φυσικό. 

 Το κόστος: Από 4.500 μέχρι 5.000 ευρώ. 
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PROVA 2: Proposta 1 
 

ESAMINANDO A 
 

∆ιαστημική πρόβλεψη σεισμών 
Μαρίνα Κουτσούμπα -∆ημοσίευση: 23/05/2010 

Σε μία σημαντική ανακάλυψη προχώρησε το Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού και 
∆ιαστημικής στην Ξάνθη, καθώς παρατηρήθηκε πως όταν μειώνεται σταδιακά η ηλεκτρο-
νική καταιγίδα που “χτυπάει” το δορυφόρο τους, ακολουθούν σεισμικές δονήσεις.  

Η ερευνητική ομάδα, αφού μελέτησε επισταμένα τη βροχή των ηλεκτρονίων στο ύψος του 
 γαλλικού δορυφόρου Demeter, παρατήρησε πως όταν η 
 ηλεκτρονική καταιγίδα έχανε την έντασή της και ήταν θέμα 
 χρόνου να εκδηλωθεί σεισμική δόνηση. 

 “Το φαινόμενο που παρατηρείται μοιάζει σαν μία βροχή 
 ηλεκτρονίων, που αρχίζει με αυξανόμενη ένταση αρκετές ημέρες 
 πριν από το σεισμό και που στη συνέχεια γίνεται ηπιότερη, μέχρι 
που σταματάει απότομα. Μετά ακολουθεί ο σεισμός. Προηγούνται αρκετά χαρακτηριστικά 
σήματα, αλλά το απολύτως κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι όταν στην ανώτερη Ιονόσφαιρα 
και στις ζώνες ακτινοβολίας θα επικρατούσε ξαφνικά νηνεμία”, σημείωσε στην εφημερίδα 
“Έθνος” ο ιερέας-διαστημικός φυσικός Γεώργιος Αναγνωστόπουλος. 

Η ερευνητική προσπάθεια Ελλήνων επιστημόνων αναμένεται να φέρει νέα δεδομένα στην 
πρόγνωση σεισμών, καθώς τα ευρήματά τους προέρχονται από μετρήσεις στο διάστημα 
και όχι από τη Γη ή την ατμόσφαιρα, έχοντας μάλιστα το πλεονέκτημα πως λαμβάνεται 
πληροφορία για την εξέλιξη ενός σεισμού σε οποιοδήποτε μέρος της Γης. 

www.cosmo.gr 
 

PROVA 2: Proposta 2 
 

ESAMINANDO A 

ΡINOΠΛAΣTIKH 
Η επιτυχημένη ρινοπλαστική βασίζεται στη χειρουργική μέθοδο της ταυτόχρονης πλαστικής 
μύτης και ρινικού διαφράγματος, με μια και μόνο επέμβαση. Είναι γεγονός πως εννιά στις 
δέκα περιπτώσεις η «άσχημη μύτη» συνοδεύεται από ένα στραβό διάφραγμα, αλλά και έτσι 
να μην είναι, μετά την επέμβαση το ρινικό διάφραγμα πρέπει να προσαρμόζεται στο νέο 
σχήμα της μύτης, ώστε να μη δημιουργηθεί εκ των υστέρων πρόβλημα αναπνοής. 

 Η επέμβαση: Γίνεται με γενική ή τοπική αναισθησία ή συνδυασμό και των δυο διαρκεί 
κατά μέσο όρο μια ώρα. Η επέμβαση αυτή γίνεται μετά την ηλικία των 17 χρόνων. 
Τελευταία, σε πολλές περιπτώσεις η κογχεκτομή (κλασική μέθοδος της πλαστικής 
χειρουργικής για τη διόρθωση του ρινικού διαφράγματος) τείνει να αντικατασταθεί με 
τη χρήση laser. Έτσι, εξασφαλίζεται καλύτερο αποτέλεσμα ως προς τη βελτίωση της 
αναπνοής, μειώνεται ο χρόνος ίασης, ενώ ο κίνδυνος μετεγχειρητικής αιμορραγίας είναι 
σχεδόν ανύπαρκτος. 

 Το στάδιο ανάρρωσης: Μετά την επέμβαση δεν απαιτείται παραμονή στο νοσοκομείο, 
ενώ τυχόν πρήξιμο ή αιματώματα εξαφανίζονται σε διάστημα δεκαπέντε ημερών. 

 Το αποτέλεσμα: Το τελικό αποτέλεσμα της ρινοπλαστικής –που για να επιτύχει χρειάζε‐
ται εξειδικευμένο και έμπειρο χειρουργό‐ φαίνεται έπειτα από 4‐6 εβδομάδες. 

 Το κόστος: Από 2.000 έως 4.000 ευρώ. 
Αρμονία - Tεύχος  83,  Μάρτιος 2007 
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PROVA 2: Proposta 3 
ESAMINANDO B 

Γ Α Λ Α Ξ Ι ∆ Ι  
δώ έχεις την αίσθηση ότι 
βρίσκεσαι σε αιγαιοπε-

λαγίτικο νησί. Το Γαλαξίδι εί-
ναι χτισμένο στην περιοχή της 
αρχαίας ναυτικής κωμόπολης 
των Λοκρών, Οιάνθεια (3000 
π.Χ.). Την πλούσια ναυτική 
του παράδοση τη νιώθεις με 
όλες τις αισθήσεις σου, περι-
διαβαίνοντας τα πλακόστρωτα 
ανηφορικά καλντερίμια με τα 
παλιά αρχοντικά καπετανόσπι-
τα. Περπατώντας δίπλα στη 
θάλασσα θα φτάσουμε ως Χη-
ρόλακκα. Ανάμεσα στα δρομά-
κια του θα ανακαλύψουμε το 
αξιόλογο Ναυτικό Μουσείο. 
Στο ψηλότερο σημείο ξεχωρί-
ζει η εκκλησία του Αϊ-Νικόλα 
με το περίφημο ξυλόγλυπτο 
τέμπλο. Από τις πλατείες του, 

ξεχωρίζουν: των Ηρώων, Χη-
ρόλακκα, Μάμα, Κάβου και 
Σάθα. Στο κέντρο της πόλης 
βρίσκεται και το Παρθεναγω-
γείο, με το νεοκλασικό κτίριο. 

Οι βόλτες στο Κεντρί, τα 
μοναστήρια του Σωτήρος, της 
Κλεφτοπαναγιάς και του Προ-
φήτη Ηλία και οι ενδιαφέρου-
σες κοντινές εξορμήσεις είναι 
μόνο μερικοί λόγοι για να μη 
χορταίνει κανείς το Γαλαξίδι. 
Δραστηριότητες εντός και 
εκτός … 
Ξεκινάμε τις βόλτες μας στα 
γραφικά ανηφορικά δρομάκια 
με τα αρχοντικά καπετανό-
σπιτα, συνεχίζουμε στον παρα-
λιακό δρόμο από το λιμάνι του 
Χηρόλακκα ως το Κεντρί. Μία 
πολύ καλή ιδέα για γυμναστι-

κή είναι να κάνουμε ποδήλατο 
στον παραλιακό δρόμο και την 
Πέρα Πάντα. 

Με το αυτοκίνητο θα επι-
σκεφθούμε τον αρχαιολογικό 
χώρο των Δελφών, θα περπα-
τήσουμε στα δρομάκια της 
Αράχοβας και θα καταλήξουμε 
στο χιονοδρομικό κέντρο του 
Παρνασσού. Μία κοντινή εκ-
δρομή είναι και το λιμανάκι 
της Ερατεινής για φρέσκο ψά-
ρι. 

 
 
 

PROVA 2: Proposta 4 
ESAMINANDO B 
 

Κόσμος.  Το πυρηνικό φάντασμα πλανάται ακόμη 
Είκοσι χρόνια μετά το πυρηνικό ατύχημα στο Τσέρνομπιλ της Ουκρανίας, 
πρόσφατες μελέτες εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις στον ανθρώπινο πληθυσμό 
είναι πολύ χειρότερες από τις εκτιμήσεις. 
 

∆ύο νέες έρευνες έρχονται να αμφισβητήσουν την τελευταία έκθεση του ΟΗΕ που 
υπολόγιζε ότι οι θάνατοι εξαιτίας του ραδιενεργού σύννεφου που ξεπήδησε από το Τσέρνομπιλ θα φθάσουν 
τους 4.000. Η δημοσιοποίησή της τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, αφού 
δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έκαναν λόγο για υποτίμηση των συνεπειών. 
 

Υπό τον τίτλο «Η άλλη έκθεση για το Τσέρνομπιλ», παρουσιάστηκε την προηγούμενη Τρίτη στο Κίεβο, 
βρετανική μελέτη που εκτιμά ότι ο αριθμός των θυμάτων θα ανέλθει τελικώς στις 30.000 με 60.000, δέκα 
φορές δηλαδή παραπάνω από την αντίστοιχη έκθεση του ΟΗΕ. Την ίδια μέρα, η GreenPeace ανακοίνωσε 
ότι πρόσφατες έρευνες ανεβάζουν τους θανάτους από καρκίνο στους 100.000. Οι περισσότεροι από αυτοί 
θα είναι στην Ουκρανία, τη Λευκορωσία και τη Ρωσία. 
 

Όπως ισχυρίζεται η γιατρός Oxana Lozova, που εργάζεται σε παιδικό νοσοκομείο στην περιοχή του Rivne, 
300 χλμ δυτικά του Τσέρνομπιλ, οι συνέπειες επηρεάζουν πολλές γενιές. «Η ραδιενέργεια που διέφυγε από 
το εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ, έχει επιδράσει βλαπτικά στο ανοσοποιητικό σύστημα πολλών γενεών. 
Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που είναι πολύ πιο ασθενείς από τους πατεράδες και τους παππούδες 
τους. Αρρωσταίνουν σε μια ηλικία που κανονικά δεν θα έπρεπε». 
 

Ε 
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PROVA 2: Proposta 3 
ESAMINANDO A 

ΝΑ Υ Π Λ Ι Ο  
όλη αισθησιακή και αθε-
ράπευτα ρομαντική, με 

επιβλητικά κάστρα, μεγαλό-
πρεπες πλατείες, αρχοντικά 
νεοκλασικά, τούρκικα τζαμιά 
κι έναν από τους ωραιότερους 
παραθαλάσσιους πεζόδρομους 
της Ελλάδας, το Ναύπλιο είναι 
η πρώτη έξοδος του έρωτα! 
Χτισμένο στη σκιά του Κά-
στρου του Παλαμηδιού, με θέα 
το απέραντο γαλάζιο του Αρ-
γολικού κόλπου και το γραφι-
κό Μπούρτζι να στολίζει την 
είσοδο του λιμανιού, το Ναύ-
πλιο μπορεί δίκαια να υπε-
ρηφανεύεται για την ομορφιά 
του. Η καρδιά της Παλιάς Πό-
λης χτυπά στην πλατεία Συν-
τάγματος, εκεί όπου βρίσκεται 
και το Ενετικό Στρατιωτικό 
Κτίριο, το οποίο λειτουργεί ως 

Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 
απόγευμα είναι η πιο καλή 
στιγμή για χαλάρωση στις πα-
ραλιακές καφετέριες. Μόλις 
βραδιάζει για τα καλά, θα 
απολαύσουμε καλό φαγητό 
στις γραφικές ταβέρνες και φυ-
σικά δεν θα πάμε από νωρίς 
για ύπνο. Τα μπαράκια με κα-
λή μουσική και ανεβασμένη 
ατμόσφαιρα αναλαμβάνουν 
για την … after διασκέδασή 
μας. 
Δραστηριότητες εντός και 
εκτός … 
Ξεχνάμε το αυτοκίνητο στο 
πάρκινγκ της παραλίας, για να 
περπατήσουμε στα στενά πλα-
κόστρωτα δρομάκια του χα-
ζεύοντας τα νεοκλασικά αρ-
χοντικά με τα βενετσιάνικα 
μπαλκόνια, τις μπουκαμβίλιες 

και τα γιασεμιά.Το πρωί θα 
κάνουμε μια ακόμη βόλτα , με 
τα πόδια ή με το ποδήλατο, 
στο πέτρινο παραλιακό μονο-
πάτι που ξεκινάει από το τέρμα 
του λιμανιού και φτάνει ως τη 
παραλία της Αρβανιτιάς. Για 
να γυμναστούμε, μπορούμε να 
ανεβούμε με τα πόδια τα 857 
σκαλοπάτια που οδηγούν στο 
βενετσιάνικο κάστρο με το 
γραφικό εκκλησάκι του Αγίου 
Ανδρέα. Η θέα που απολαμ-
βάνει κανείς από εδώ είναι μο-
ναδική. 
Αρμονία - Tεύχος  83,  Μάρτιος 2007 

 
PROVA 2: Proposta 4 

ESAMINANDO A 
 

Κόσμος.  Εκρηκτικά απειλούν με έκρηξη 
Σύμφωνα με άρθρο του περιοδικού New Scientist, περίπου 1400 
τόνοι εκρηκτικών από το ∆εύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που 
παραμένουν σε ένα πλοίο βυθισμένο στον Τάμεση, θα μπορούσαν 
ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουν μια από τις ισχυρότερες μη 
πυρηνικές εκρήξεις που έχουν σημειωθεί ποτέ. 
 

Το αμερικανικό φορτηγό πλοίο Richard Montgomery παραμένει εδώ και 60 
χρόνια μισοβυθισμένο σε ένα αμμώδες τμήμα των ακτών του ποταμού, 
μόλις δύο χιλιόμετρα από την πόλη Σίρνες του Κεντ. Στα αμπάρια του βρίσκονται βόμβες, ορισμένες με 
πυροκροτητές, οι οποίες προορίζονταν για επιχειρήσεις των Συμμάχων στη Γαλλία μετά την απόβαση της 
Νορμανδίας. 
 

Το περιοδικό αποκαλύπτει ότι ειδικοί στα εκρηκτικά που εργάζονται για τη βρετανική κυβέρνηση εκτιμούν ότι 
οι πυροκροτητές έχουν διαβρωθεί και θα μπορούσαν να προκαλέσουν την ανατίναξη του φορτίου με το 
παραμικρό τράνταγμα. 
 

Στις αναφορές των ειδικών περιλαμβάνονται και εκτιμήσεις για την καταστροφή που θα προκαλούσε η 
έκρηξη. Τυχόν πυροδότηση των βομβών θα έστελνε μια στήλη από νερό και συντρίμμια σε ύψος τριών 
χιλιομέτρων. Η ασφαλέστερη οδός δράσης, κατέληξαν οι εμπειρογνώμονες, είναι η απομάκρυνση των 
πυρομαχικών. 
 

Η βρετανική κυβέρνηση πραγματοποίησε συνάντηση για το θέμα το 2001 στο Σαουθάμπτον, ωστόσο τρία 
χρόνια αργότερα η έκθεση με τις εκτιμήσεις για τον κίνδυνο παραμένει αδημοσίευτη και το επικίνδυνο πλοίο 
συνεχίζει να σαπίζει στα νερά του ποταμού. 

Focus:home 

Π 
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Γράφει: Γεωργακάκης Χάρης, Κλινικός ∆ιαιτολόγος - ∆ιατροφολόγος, MSc 

Παράγοντες που επηρεάζουν το βασικό 
μεταβολισμό 
Ο βασικός μεταβολισμός του κάθε ανθρώπου εξαρτάται και επηρεάζεται από 
πολλούς παράγοντες, οι οποίοι τον καθιστούν και μοναδικό για κάθε άτομο. Με 
άλλα λόγια κάθε άτομο έχει τις δικές του εξατομικευμένες ενεργειακές απαιτήσεις 
με βάση: 

1. Την ηλικία. 
Ο βασικός μεταβολισμός σχετίζεται άμεσα και αντιστρόφως ανάλογα με την 
ηλικία. Έτσι μειώνεται όσο το άτομο μεγαλώνει και μάλιστα έχει βρεθεί ότι κατά 
την ενηλικίωση για κάθε δεκαετία μειώνεται κατά περίπου 2%. Ιδιαίτερα δε, 
αυξημένος είναι κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, ηλικία της μέγιστης 
βιολογική και σωματικής ανάπτυξης του ατόμου, γεγονός το οποίο δικαιολογεί τις 
ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις των εφήβων.  
2. Τη σύσταση του σώματος. 
Ο μυϊκός ιστός αποτελεί σαφώς πιο μεταβολικά ενεργό ιστό από το λιπώδη ιστό. 
Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο αυξημένο είναι το ποσοστό της μυϊκής μάζας στο 
σώμα τόσο πιο αυξημένος είναι και ο βασικός μεταβολισμός. Για το λόγο αυτό οι 
άντρες έχουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερο βασικό μεταβολισμό από τις γυναίκες, 
καθώς φυσιολογικά έχουν περισσότερο μυϊκό ιστό και άρα και μεγαλύτερες 
ενεργειακές απαιτήσεις.  
3. Το φύλο. 
Για τους παραπάνω λόγους οι άνδρες έχουν αυξημένο βασικό μεταβολισμό σε 
σχέση με τις γυναίκες.  
4. Την επιφάνεια του σώματος. 
Η επιφάνεια του σώματος είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς σχετίζεται με απώλεια 
σε θερμότητα που έχουμε μέσω της εφίδρωσης από το σώμα. Κατά συνέπεια, 
άτομα μεγαλόσωμα χάνουν σημαντικά ποσά ενέργειας από το σώμα τους και για 
αυτό έχουν μεγαλύτερες ενεργειακές απαιτήσεις.  
5. Τη λειτουργία των ενδοκρινών αδένων. 
Οι ενδοκρινείς αδένες εκκρίνουν ορμόνες, οι οποίες αποτελούν βασικούς 
ρυθμιστές της μεταβολικής δραστηριότητας του οργανισμού. Τέτοιες ορμόνες 
είναι οι θυρεοειδικές, οι ορμόνες της ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος - 
ινσουλίνη, γλυκαγόνη - , οι ορμόνες των επινεφριδίων όπως η κορτιζόλη κ.ά. 
Ανάλογα λοιπόν με τα επίπεδα των ορμονών αυτών στον οργανισμό ρυθμίζεται 
ανάλογα και ο βασικός μεταβολισμός.  
6. Την παρουσία εγκυμοσύνης. 
Κατά τη διάρκεια της κύησης οι γυναίκες εμφανίζουν αυξημένο βασικό 
μεταβολισμό, λόγω της αύξησης της μυϊκής μάζας της μήτρας, του πλακούντα 
και του εμβρύου. Επίσης, κατά την εγκυμοσύνη αυξάνονται συνήθως και τα 
ποσά των ορμονών. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί κατά ένα ποσοστό τις 
αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις και την αυξημένη όρεξη της εγκύου.  
7. Τη διατροφή. 
Έχουν τελευταία εντοπιστεί αρκετοί διατροφικοί παράγοντες που φαίνεται ότι 
επηρεάζουν και μάλιστα αυξάνουν κατά κάποιο τρόπο το βασικό μεταβολισμό. 
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Δέκα βήματα για υγιεινή διατροφή 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 10 Ιουλίου 2007 
Γράφει: ∆ημοσθενόπουλος Χαρίλαος, Κλινικός ∆ιαιτολόγος - ∆ιατροφολόγος 
 

Τα παρακάτω 10 βήματα θα ωφελήσουν την υγεία σας και θα βοηθήσουν πολύ τον 
οργανισμό σας: 

1. Ακολουθήστε μια υγιεινή καθημερινή διατροφή, με όλες τις 
ομάδες τροφίμων και σύμφωνα με τις συστάσεις της Μεσογειακής 
διατροφής. Αποκλείστε μόνο τρόφιμα πλούσια σε λιπαρά και ζάχαρη. 

2. Προτιμήστε προϊόντα χαμηλά σε ζάχαρη. Περιορίστε την 
κατανάλωση απλών, ραφιναρισμένων ζαχάρων από γλυκά, αναψυκτικά, χυμούς 
νέκταρ, μέλι και μαρμελάδες. Τα τρόφιμα αυτά θα πρέπει να εντάσσονται αραιά 
στη διατροφή σας. 

3. Προτιμήστε γαλακτοκομικά ημίπαχα με 1-2% λιπαρά (γάλα, 
γιαούρτι). Τα ολόπαχα προϊόντα είναι πλούσια σε επιβαρυντικά, κορεσμένα 
λιπαρά. 

4. Αποφύγετε τρόφιμα υψηλά σε αλάτι, όπως αλμυρά σνακ, 
αλατισμένους ξηρούς καρπούς, παστά, αλλαντικά, αλμυρά τυριά και 
επεξεργασμένα τρόφιμα. Καταναλώστε ψωμί και φρυγανιές χωρίς αλάτι. 

5. Καταναλώστε καθημερινά τουλάχιστον 5 μικρομερίδες από 
φρούτα και λαχανικά. Αποφύγετε τους χυμούς (ακόμα και τους 
φρέσκους) και καταναλώστε φρέσκα λαχανικά με κάθε γεύμα σας. 

6. Το ελαιόλαδο πρέπει να είναι ο βασικός τύπος λίπους που 
καταναλώνετε στη δίαιτά σας. Αποφύγετε την κατανάλωση 
σπορέλαιων, βουτύρου και κορεσμένων λιπαρών, από ζωικές κυρίως τροφές. 
Τρώτε συχνά λιπαρά ψάρια, που είναι πηγές των ωφέλιμων ω-3 λιπαρών. 

7. Καταναλώστε δημητριακά ολικής και τρόφιμα πλούσια σε 
φυτικές ίνες. Πηγές υδατανθράκων, όπως πατάτα, ζυμαρικά, ρύζι και 
όσπρια πρέπει να υπάρχουν στο διαιτολόγιο καθημερινά, μαγειρεμένα όμως με 
λίγο προστιθέμενο λίπος.  

8. Περιορίστε την κατανάλωση του αλκοόλ στα 1-2 ποτήρια την 
ημέρα (20 γρ), ακολουθώντας πάντα τις συστάσεις του γιατρού σας. 

9. Κάντε τακτική άσκηση. Τριάντα λεπτά εντατικό περπάτημα την ημέρα 
είναι αρκετά για να σας βοηθήσουν να αποκτήσετε ένα ιδανικό βάρος, αλλά και 
πιο φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. 

10. Αποφύγετε την παχυσαρκία. Αν έχετε υψηλότερο βάρος από το 
φυσιολογικό, προσπαθήστε μέσα από σωστή διατροφή και τακτική άσκηση να 
χάσετε βάρος. Η απώλεια βάρους θα ρυθμίσει καλύτερα τα ζάχαρά σας. 

 


