TEACHER DICTATION COPY
COMPREHENSIVE EXAMINATION IN MODERN GREEK
Friday, June 15, 2007

General Directions to the Teacher
Before the start of the examination period, distribute one examination booklet and one answer booklet,
face up, to each student. Then instruct the students to fill in the heading on the front of the answer
booklet. After each student has filled in the heading of the answer booklet, begin the examination by
following the directions for Part 2a, as given below:

Directions for Part 2a:
1) Instruct students to open their answer booklets and read the directions for Part 2a.
2) After students have read and understood the directions, say:
“There are nine questions in Part 2a. Each question is based on a short passage, which I will read
aloud to you. Listen carefully. Before each passage, I will give some background information in
English, once. Then, I will read the passage in Greek, twice. After you have heard the passage for
the second time, I will read the question in English, once. The question is also printed in your test
booklet.
After you have heard the question, you will have about one minute before the next passage is read.
During that time, read the question and the four suggested answers in your test booklet. Choose
the best suggested answer on the basis of the information provided in the passage, and write its
number in the space provided in your answer booklet.
You should NOT read the question and the suggested answers while you are listening to the
passage. This will allow you to give all your attention to what you hear. I will now begin.”
3) Administer each of the items in Part 2a as follows:
a. First read the setting in English once; then the listening comprehension stimulus (passage) in
Modern Greek twice in succession. Make every effort to read the passage in the way students
would hear it in an authentic setting.
b. Then read the question once. Pause for no more than one minute before proceeding to the next
item.
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1. While shopping in a store, in Greece, you hear a young lady talking to the
salesperson. The young lady says:
Είδα χθες στη βιτρίνα σας ένα µεγάλο ψάθινο καπέλο µε µία κόκκινη κορδέλα.
Μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να το αγοράσω. Ταιριάζει τέλεια µε το µαγιό
µου. Μέρες τώρα ψάχνω για ένα τέτοιο καπέλο. Φεύγω σε λίγες µέρες για
διακοπές και το χρειάζοµαι. Βλέπετε, οι κρέµες και τα αντιηλιακά δεν
προστατεύουν αρκετά από τον ήλιο. Λένε ότι ο ήλιος κάνει κακό στο δέρµα...
Αλήθεια, δε σας ρώτησα. Πόσο κάνει το καπέλο;
Q: What does the young lady want to purchase?

2. While playing soccer in your friend’s backyard in Greece, the ball
accidentally hit the neighbor’s property. Your friend Kostas says to the
neighbor:
Συγνώµη κ. Παυλίδη, δεν ξέρω πώς να σας το πω... Την ώρα που λείπατε,
παίζαµε µε το φίλο µου ποδόσφαιρο στην αυλή. Εγώ κλότσησα την µπάλα
πολύ δυνατά και ο φίλος µου έσκυψε το κεφάλι για να την αποφύγει. Έτσι η
µπάλα χτύπησε το παράθυρό σας και έσπασε το τζάµι. Θέλουµε να σας
ζητήσουµε συγνώµη και να πληρώσουµε για τη ζηµιά. Μας συγχωρείτε και
πάλι για ό,τι έγινε.
Q: What did Kostas say to Mr. Pavlidis?

3. While vacationing in Greece, you accompany your Greek friend Petros to
the police station. Petros says to the police officer:
Χαίρετε. Θέλω να σας αναφέρω ότι έχασα το πορτοφόλι µου. Σήµερα το πρωί
σταµάτησα στο περίπτερο για να πάρω µια εφηµερίδα. Πήρα την εφηµερίδα,
πλήρωσα και συνέχισα το δρόµο µου. Όταν µετά από λίγο πήγα να βγάλω
εισιτήρια για το τρένο, δε βρήκα το πορτοφόλι µου. Ούτε κατάλαβα πώς το
έχασα. Είχα µέσα τις κάρτες µου, το διαβατήριό µου και αρκετά χρήµατα. Να
σας αφήσω το τηλέφωνό µου και αν το βρει κάποιος να µε ειδοποιήσετε;
Q: Why did Petros go to the police station?
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4. As you are vacationing in Greece, you are watching on local television one
of the actresses talking about the play she is starring in. She says:
Πρόκειται για µια χαριτωµένη κωµωδία µεταφρασµένη από τα ιταλικά. Ένας
εργάτης σε µια βιοµηχανία σώζει άθελά του το αφεντικό της εταιρείας από
αυτοκινητιστικό δυστύχηµα. Το αφεντικό, για να τον ευχαριστήσει, τον
κάλεσε ένα απόγευµα στο σπίτι του. Εκεί γνωρίστηκε µε την κόρη του και
την ερωτεύτηκε. Πώς όµως να το πουν στο αφεντικό; Μετά από πολλά
µπερδέµατα, το ζευγάρι παντρεύεται. Τέλος πάντων, το γέλιο δεν έχει τέλος.
Σήµερα έχουµε δύο παραστάσεις: µία στις 7.30 και µία στις 9.30 το βράδυ.
Q: What happened to the factory employee in this comedy?

5. You are in Athens and hear the following announcement on a local radio
station. The announcer says:
Μεγάλη ταλαιπωρία πέρασαν προχθές οι επιβάτες που ταξίδεψαν µε το πλοίο
ΠΗΓΑΣΟΣ. Το πλοίο ξεκίνησε από τον Πειραιά στις 11 η ώρα το βράδυ για τη
Σάµο. Οι άνεµοι, όµως, που φυσούσαν στη θαλάσσια αυτή περιοχή ήταν τόσο
δυνατοί, που εµπόδισαν το καράβι να πλησιάσει στο λιµάνι το πρωί. Έτσι οι
επιβάτες αναγκάστηκαν να µείνουν µέσα στο καράβι για πολλές ώρες. Τελικά,
µετά από µεγάλη προσπάθεια, το ΠΗΓΑΣΟΣ έφτασε µε ασφάλεια στο λιµάνι
και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν στη Σάµο.
Q: What does the radio announcer say about the ship PEGASOS?

6. The receptionist of the hotel, where you are staying in Athens, is telling you
the following:
Πάλι βρέχει σήµερα. Βρέχει και δε λέει να σταµατήσει. Πράγµατι δεν είναι η
κατάλληλη µέρα για να επισκεφθείτε την Ακρόπολη. Προτείνω να πάτε για
ψώνια στο Μοναστηράκι, που είναι εδώ κοντά. Υπάρχουν πολλά µαγαζιά εκεί
µε τουριστικά είδη, από όπου µπορείτε να αγοράσετε δωράκια για τους φίλους
σας στην Αµερική. Είναι ανοικτά σήµερα µέχρι αργά το βράδυ. Μόνο, για καλό
και για κακό, µην ξεχάσετε να πάρετε και καµιά οµπρέλα µαζί σας!
Q: What is the receptionist recommending that you do today?
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7. You are on a winter trip to Greece. You turn on the radio and hear the
following weather report:
Από χθες το πρωί σταµάτησαν οι δυνατοί άνεµοι στην περιοχή των Ιωαννίνων
και το αεροδρόµιο άνοιξε. Η πρώτη πτήση, που προσγειώθηκε γύρω στις 11 το
πρωί, ήταν των Ολυµπιακών Αερογραµµών. Το αεροδρόµιο ήταν κλειστό εδώ
και τρεις µέρες λόγω του καιρού. Ακόµη και σήµερα σε ολόκληρο το νοµό
υπάρχει παγετός. Η θερµοκρασία είναι πολύ χαµηλή και το κρύο τσουχτερό. Οι
χιονοπτώσεις συνεχίζονται στα ορεινά και η συγκοινωνία γίνεται µόνο µε
αλυσίδες. Τα σχολεία στην πόλη των Ιωαννίνων και στα γύρω χωριά
παρέµειναν και σήµερα κλειστά.
Q: How is the weather in Ioannina today?
8. You are listening to a Greek radio station and hear the following
announcement. The announcer says:
Μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός, ή η τυχερή, στην κλήρωση που κάνει η
αεροπορική εταιρεία «Lufthansa» και να ταξιδέψετε δωρεάν στην Ελλάδα αυτό
το καλοκαίρι. Εάν ενδιαφέρεστε να πάρετε µέρος στην κλήρωση, θα πρέπει να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της «Lufthansa» www.WeFlyHome.com/Greece
και να δηλώσετε τη συµµετοχή σας. Tο όνοµά σας θα µπει αυτοµάτως στην
κλήρωση. Οι νικητές θα ανακοινωθούν τέλος Απριλίου, µέσω e-mail. Καλή
τύχη σε όλους.
Q: What is the airline “Lufthansa” advertising?
9. You hear this sports report on a Greek television station. The reporter
says:
Η Ένωση ∆ηµοσιογράφων Αθλητικών Εφηµερίδων της Κύπρου ανακήρυξε τον
Μιχάλη Κωνσταντίνου ως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της χώρας για το 2006.
Ο Κωνσταντίνου ανήκει στην οµάδα του Ολυµπιακού και είναι ο πρώτος
σκόρερ ελληνικών οµάδων µε 11 συνολικά γκολ. Πάντως, όπως αναφέρεται
στην προσωπική του ιστοσελίδα, ο Μιχάλης δεν µπόρεσε να πάει στην
προχθεσινή γιορτή, που έγινε στη Λευκωσία, για να παραλάβει το βραβείο του.
Έπρεπε να είναι στον Πειραιά την ηµέρα εκείνη, για να πάρει µέρος σε αγώνα
της οµάδας του.
Q: Why did Mihalis Konstantinou miss his award ceremony?
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Directions for Part 2b
1. Instruct students to read the directions for Part 2b.
2. After students have read and understood the directions say:
“There are six questions in Part 2b. Part 2b is like Part 2a,
except the questions and answers are in Modern Greek.
We will now begin.”
3. Administer Part 2b in the same manner as Part 2a.
---------------------------------------------------------------------------------------------------10. You are talking with your Greek friend Katerina. Katerina says to you:
Είµαι πολύ στενοχωρηµένη. Χθες είχαµε πάει µε τη φίλη µου, τη Μαρία, στον
κινηµατογράφο. Όταν τέλειωσε το έργο, πήγαµε σ’ ένα εστιατόριο για φαγητό.
Εκεί κατάλαβα πως είχα χάσει το δαχτυλίδι µου. Έτρεξα αµέσως στον
κινηµατογράφο και έψαξα στη θέση που καθόµουν για να το βρω, αλλά
δυστυχώς δεν το βρήκα. Το αγαπούσα πολύ αυτό το δαχτυλίδι. Ήταν δώρο της
γιαγιάς µου, που δε ζει πια. Τώρα καταλαβαίνεις γιατί είµαι στενοχωρηµένη.
Q: Γιατί είναι στενοχωρηµένη η Κατερίνα;
11. At school, you are talking with your classmate Dimitra. Dimitra says to
you:
Ο χορός του σχολείου µου είναι το άλλο Σάββατο. Θέλω πολύ να πάω, αλλά
δεν έχω τι να φορέσω. Το κόκκινο φόρεµά µου το έχω φορέσει πολλές φορές
και το µαύρο είναι λίγο στενό. ∆εν προλαβαίνω να πάω στα µαγαζιά. Μήπως
έχεις καµιά µαύρη φούστα να µου δανείσεις; Θα τη φορέσω µε την πράσινη
µπλούζα µου. Θα βάλω και τα χρυσά σκουλαρίκια, που µου χάρισε η µητέρα
µου. Έτσι θα µπορέσω να πάω στο χορό.
Q: Τι χρειάζεται η ∆ήµητρα για το χορό;
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12. Upon your return from school, you listen to the following telephone
message left by your classmate George. The message says:
Γεια σου, ∆ηµήτρη. Φεύγοντας βιαστικά από το σπίτι σου χθες το απόγευµα,
νοµίζω πως άφησα το βιβλίο της Ιστορίας εκεί. Το χρειάζοµαι για να κάνω
επανάληψη για το διαγώνισµα που έχουµε αύριο. Κοίταξε, σε παρακαλώ, και
αν το βρεις, τηλεφώνησέ µου να περάσω να το πάρω. Αλλιώς, θα ρωτήσω το
Γιάννη µήπως το πήρε αυτός κατά λάθος, όταν διαβάζαµε νωρίτερα σήµερα
στη βιβλιοθήκη.
Q: Τι ήθελε ο Γιώργος;
13. At the supermarket, you meet Sofia, a classmate of yours from Greek
school. Sofia says to you:
Τα µαθήµατα στο ελληνικό σχολείο αρχίζουν την άλλη εβδοµάδα. Λέµε να
πάµε το Σάββατο µε τη µαµά µου να αγοράσουµε τετράδια και ό,τι άλλο
χρειάζοµαι. Εφέτος θα χρειαστώ και µια αθλητική φόρµα και παπούτσια για τη
γυµναστική. Έχω κάπου 200 δολάρια, που µάζεψα το καλοκαίρι. Ελπίζω να
µου φτάσουν. Θέλεις να έρθεις κι εσύ µαζί µας; Η µαµά µου θα χαρεί πολύ να
σε δει.
Q: Τι θα κάνει το Σάββατο η Σοφία;
14. While visiting a friend in Greece, your friend’s father, Mr. Economou, is
showing you
their house. Mr. Economou says:
Το σπίτι µας είναι πολύ όµορφο, όπως και όλα τα σπίτια στη γειτονιά µας.
Είναι ένα παραδοσιακό σπίτι µε κήπο. Έχω ακούσει ότι στην Αµερική τα
περισσότερα σπίτια είναι ξύλινα. Όπως βλέπεις, το δικό µας είναι φτιαγµένο
από πέτρα και έχει δύο ορόφους. Στον πρώτο όροφο είναι η κουζίνα, η
τραπεζαρία και το σαλόνι. Στο δεύτερο όροφο βρίσκονται
οι
κρεβατοκάµαρες. Η µεγάλη µπροστινή σκάλα βγαίνει στον κήπο, όπου είναι
και το σπιτάκι του σκύλου µας. Ο τυχερός ζει ανάµεσα στα λουλούδια!
Πιστεύω ότι δε θα µετανιώσεις που αποφάσισες να µείνεις µερικές µέρες µαζί
µας.
Q: Πώς είναι το σπίτι του κ. Οικονόµου;
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15. Your Greek friend Popie is talking with you about her trip to Greece.
Popie says:
∆εν ξέρεις µε πόση χαρά περιµένω αυτό το καλοκαίρι. Μόλις κλείσουν τα
σχολεία, θα πάω στην Ελλάδα. Θα βαφτίσω τη µικρή ξαδερφούλα µου, που
είναι µόλις τριών µηνών. Της
έχω κιόλας αγοράσει τα βαφτιστικά της
ρουχαλάκια και έναν πολύ όµορφο χρυσό σταυρό. Θα δώσω στην ξαδερφούλα
µου το όνοµα Σταυρούλα, που είναι το όνοµα της γιαγιάς µου. Όλοι οι
συγγενείς µου θα είναι στη βάφτιση. Είµαι πολύ χαρούµενη και περιµένω µε
αγωνία να πάω.
Q: Γιατί είναι χαρούµενη η Πόπη που θα πάει στην Ελλάδα;

*

*

*

When students have finished Part 2b, say:
“This is the end of Part 2. You may now go on to the rest of the
Examination.”

