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PART 2
Answer all questions in Part 2 according to the directions for a and b. [30]
a Directions (1-9): For each question, you will hear some background information in English
once. Then you will hear a passage in Greek twice and a question in English once. After you
have heard the question, the teacher will pause while you read the question and the four
suggested answers in your test booklet. Choose the best-suggested answer and write its number
in the space provided in your answer booklet. Base your answer on the content of the passage,
only. [18]
5. What is this Festival in Thessaloniki
about?

1. What is Mina calling her neighbor
for?
1.
2.
3.
4.

to inform her about a pet contest
to discuss a family problem
to consult her about her dog
to ask her to adopt a pet

1. movies
2. games
3. dance
4. food

2. What was Elytis awarded the Nobel
Prize for?
1.
2.
3.
4.

Science
Literature
Art
Music

1.
2.
3.
4.

3. What does Helen recommend to you?
1.
2.
3.
4.

fashionable, but dirty
crowded, but snobbish
pleasant, but expensive
elite, but noisy

7. What is this student contest about?

to participate in a school play
to read a romantic story
to buy a new CD
to go to the theater

1. Greek Folk Art
2. European Paintings
3. Poems and Essays
4. Music and Dance

4. Why did the traffic officer stop the
lady?
1.
2.
3.
4.

6. How did the host parent find the
restaurant?

8. What did your friend Takis say about
the airport?

A motorcade was passing by.
She just caused a car accident.
There was a fire at the next block.
She violated the new pedestrian code

1.
2.
3.
4.

The stores are huge and affordable.
Major renovations are in progress.
It is modern and easily accessible.
The air traffic controllers are on
strike.

9. What is this commercial for?

1.
2.
3.
4.

a day cruise
a fishing trip
a boat race
a beach party
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b Directions (10-15): For each question, you will hear some background information in English
once. Then you will hear a passage in Greek twice and a question in Greek once. After you have
heard the question, the teacher will pause while you read the question and the four suggested
answers in your test booklet. Choose the best-suggested answer and write its number in the
space provided in your answer booklet. Base your answer on the content of the passage, only.
[12]
13. Τι έπαθε ο Κώστας στην Τράπεζα;

10. Γιατί παραπονιέται η κυρία αυτή στο
σύζυγό της;

1.
2.
3.
4.

1. Το πρωινό δεν είναι καλό.
2. Θέλει καλύτερη περιποίηση.
3. Το δωµάτιο είναι πολύ κρύο.
4. Θέλει να µείνουν περισσότερες µέρες.

14. Τι έκανε χθες βράδυ η Κική για τον
πονόδοντο;

11. Τι συµβουλή έδωσε ο γιατρός στο
Γιάννη;
1.
2.
3.
4.

να ξεκουράσει το πόδι του
να πάει αύριο στη δουλειά
να αγοράσει καινούργια µαξιλάρια
να αρχίσει ξανά το τρέξιµο

1.
2.
3.
4.

12. Τι έπαθε η κυρία αυτή;
1.
2.
3.
4.

΄Εχασε τη σειρά του.
΄Εσπρωξε έναν πελάτη.
Θύµωσε µε τον υπάλληλο.
Ξέχασε το πορτοφόλι του.

15. Τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά το πρωί;

Είχε πρόβληµα µε το αυτοκίνητό της.
Σταµάτησε να δει το Μαραθώνιο.
΄Εχασε το τρένο.
΄Εµπλεξε στην κίνηση.

*

Πήγε αµέσως στο νοσοκοµείο.
Πήρε φάρµακα για τον πόνο.
Τηλεφώνησε στη φίλη της.
Κοιµήθηκε νωρίς.

1.
2.
3.
4.

*

να παίρνουν βιταµίνες
να τρώνε καλά
να ντύνονται ζεστά
να κάνουν προσευχή

*

PART 3
Answer all questions in Part 3 according to the directions for a, b, and c. [30]
a Directions (16-20): Below the following passage, there are five questions or incomplete
sentences. For each, choose the words or expression that best answers the question or completes
the statement according to the meaning of the passage, and write its number in the space
provided in your answer booklet. [10]
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Η Μαγειρική της Μεσογείου
Μια θάλασσα πλατιά, η Μεσόγειος, απλώνει τα γαλάζια της νερά σε τρεις
ηπείρους: την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Τα κύµατά της ενώνουν διάφορους
πολιτισµούς, θρησκείες και γλώσσες.
Αιώνες τώρα, κάποιο πλοίο, άλλοτε πολεµικό, άλλοτε εµπορικό, άλλοτε
επιβατικό, διασχίζει τα νερά της µεταφέροντας στο αµπάρι του διαφορετικούς τρόπους
ζωής απ’ τη µία ήπειρο στην άλλη. Μια θάλασσα φιλική η Μεσόγειος, στα µέτρα του
ανθρώπου, που δεν τον φόβισε ποτέ. Αντίθετα, τον γοήτευσε, τον µάγεψε και τον
προκάλεσε να την κατακτήσει. Τον έκανε να ανοιχτεί σε ένα ατέλειωτο ταξίδι γνώσης
και γνωριµίας µε τους γειτονικούς λαούς.
Αυτοί «οι γειτονικοί λαοί» κατάφεραν έτσι να γκρεµίσουν τα τείχη και τα εµπόδια
που τους χώριζαν και δηµιούργησαν έναν πολιτισµό πέρα και πάνω από τους τοπικούς
τους πολιτισµούς – έναν Μεσογειακό πολιτισµό, που τον χαρακτηρίζει η αγάπη για τη
µουσική, το χορό, τον ήλιο, τη γη και τη θάλασσα.
Κοµµάτι αυτού του υπερπολιτισµού είναι η παράδοση στη µαγειρική µε τα απλά
υλικά της και τις µοναδικές της γεύσεις. Οι συνταγές ταξίδεψαν από τόπο σε τόπο, και αν
σήµερα µελετήσει κανείς τη µαγειρική των Μεσογειακών χωρών, θα βρει πολλά κοινά
φαγητά. Όπως για παράδειγµα το «µπριάµ», που γίνεται η ιταλική «καπονάτα», ή η
ψαρόσουπα, που µε λίγα παραπάνω όστρακα, γίνεται η γαλλική «µπουγιαµπές».
Ατέλειωτος ο κατάλογος...
Τα λαχανικά συνδυάζονται παντού µε δηµητριακά και ζυµαρικά (ρύζι, κους κους,
ψωµί) και αποτελούν την παραδοσιακή διατροφή των κατοίκων της Μεσογείου, που
αποδείχτηκε η πιο υγιεινή του κόσµου. Το µαλακό σιτάρι γίνεται ψωµί, πίτες και κους
κους. Το κριθάρι γίνεται παξιµάδια, ενώ το καλαµπόκι, που χρησιµοποιείται
περισσότερο στην Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα, γλυκαίνει το αλεύρι του σιταριού.
Οι λαοί της Μεσογείου χρησιµοποιούν πολλά µπαχαρικά και βότανα, όπως την
κανέλα, το µπαχάρι, τη ρίγανη, το δεντρολίβανο, το θυµάρι, το δυόσµο και το
φασκόµηλο. Σε πολλά χωριά της Ελλάδας και της Ιταλίας και στα παράλια της Μικράς
Ασίας ξεραίνουν στον ήλιο τις µελιτζάνες, τις ντοµάτες, τα φασολάκια, τα χόρτα και
τα αρωµατικά βότανα (ρίγανη, δάφνη και θυµάρι). Το ίδιο γίνεται και µε µερικά φρούτα
(σταφύλια, σύκα, βερίκοκα και χουρµάδες).
Τα ξερά φρούτα χρησιµοποιούνται στη µαγειρική, σε συνδυασµό µε αρνί, ρύζι και
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αµύγδαλα στα κράτη της Βόρειας Αφρικής, αλλά και στα παράλια της Ελλάδας και της
Τουρκίας. Σ’ αυτές τις χώρες συναντάµε και τους ντολµάδες και τους κεφτέδες µε κιµά,
όσπρια ή ψάρι.
Στη Γαλλία, την Ιταλία και στην Ελλάδα οι οικογένειες φτιάχνουν το δικό τους
κρασί από τα αµπέλια τους, που το διατηρούν σε µεγάλα βαρέλια στα υπόγεια των
σπιτιών τους.
Στη Μεσόγειο, εκεί που φυτρώνει η ρίγανη και η άγρια µέντα και οι ελαιώνες
φτάνουν µέχρι τη θάλασσα, γεννήθηκε µια λαµπρή και υγιεινή κουζίνα.
16. Τι είδους σχέσεις έχουν δηµιουργήσει
µεταξύ τους οι λαοί της Μεσογείου;
1.
2.
3.
4.

πολιτισµικές
πλατωνικές
κοσµικές
λιγοστές

17. Τι συνδέει περισσότερο τους
ανθρώπους που ζουν γύρω από
τη Μεσόγειο Θάλασσα;
1.
2.
3.
4.

η θρησκεία
η γλώσσα
τα φαγητά
τα έθιµα

18. Η λέξη «ήπειρος» σηµαίνει
1. µεγάλο κοµµάτι θάλασσας
2. µεγάλη χερσόνησο
3. µεγάλη γεωγραφική περιοχή της
Ελλάδας
4. µεγάλη γεωγραφική περιοχή γης
19. Σύµφωνα µε το κείµενο, η Μεσόγειος
είναι µια θάλασσα
1.
2.
3.
4.

ρηχή και αµµώδης
βαθιά και βραχώδης
φιλόξενη και µαγευτική
µεγάλη και ανεξερεύνητη

20. Στη δεύτερη παράγραφο, η λέξη «της» αναφέρεται:
1.
2.
3.
4.

στη Μεσόγειο
στην Ελλάδα
στην Ευρώπη
στην Αφρική

b Directions (21-25): For each of the following selections, there is either a question or an
incomplete statement. For each, choose the word or expression that best answers the question or
completes the statement according to the meaning of the selection, and write its number in the
space provided in your answer booklet. [10]
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21. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Σε µια περιοχή µε εύκολη πρόσβαση στον ηλεκτρικό σταθµό
της Κηφισιάς, αλλά και στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαµίας,
διατίθενται τρεις πολυτελείς µονοκατοικίες. Οι δύο από τις
τρεις µονοκατοικίες είναι γωνιακές, ενώ όλες έχουν κήπο 150
– 200 τ.µ. περίπου. Οι µονοκατοικίες διαθέτουν κλειστό χώρο
στάθµευσης και µεγάλους κήπους, που προσδίδουν µια
ευχάριστη αίσθηση στην κατοικία.
Οδός: Μ. Μπότσαρη 101
Εταιρία: ΙΟΝΙΚΗ ΑΤΕΚΕ, Λυκόβρυση
Τηλ. 210.28.53.647
21. What is being advertised?
1.
2.
3.
4.

professional buildings
luxury homes
law offices
parking lots

22. Θέλετε να γίνει το ζωάκι σας διάσημο;
Στείλτε µας µια φωτογραφία του, γράψτε µας δυο
λόγια για το χαρακτήρα του, τις συνήθειες του και
τα νάζια του. Εµείς θα τα δηµοσιεύσουµε. Μην
ξεχάσετε να σηµειώσετε και το όνοµά του. Πού
ξέρετε; Κάποια µέρα µπορεί να γίνει... σταρ!

22. The information sought by this ad is about
1.
2.
3.
4.

your house pet
your best friend
an animal activist
a famous animal star
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23.
[Σάββατο 11/1]
Βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, ηπειρωτική χώρα,
Βόρειο Αιγαίο και το βράδυ στις υπόλοιπες περιοχές.
Στα βόρεια ισχυροί βοριάδες (6-7 Μποφόρ), στην
υπόλοιπη χώρα ίδιας έντασης νοτιάδες. Μικρή πτώση
της θερµοκρασίας.

[Κυριακή 12/1]
Βροχές παντού, καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και
νότια. Χιόνια στη Βόρεια Ελλάδα. Στα δυτικά,
κεντρικά, βόρεια βοριάδες πολύ ισχυροί έως
θυελλώδεις (7-8 Μποφόρ), στην υπόλοιπη χώρα
νοτιάδες ίδιας έντασης. Πτώση της θερµοκρασίας.

23. What is the weather forecast for the weekend?
1.
2.
3.
4.

sunny and breezy
rainy and windy
warm and foggy
cold and snowy

Για τα δοντάκια

24.

Για τα παιδιά που ξεχνούν ή αρνούνται να
βουρτσίσουν συστηµατικά τα δόντια τους
αλλά και για τα παιδιά που υπακούουν χωρίς
να ξέρουν γιατί, ένα εικονογραφηµένο βιβλίο
για την υγιεινή του στόµατος. Κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο µε κείµενα
του καθηγητή Νίκου Χαραλαµπάκη και
εικόνες του Κωνσταντίνου Βοκοτόπουλου.
∆ίνονται οι απαντήσεις σε ερωτήµατα, όπως
«υπήρχαν οδοντίατροι τα αρχαία χρόνια;»
ή «πώς κατασκευάστηκε η πρώτη
οδοντόβουρτσα;».
24. What is this advertisement for?
1.
2.
3.
4.

a toothbrush
a toothpaste
a children’s book
a dentist’s office

2003
25.
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: Μία διαφορετική εµπειρία θα απολαµβάνουν από το φετινό
καλοκαίρι οι επισκέπτες της Σαντορίνης, µία ... κατάδυση στο βυθό της
Καλντέρας. Το πρώτο τουριστικό υποβρύχιο στην Ελλάδα είναι γεγονός. Σε µία
ξεχωριστή εκδήλωση, που έγινε χθες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο Νέο
Φάληρο, ο υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας Γιώργος Ανωµερίτης εγκαινίασε το
υποβρύχιο «Ατλαντίς Σαντορίνη 1». Πρόκειται για ένα τελευταίας τεχνολογίας,
ασφαλές και ευρύχωρο τουριστικό υποβρύχιο, που θα καταδύεται σε βάθος 25-30
µέτρων, ώστε να απολαµβάνουν οι επιβάτες το µοναδικό σε θέαµα βυθό της
Καλντέρας. Κάθε ταξίδι του θα διαρκεί περίπου µία ώρα και θα φιλοξενεί 28
επιβάτες και δύο άτοµα ως πλήρωµα. Το υποβρύχιο «Ατλαντίς Σαντορίνη 1»
υπόσχεται να προσφέρει στους επιβάτες του αυτό το καλοκαίρι ένα µοναδικό
υποθαλάσσιο θέαµα, καθ’ όλη την υποβρύχια διαδροµή του στα διαυγή νερά της
Σαντορίνης.

25. What will Santorini tourists experience this summer?
1.
2.
3.
4.

Walk on a new long pier.
Scuba dive to the bottom of the sea.
Witness the launching of a new submarine.
Board a sight seeing submarine.

c Directions (26-30): Below the following passage, there are five questions or incomplete
sentences in English. For each, choose the words or expression that best answers the question, or
completes the statement according to the meaning of the passage, and write its number in the
space provided in your answer booklet. (10)

Η γυµναστική στη ζωή µας
Η γυµναστική δεν είναι φάρµακο που παίρνουµε για να γίνουµε αµέσως καλά
όταν κάτι µας πονάει. Γυµναστική σηµαίνει πρώτα καλή σωµατική κατάσταση και
ψυχική υγεία και η βελτίωση του σώµατος ακολουθεί. Η γυµναστική πρέπει να αποτελεί
µέρος της καθηµερινότητάς µας. Έχει τη δυνατότητα να µας φτιάχνει τη διάθεση και
πρέπει να ταιριάζει στον τρόπο ζωής µας, έτσι ώστε να µην την εγκαταλείπουµε ποτέ.
Είναι αλήθεια ότι όλοι οι τρόποι γυµναστικής µπορούν να µας κάνουν καλό. ∆ε
χρειάζονται υπερβολές και εξαντλητικά προγράµµατα άσκησης. Όµως, οι ανάγκες του
σώµατός µας είναι διαφορετικές για τον καθένα και το µυστικό βρίσκεται σε έναν
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«εξατοµικευµένο» τρόπο άσκησης. Για να δηµιουργήσουµε το προσωπικό µας
πρόγραµµα γυµναστικής, µπορούµε να απευθυνθούµε σε κάποιον ειδικό, που θα
δηµιουργήσει ένα πρόγραµµα γυµναστικής στα µέτρα µας. Έτσι, αν δεν µας αρέσει το
γυµναστήριο, µπορούµε να επιλέξουµε το τρέξιµο ή το ποδήλατο. Αν πάλι δεν έχουµε
γυµναστεί ποτέ, µπορούµε να κάνουµε γρήγορο βάδισµα ή γιόγκα. Μπορούµε, επίσης,
να ζητήσουµε από το γυµναστή µας να µας δώσει µια σειρά από ασκήσεις, τις οποίες
θα επαναλαµβάνουµε τακτικά. Αν καταφέρουµε να γυµναζόµαστε σταθερά και δε
διακόπτουµε τη γυµναστική κάθε τόσο, θα έχουµε άριστα αποτελέσµατα.
Η διατροφή επίσης παίζει σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση του αρµονικού
σώµατος. Οι έρευνες έδειξαν ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι, δυστυχώς, δεν
τρώνε καλά το µεσηµέρι, µε αποτέλεσµα να «τσιµπάνε» κάτι πρόχειρο στη διάρκεια της
ηµέρας. Μία καλή λύση είναι τα αποξηραµένα φρούτα, τα καρύδια ή ένα γιαούρτι µε
φρούτα. Επίσης, ένα σάντουιτς από το σπίτι ή µία σαλάτα µε µια φέτα ψωµί είναι και
θρεπτική και εύκολη λύση για µεσηµεριανό φαγητό.
Τέλος, οι ειδικοί λένε ότι το νερό είναι απαραίτητο για να λειτουργεί οµαλά ο
οργανισµός. Μην περιµένετε λοιπόν να διψάσετε για να πιείτε νερό. Ο άνθρωπος
χρειάζεται τουλάχιστον οκτώ ποτήρια νερό την ηµέρα, είτε γυµνάζεται είτε όχι.
26. According to this article, working out
requires
1.
2.
3.
4.

28. Walking or doing yoga exercises are
described as

a lot of money.
a daily routine.
expensive clothing.
professional training.

1.
2.
3.
4.

27. To have positive results, individual
exercising must
1.
2.
3.
4.

being easy to follow.
very intense exercises.
best when done in the evening.
requiring perfect stamina.

29. According to this article, specialists
view lunch as

follow the rules of a trainer.
meet personal body needs.
be suitable for everyone.
be done in a gym.

1.
2.
3.
4.

an added supplement.
a source of extra calories.
a meal that can be skipped.
an essential part of a daily diet.

30. According to this article, we must drink water
1.
2.
3.
4.

normally.
quickly.
regularly.
thoroughly.

*

*

*
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PART 4
Write your answers to Part 4 according to the directions below. Your answers must be
written in your own words; no credit will be given for a response that is copied or
substantially the same as material from other parts of this examination. [16]
Directions (31-33): Choose two out of the following three writing tasks provided below. In your
answer booklet, write your response to the two writing tasks you have chosen.
For each task you have chosen, your response should be written entirely in Greek and should
contain a minimum of 100 words. Place names and brand names written in Greek count as one
word. Contractions are also counted as one word. Salutations and closings as well as commonly
used abbreviations in Greek are included in the word count. Numbers, unless written as words,
and names of people are not counted as words.
You must satisfy the purpose of the task. Be sure to organize your response and to include a
beginning, middle, and ending. The sentence structure and/or expressions used should be
connected logically and should demonstrate a wide range of vocabulary with minimal repetition.
31.
The Greek Consulate in New York has announced a sport competition that will take place
in Athens this summer. You are interested in participating in this event. Write a letter in
Greek to the Consul General of Greece inquiring about the event and the possibility of
your participation. You may want to ask for specific information and/or include:
•
•
•
•
•
•
•

Nature or description of the competition
Time and date of the event
Number and type of participants
Required qualifications and participation fees
Accommodations for the participants
When and where you must report
Prizes and awards

32.
You are part of the Greek Club’s monthly newspaper in your school. Write an article about
a cultural event that you have recently attended (movie, play, concert, museum exhibit,
festival). You may wish to include:
•
•
•
•
•
•

What was the event that you attended
When and where did the event take place
A description of the event
What you did and/or saw there
What you liked and/or disliked about the event
The opinion of some other people who also participated in this same event
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33.
In Greek, write a story about the situation shown in the picture below. It must be a story relating
to the picture, not a description of the picture. Do not write a dialogue.

This is the end of the 2003 Comprehensive Examination in Modern Greek.
*

*

*

