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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]
1. How does Maria describe her dog?
1.
2.
3.
4.

as purebred and expensive
as furry and aggressive
as smart and playful
as heavy and lazy

2. How did Kostas benefit the most
from staying in a summer camp?
1.
2.
3.
4.

He became a responsible person.
He became an expert climber.
He learned to cook.
He learned to swim.

3. Why does Voula want to give a party
for Katerina?
1.
2.
3.
4.

for her graduation
for her name day
for passing the entrance exams
for getting a scholarship

4. Which of the following did your friend
see at the museum?
1.
2.
3.
4.

marble statues
fashionable jewelry
prehistoric skeletons
contemporary paintings

5. Why can’t Areti get together with you
after school?
1.
2.
3.
4.

She must do research in the library.
She has a book report to finish.
She must serve detention.
She has choir practice.

6. What is this advertisement for?
1.
2.
3.
4.

air fares
car rentals
cruises
hotels

7. Why is Niko at the doctor’s office?
1.
2.
3.
4.

to get medication for pain
to have his foot examined
to have his arm put in a cast
to get his shoulder X-rayed

8. Why are your classmates arguing?
1.
2.
3.
4.

for a table seat
for a lunch box
for a board game
for a basket ball

.
9. What is the young boy asking the employee to do?
1.
2.
3.
4.

to show him another bike
to fix the tire of his bike
to lubricate his bike’s gears
to paint his bike another color
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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]
10. Γιατί βιάζεται η µητέρα της φίλης
σου;
1.
2.
3.
4.

13. Γιατί πάει ο Ηλίας στην Κρήτη;
1.
2.
3.
4.

Για να µην χάσει τις εκπτώσεις.
Για να µην κλείσουν τα µαγαζιά.
Γιατί την περιµένει η Φωτεινή.
Γιατί την πονούν τα παπούτσια της.

11. Τι ήθελε αυτός που άφησε το µήνυµα;
1.
2.
3.
4.

14. Τι σου λέει στο µήνυµά της η Έφη;

Να διαφηµίσει βιβλία.
Να πουλήσει διαµερίσµατα.
Να επιδιορθώσει το τηλέφωνο.
Να µάθει τη σωστή διεύθυνση.

1.
2.
3.
4.

12. Τι θέλει να κάνει η Ελένη;
1.
2.
3.
4.

Για να σπουδάσει.
Για να δουλέψει.
Για να δει τη µητέρα του.
Για να κάνει διακοπές.

Να διαβάσετε µαζί.
Να ακούσετε µουσική.
Να πάτε για ψώνια.
Να πάτε για φαγητό.

15. Τι σου λέει ο Τάκης στο τηλέφωνο;

Να ταΐσει τη γάτα της.
Να παίξει σε µια ταινία.
Να δει ένα θεατρικό έργο.
Να πάει ένα ταξίδι.

1.
2.
3.
4.

*

*

Περιµένει τα ξαδέρφια του.
΄Ερχεται στην Αµερική.
Χρειάζεται χρήµατα.
Περνάει ωραία στις διακοπές.

*

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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Ένας επιτυχημένος ομογενής επιχειρηματίας
Ο Στιβ Στράτον ήταν 17 ετών, µοναχογιός, όταν η µητέρα του
ετοίµασε τα ρούχα του και του έβγαλε εισιτήριο για να έρθει στην
Αµερική. Ο Στράτον έφτασε από την Ελλάδα στο Έλις Άιλαντ το 1922
µε τρία δολάρια στην τσέπη του. Τρία χρόνια αργότερα ίδρυσε την
εταιρεία καπέλων «Στράτον Χατς», που έγινε η µεγαλύτερη εταιρεία
κατασκευής καπέλων στην Αµερική. Σήµερα τα έσοδα της εταιρείας φτάνουν τα πέντε
εκατοµµύρια δολάρια το χρόνο.

Ο κύριος Στράτον, που είναι πατέρας τριών αγοριών και µιας κόρης, ήταν πολύ
τυχερός. Ο ξάδερφός του είχε καθαριστήριο ρούχων στην πόλη Κουίνσι του Ιλλινόις
και πήγε εκεί για να εργαστεί το 1923. Εκεί, στο καθαριστήριο του ξαδέρφου του, έµαθε
πώς να σιδερώνει ρούχα και να επιδιορθώνει καπέλα. «∆εν είχα ιδέα τι θα έκανα όταν
ήρθα στην Αµερική. Αλλά όταν άρχισα να φτιάχνω καπέλα, αγάπησα αυτή την τέχνη.
Αισθανόµουν ότι δηµιουργούσα κάτι µε τα δυο µου χέρια», λέει ο κύριος Στιβ Στράτον.

«Άνθρωποι σαν και τον πατέρα µου, νόµιζαν ότι οι δρόµοι ήταν στρωµένοι µε
χρυσάφι και πως όταν θα έρχονταν στην Αµερική θα γίνονταν αµέσως πλούσιοι», λέει
ο Γιώργος, ο µεγαλύτερος γιος του κυρίου Στράτον, που είναι σήµερα 70 χρονών και
πρόεδρος της εταιρείας «Στράτον Χατς».

Και όµως δεν ήταν όλα στρωµένα µε χρυσάφι. Ο κύριος Στιβ Στράτον και η
σύζυγός του, που έκλεισαν 73 χρόνια γάµου, έπρεπε να µεγαλώσουν τα παιδιά τους και
µάλιστα στη διάρκεια της µεγάλης οικονοµικής κρίσης. Και το κατάφεραν αυτό µε το
να φτιάχνουν τα καλύτερα καπέλα στη χώρα. Υπήρχαν φορές που εργάζονταν 24 ώρες
το 24ωρο συνεχώς, ιδιαίτερα στην περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα για να
προλάβουν τις παραγγελίες.

Ο κύριος Στιβ Στράτον, ο οποίος είναι σήµερα εκατό ετών, θα µοιραστεί την
ιστορία του µε φίλους, αλλά και άγνωστους, στη διάρκεια εκδήλωσης που οργανώνει
προς τιµή του η κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας.

Η υπεύθυνη για την εκδήλωση, κυρία Ηλιοπούλου, έχει στολίσει την αίθουσα της
κοινότητας µε φωτογραφίες, δώρα και άλλα είδη που έφεραν µαζί τους οι πρώτοι
Έλληνες µετανάστες. Η κυρία Ηλιοπούλου θαυµάζει τους µετανάστες που ήρθαν στην
Αµερική µε λίγα ή καθόλου χρήµατα και πέτυχαν στη ζωή τους.

Ο πρόεδρος Μπους έστειλε γράµµα στον κύριο Στιβ Στράτον για να τον συγχαρεί
για την εκατοστή επέτειο των γενεθλίων του. Ο ίδιος ο κύριος Στιβ Στράτον λέει:
«Είναι τιµή να είναι κάποιος Αµερικανός πολίτης. Η χώρα αυτή σου δίνει κάθε ευκαιρία
να πετύχεις τους σκοπούς σου εάν εργαστείς σκληρά και τίµια». Ο κύριος Στιβ Στράτον
θέλει να αφήσει την επιχείρησή του στον τρισέγγονό του, ο οποίος σήµερα είναι
φοιτητής κολεγίου, κάνοντας έτσι την εταιρεία «Στράτον Χατς» εταιρεία τεσσάρων
γενεών.
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16. Πού δούλεψε ο κύριος Στιβ Στράτον
όταν ήρθε στην Αµερική;
1. στην κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας
2. στην εταιρεία της κυρίας
Ηλιοπούλου
3. στο καθαριστήριο του ξαδέρφου του
4. στο γραφείο του Προέδρου Μπους
17. Πόσα παιδιά έχει ο κύριος Στιβ
Στράτον;
1.
2.
3.
4.

3 αγόρια και 1 κορίτσι
2 αγόρια και 2 κορίτσια
1 αγόρι και 1 κορίτσι
4 αγόρια

18. Η κυρία Ηλιοπούλου οργανώνει
εκδήλωση για
1.
2.
3.
4.

να τιµήσει τον κύριο Στιβ Στράτον.
να γιορτάσει το Πάσχα.
να βοηθήσει το κοινοτικό σχολείο.
να προσφέρει εργασία σε
µετανάστες.

19. Σήµερα η εταιρεία του κυρίου
Στιβ Στράτον
1.
2.
3.
4.

έχει οικονοµικά προβλήµατα.
πουλάει παιδικά ρούχα.
οργανώνει εκδηλώσεις.
φτιάχνει καπέλα.

20. Ο κύριος Στιβ Στράτον έγινε πλούσιος γιατί
1.
2.
3.
4.

ήταν µοναχογιός.
βρήκε πολύ χρυσάφι.
δούλεψε αδιάκοπα και έντιµα.
κληρονόµησε τον ξάδερφό του.

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]

21. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αναγκαστική προσγείωση, µε επιτυχία, πραγµατοποίησε

στο αεροδρόµιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης µικρό ιδιωτικό αεροσκάφος,
µε δύο επιβάτες, που εκτελούσε πτήση από τη ∆ανία µε προορισµό τη Ρόδο.
Την ώρα που ο πιλότος περνούσε πάνω από τη Θεσσαλονίκη διαπίστωσε βλάβη
σε έναν από τους κινητήρες και ζήτησε από τον πύργο ελέγχου να προσγειώσει
το αεροσκάφος. Ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους είναι καλά
στην υγεία τους.

21. Why did the plane land in Thessaloniki?
1.
2.
3.
4.

It needed refueling.
Its turbine malfunctioned.
This was a regular stop.
The weather was very bad.
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ΟΝΕΙΡΑ ΓΛΥΚΑ

22.

Ύπνος ελαφρύς

Υποφέρετε από αϋπνίες; Μην ταλαιπωρήστε άδικα.
Απλά ανανεώστε την κρεβατοκάµαρά σας.  Βάψτε
τους τοίχους σε παστέλ χρώµατα. Θα σας
προδιαθέσουν να χαλαρώσετε και να ηρεµήσετε.
 Αποµακρύνετε τα περιττά αντικείµενα, ακόµη και αν
πρόκειται για δώρα και αναµνηστικά αντικείµενα από
αγαπηµένα πρόσωπα.  Αλλάξτε µαξιλάρια και
στρώµα.  Χρησιµοποιήστε ελαφριά σκεπάσµατα.
 Μην αφήνετε την τηλεόραση να παίζει µέχρι να σας
πάρει ο ύπνος. Ακόµη κι αν πιστεύετε ότι το φως και
το βουητό της σας νανουρίζουν, στην πραγµατικότητα
δεν αφήνουν το µυαλό σας να ηρεµήσει.

22. According to this article, you can eliminate sleeplessness by
1.
2.
3.
4.

avoiding drinking coffee.
taking a hot bath.
watching a funny movie.
redecorating your bedroom.

23.

Χάσαµε...

Χάσαµε στο αεροδρόµιο «Ελ. Βενιζέλος» την Τζίνα, µια πανέµορφη
µαύρη γάτα. Φαίνεται ότι πήδηξε από πτήση της Ολυµπιακής καθώς
άνοιξαν οι πόρτες cargo. Τελευταία φορά την είδαν στο βόρειο
τέρµιναλ. Είναι 10 ετών και θα είναι πολύ φοβισµένη, αλλά θα
ανταποκριθεί σε φιλικά, ήρεµα καλέσµατα. Μπορεί να είναι στο
αεροδρόµιο και να κρύβεται, αλλά και στις γύρω περιοχές. Οι
ιδιοκτήτες της έχουν περάσει πολλές µέρες στο αεροδρόµιο να
την ψάχνουν. Για οποιαδήποτε πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 210.27.54.000 ή στους φίλους
της γάτας 210.70.14.044. ∆ίνεται αµοιβή 1000 ∉ (ευρώ).
23. What does this article say about the cat?
1.
2.
3.
4.

She is the winner of a contest.
She was lost at the airport.
She is for sale for 1000 Euros.
She gave birth in the cargo area.
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24.

Γεύσεις Μεσογείου για το Καλοκαίρι

Η αγαπημένη σας αλυσίδα Goody’s παρουσιάζει για τρίτη
συνεχή χρονιά τα «Μεσογειακά της Goody’s», μια αποκλειστική
σειρά συνταγών και γεύσεων από τη μεσογειακή κουζίνα.
Γεύσεις που έχουν ήδη αγαπηθεί, όπως το γεύμα Μεσογείου με
τα καλαμαράκια, οι αγαπημένες σαλάτες Κρήτης με αυθεντικά
κριθαροκούλουρα και οι σαλάτες Μάνης με λαχανικά. Φέτος
η ποικιλία εμπλουτίζεται με φασόλια
γίγαντες και παραδοσιακά πιτάκια,
κρασάτο χταπόδι και μανιτάρια.
Πολλά άλλα παραδοσιακά φαγητά
θα γίνουν οι αγαπημένες σας γεύσεις
αυτό το καλοκαίρι.
24. What can you eat at Goody’s, during the summer?
1.
2.
3.
4.

25.

seafood, lettuce, and beans
hamburger, fries, and onion rings
cheese omelet on a ban
fried chicken and mashed potatoes

Χόρεψαν ελληνικά
Με τη συµµετοχή περίπου 2.500 χορευτών, ηλικίας από 6 έως 50 ετών, και
µεγάλου αριθµού χορευτικών συγκροτηµάτων της περιοχής, πραγµατοποιήθηκε
πρόσφατα στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας το Ελληνορθόδοξο Φεστιβάλ
παραδοσιακών χορών και τραγουδιού. Το Φεστιβάλ αυτό, που διοργανώνει
η Ιερά Μητρόπολη του Σαν Φρανσίσκο για τα τελευταία 30 χρόνια, είναι ένας
πολύ σηµαντικός θεσµός για την Οµογένεια, γιατί προβάλλει την ελληνική
κληρονοµιά και την ελληνική κουλτούρα στο ευρύτερο κοινό της Αµερικής.

25. What is this article referring to?
1.
2.
3.
4.

a spring fair
a sports game
a cultural event
a religious ceremony
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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]

Θανάσης Οικονόμου: Ο Έλληνας της NASA
O Θανάσης Οικονόµου είναι καθηγητής της
Αστροφυσικής στο Πανεπιστήµιο του Σικάγου. Εργάζεται
επίσης ως ερευνητής στο διαστηµικό κέντρο της NASA στην
Πασαντίνα της Καλιφόρνιας.
Ο κ. Οικονόµου είναι ο ΄Ελληνας που κατασκεύασε
το “Alpha Proton X-ray Spektrometer”, ένα «µηχανάκι»,
όπως το ονοµάζει ο ίδιος, που σκαλίζει το χώµα και τα
πετρώµατα του πλανήτη Άρη (Mars) για λογαριασµό της NASA. Το «µηχανάκι» του κ.
Οικονόµου είναι αυτό που έφερε τις πρώτες πολύτιµες πληροφορίες στη γη, που θα µας
δώσουν απάντηση στα ερωτήµατα «από τι είναι φτιαγµένος ο Άρης» και «αν υπήρξε
ποτέ ζωή στον Άρη, τον Κόκκινο Πλανήτη».
Ο κ. Οικονόµου, που είναι γνωστός στη NASA ως ο ΄Ελληνας του Άρη, βοήθησε
επίσης στην κατασκευή του ροµπότ Spirit, το οποίο βρίσκεται σήµερα στην επιφάνεια
του Άρη και φωτογραφίζει το έδαφος και την ατµόσφαιρά του. Το Spirit κινείται γύρω
από έναν πελώριο κρατήρα, που έχει το ελληνικό όνοµα «΄Ερεβος».
Οι επιστήµονες της NASA, για να ξέρουν πού βρίσκεται κάθε στιγµή το ροµπότ
Spirit, θέλησαν να δώσουν ονόµατα σε ορισµένες τοποθεσίες γύρω από τον κρατήρα
«΄Ερεβος». Αναγνωρίζοντας την προσφορά του κ. Οικονόµου σε πολλές διαστηµικές
αποστολές της NASA, οι συνάδελφοί του δέχτηκαν µε χαρά να δώσουν σε ορισµένες
περιοχές του πλανήτη ΄Αρη ελληνικά ονόµατα, όπως Καλάβρυτα, Άγραφα, Καλαµπάκα,
Πίνδος, Λασίθι. ΄Ετσι αν κάποιος ρωτήσει σήµερα τους επιστήµονες της NASA σε ποιο
σηµείο του Άρη βρίσκεται το ροµπότ Spirit, η απάντηση που θα λάβει είναι ότι
κατεβαίνει από την «Πίνδο» και πηγαίνει προς την «Καλαµπάκα»...
Ο καθηγητής Θανάσης Οικονόµου έδωσε πρόσφατα µία συνέντευξη στην
εφηµερίδα «Τα Νέα» και είπε τα εξής: «Χρειάστηκε πολλή δουλειά για να
πανηγυρίζουµε σήµερα την επιτυχία στον Άρη. Κάποτε ήταν το Φεγγάρι, µετά η
Αφροδίτη, τώρα ο Άρης. Ο Άρης έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί έχει κοινά στοιχεία µε
τη Γη. Θα είναι πολύ ευχάριστο να βρούµε ίχνη ζωής στον Κόκκινο Πλανήτη».
Ο κ. Οικονόµου άνοιξε επίσης την καρδιά του, θυµήθηκε τα παιδικά του χρόνια
και είπε στο δηµοσιογράφο της εφηµερίδας: «Γεννήθηκα σ’ ένα από τα ωραιότερα και
µεγαλύτερα χωριά των Γρεβενών, τη Ζιάκα. Το χωριό είχε σχολείο, αλλά δεν είχε
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δάσκαλο. Έτσι τα πρώτα γράµµατα τα έµαθα απ’ τον πατέρα µου. Κάθε βράδυ
που ξάπλωνα στο κρεβάτι, προτού κοιµηθώ, ο πατέρας µου µου µάθαινε αριθµητική,
γεωγραφία και µου µιλούσε για τα αστέρια, που βλέπαµε ολοκάθαρα στον ουρανό.
Βλέπετε, τα αστέρια ήρθαν φυσιολογικά στη ζωή µου. Πάντα µου άρεσε να τα
παρατηρώ. Απλά, δε φανταζόµουνα τότε ότι θα τα εξερευνούσα κιόλας».
Ο Θανάσης Οικονόµου, ή «Τοµ», όπως τον λένε οι Αµερικανοί συνάδελφοί του,
δεν ξεχνά ποτέ την πατρίδα του. «Λατρεύω την Ελλάδα», είπε στο δηµοσιογράφο.
«Έρχοµαι σχεδόν κάθε καλοκαίρι για διακοπές και χαίροµαι που έκανα την πατρίδα µου
γνωστή ακόµη και στο διάστηµα».
26. What does Mr. Economou do
at NASA?

28. Why were certain areas of the planet
Mars given Greek names?

1. He flies spaceships to the space
station.
2. He teaches Greek to NASA
scientists.
3. He searches the solar system for
new planets.
4. He builds machines that study
the surface of planets.

1. to celebrate Greek Independence
Day
2. to teach Greek to the scientists of
NASA
3. in recognition of Mr. Economou’s
work at NASA
4. in honor of the ancient Greek
civilization
29. What is the name of the village
where Mr. Economou was born?

27. Spirit is a robot that
1.
2.
3.
4.

photographs the moon.
moves around the crater Erebus.
orbits the planet Venus.
brings food to astronauts.

1.
2.
3.
4.

Ziaka
Agrafa
Kalavryta
Kalambaka

30. As a young kid in his native village, Mr. Economou
developed an interest in space by
1.
2.
3.
4.

listening to his teacher.
observing the stars at night.
reading science fiction books.
building his own telescope.

*

*

*
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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.
Your pen pal from Greece has asked you what you do during your weekends. In Greek,
write a letter to your friend in Greece telling him or her about what you did last weekend.
In your letter, you may want to mention:
•
•
•
•
•
•
•
•

several activities
a description of each activity
who was with you
when the activity took place
whether you enjoy the activity
chores you must do
routine events at home
why you do one or more of the activities

32.
You have just found out that your friend is moving away. In Greek, write a journal entry
expressing how you feel. You may wish to include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a description of your friend
why this person is your friend
how long you have known each other
why you will miss your friend
activities that you did together
when your friend is leaving
where your friend will be moving
if and how you plan to stay in contact with each other
when you can visit and see each other again

2006
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 2006 Comprehensive Examination in Modern Greek.
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