TEACHER DICTATION COPY
COMPREHENSIVE EXAMINATION IN MODERN GREEK
Tuesday, June 24, 2008

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. You are on a bus in Greece and overhear two young men talking. One
young man says to the other:
Είµαι πολύ προβληµατισµένος. ∆εν έχω αποφασίσει ακόµη τι θα σπουδάσω
στο πανεπιστήµιο. Ο πατέρας µου επιµένει να γίνω δικηγόρος. Εγώ όµως θέλω
να γίνω φυσιοθεραπευτής. Μου αρέσει να βοηθώ τους ανθρώπους. Έπειτα, το
επάγγελµα του δικηγόρου απαιτεί να είσαι πολλές ώρες στο γραφείο ή στο
δικαστήριο. Εγώ πάλι θέλω
να εργάζοµαι όσες ώρες θέλω εγώ. Είµαι σε
µεγάλο δίληµµα. Εσύ, τι µε συµβουλεύεις να κάνω;
Q: What is bothering the young man?

2. You are an exchange student in Greece and overhear your host mother
calling to inquire about an apartment she wants to rent. Your host mother
says:
Γεια σας. Τηλεφωνώ για το διαµέρισµα που νοικιάζετε στον πρώτο όροφο.
∆ιάβασα την αγγελία σας στην εφηµερίδα. Η περιοχή µάς αρέσει πολύ και το
νοίκι που ζητάτε είναι λογικό. Είµαστε τέσσερα άτοµα και έχουµε και µια
χαριτωµένη γατούλα. Τα παιδιά µου έχουν µεγαλώσει µ’ αυτήν και δε θέλουν
να την αποχωριστούν. Στην αγγελία σας δεν αναφέρεται πουθενά αν
επιτρέπονται κατοικίδια ζώα. Πείτε µου, σας παρακαλώ, θα µας επιτρέψετε να
έχουµε τη γατούλα µας στο διαµέρισµα;
Q: What does your host mother want to know about the apartment?

3. You are on a cruise ship returning to Athens with a group of friends and
hear your Greek friend Nikos calling the hotel where you had stayed. Nikos
says to the hotel clerk:
Χαίρετε! Ονοµάζοµαι Νίκος Αντωνίου. Τηλεφωνώ για να σας πω ότι ξέχασα το
ρολόι µου στο ξενοδοχείο σας. Έµεινα µερικές µέρες στο δωµάτιο 312 µε ένα
φίλο µου. Φύγαµε σήµερα το πρωί. Θυµάµαι όµως πολύ καλά ότι χθες βράδυ
έβγαλα το ρολόι µου και το άφησα πάνω στο κοµοδίνο. Είµαι σίγουρος ότι δεν
το ξέχασα κάπου αλλού. Μήπως το βρήκε η καθαρίστρια και σας το παρέδωσε;
Σας παρακαλώ, ρωτήστε την και θα σας τηλεφωνήσω αργότερα να µου πείτε.
Q: What did Nikos ask from the hotel clerk?
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4. You are staying with friends in Greece. One day a neighbor comes to the
door and says to you:
Καληµέρα σας. Θα ήθελα να σας ζητήσω µια χάρη. Μπορώ να χρησιµοποιήσω
το τηλέφωνό σας; Το δικό µας δε λειτουργεί και οι γονείς µου λείπουν σήµερα.
Έχουµε ενηµερώσει την εταιρεία από χθες. Μας είπαν πως θα ’ρθουν σήµερα,
αλλά έχουν αργήσει. Σκέφτηκα να τους τηλεφωνήσω και πάλι για να µάθω αν
τελικά θα έρθουν. Να µην περιµένω άδικα. Θα σας πείραζε να χρησιµοποιήσω
το τηλέφωνό σας;
Q: What favor does the neighbor ask of you?

5. Your Greek friend George is describing to you what happened to him last
night. George says to you:
∆ε θα πιστέψεις τι µου συνέβη χθες βράδυ. Καθόµουν στον καναπέ και έβλεπα
τηλεόραση. Ξαφνικά ακούστηκε ένα δυνατό φρενάρισµα αυτοκινήτου.
Πετάχτηκα από τη θέση µου, άνοιξα την πόρτα και τι να δω; Ένα σκυλάκι µε
ολόασπρο φουντωτό τρίχωµα στεκόταν τροµαγµένο µπροστά στα σκαλιά της
εξώπορτας. Το πήρα αµέσως στην αγκαλιά µου. Ευτυχώς, δεν το είχε χτυπήσει
το αυτοκίνητο. Το έφερα µέσα στο σπίτι και του έδωσα να φάει. Είναι πολύ
όµορφο. Αν δεν το αναζητήσει κανείς, σκέφτοµαι να το κρατήσω.
Q: What happened to George last night?

6. Katerina, an exchange student in your school, is reading a letter that she
received from her friend Anna from Greece. The letter reads:
Αγαπηµένη µου Κατερίνα, γεια σου. Εύχοµαι να περνάς καλά και να µη
στεναχωριέσαι που ζεις µακριά από το σπίτι σου. Προχθές συνάντησα τη
µητέρα σου στο δρόµο. Φαινόταν µια χαρά. Πήγαινε για ψώνια. Μου είπε ότι
είσαι καλά και µου έδωσε τη διεύθυνσή σου για να σου γράψω. Θέλω κι εγώ να
γραφτώ στο ίδιο σχολείο µε σένα, αλλά τα αγγλικά µου δεν είναι τόσο καλά.
Ίσως χρειαστεί να κάνω εντατικά µαθήµατα το καλοκαίρι. Στο µεταξύ, µπορείς
να µου στείλεις πληροφορίες για το σχολείο; Σ’ ευχαριστώ και ελπίζω να σε
δω σύντοµα. Φιλάκια, Άννα.
Q: What is Anna asking from Katerina?
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7. You are in a Greek restaurant with friends. The waiter makes the
following recommendation regarding the meals of the day. He says to you:
Σήµερα το κατάστηµα διαθέτει µεγάλη ποικιλία από φαγητά. Εγώ προτείνω να
αρχίσετε µε µια χωριάτικη σαλάτα. Όποιος δε θέλει σαλάτα, ας δοκιµάσει τη
σούπα µας από χορταρικά εποχής. Είναι εξαιρετική. Από κυρίως πιάτα σήµερα
έχουµε σπέσιαλ: κοκκινιστό µοσχαράκι µε µανέστρα και αρνάκι ψητό µε
πατάτες στο φούρνο. Τα θαλασσινά µόλις µας τελειώσανε. Για να χωνέψετε
έχουµε γιαούρτι µε µέλι και φρούτα εποχής - καρπούζι, πεπόνι και σταφύλια.
Q: What does the waiter suggest as a main course?
8. You are talking with your Greek friend Alex, who looks very happy. Alex
says to you:
Έχω καλά νέα να σου πω. Ξέρεις πόσο πολύ ήθελα να πάρω ένα κινητό. Ο
πατέρας µου µού είχε από καιρό υποσχεθεί, ότι θα µου αγόραζε ένα κινητό εάν
είχα καλούς βαθµούς στον έλεγχό µου. Ε, λοιπόν, τα κατάφερα. Προχθές του
πήγα τον έλεγχο και χάρηκε µε τους βαθµούς µου. Μου υποσχέθηκε ότι θα
πάµε το Σάββατο µαζί να διαλέξω το κινητό που µου αρέσει. Θα πρέπει όµως
να συνεχίσω το διάβασµα και να παίρνω καλούς βαθµούς. ∆ιαφορετικά, ο
πατέρας µου θα το επιστρέψει. Θα µπορώ να σου στέλνω µηνύµατα και στα
Ελληνικά, ξέρεις.
Q: What is Alex telling you?
9. You are an exchange student in Greece and hear your host sister,
Anastasia, describing to her mother what happened in school today.
Anastasia says:
Σήµερα ήρθαν στο σχολείο µας δύο τροχονόµοι για να µας δείξουν πώς να
οδηγούµε σωστά. Θα οδηγούσαµε κάτι µικρά αυτοκινητάκια που χωρούσαν
δύο άτοµα το καθένα. Όλα τα παιδιά ήµασταν πολύ χαρούµενα. Οι τροχονόµοι
µάς εξήγησαν πρώτα τα σήµατα της τροχαίας. Έπειτα µας έδειξαν πώς ξεκινά
και πώς σταµατά ένα αυτοκίνητο. Μετά βάλαµε ζώνη και κράνος και
ανεβήκαµε στα αυτοκινητάκια. Όταν αρχίσαµε να οδηγούµε, κάναµε σαν
τρελοί από τη χαρά µας. ∆ιασκεδάσαµε πάρα πολύ.
Q: Why were Anastasia and her classmates so happy today?
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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 have an important test in Math coming up. Kostas, one of your
classmates, says to you:
Αύριο έχουµε τελικό διαγώνισµα στα Μαθηµατικά. Είναι το πιο δύσκολο
µάθηµα για µένα. Έλειψα µερικές µέρες από το σχολείο, γιατί ήµουν άρρωστος.
Τώρα ντρέποµαι να ρωτήσω το δάσκαλο και δυσκολεύοµαι πολύ να καταλάβω
τις ασκήσεις. Εσύ είσαι καλός στα Μαθηµατικά. Θα σε πείραζε να
µελετήσουµε µαζί για να µου εξηγήσεις κάποιες από αυτές; Κάνε µου αυτή τη
χάρη και εγώ δε θα το ξεχάσω ποτέ.
Q: Τι ζητάει ο Κώστας;
11. You are visiting your Greek friend Maria, who is not feeling well. Maria
says to you:
∆ε νιώθω καθόλου καλά σήµερα. Έχω ένα δυνατό πόνο στο στοµάχι και δε
θέλω να φάω τίποτα. Ούτε νερό δεν πάει κάτω. Χθες βράδυ πήγαµε να φάµε µε
την οικογένειά µου σε µια ταβέρνα. Εγώ παράγγειλα ψάρι. Ίσως να µην ήταν
φρέσκο και µε πείραξε. Η αλήθεια είναι πως είχαµε παραγγείλει ένα σωρό
ορεκτικά και έφαγα πάρα πολύ. Το στοµάχι µου, βλέπεις, είναι πολύ
ευαίσθητο... Αν συνεχιστεί όµως ο πόνος, σκέφτοµαι να πάω στο γιατρό.
Q: Τι πρόβληµα έχει η Μαρία;
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12. On the way to Greek school, your friend Eleni tells you about her summer
plans. Eleni says to you:
Τελικά αποφασίσαµε πού θα περάσουµε τις καλοκαιρινές µας διακοπές. Η
µαµά µου ήθελε να πάµε στο χωριό της στην Κρήτη. O µπαµπάς ήθελε να πάµε
στην Πάτρα, στην ιδιαίτερή του πατρίδα. Κι εγώ ήθελα να πάµε στην Κέρκυρα,
που µου αρέσει πολύ. Έχουµε ξαναπάει στην Κέρκυρα. Είναι ένα από τα
ωραιότερα νησιά της Ελλάδας. Έχει ωραίες παραλίες αλλά και πολύ πράσινο.
Συζητήσαµε αρκετή ώρα και τελικά αποφασίσαµε να πάµε στην Κέρκυρα. Γι’
αυτό µε βλέπεις χαρούµενη σήµερα!
Q: Πού θα πάει η Ελένη για διακοπές;
13. You are staying with a host family in Greece. One day, Michael, whom the
family has not seen in a long time, comes to visit. Michael says to your
Greek friends:
Γύρισα χθες βράδυ από το Λονδίνο. Έπρεπε να δείτε την υποδοχή που µου
έκαναν οι δικοί µου. Ήρθαν όλοι στο αεροδρόµιο. Η µάνα µου, µε µάτια
βουρκωµένα, µ’ έσφιξε µ’ όλη τη δύναµη στην αγκαλιά της και µε φιλούσε. Ο
πατέρας µου µε κοιτούσε µε περηφάνια.
Η γιαγιά µου κρατούσε µια
ανθοδέσµη στα χέρια της και ο µικρός µου αδερφός χαµογελαστός µας έβγαζε
φωτογραφίες. Ήµασταν όλοι χαρούµενοι που βλεπόµασταν
µετά από τόσον
καιρό. Εγώ ήµουν πιο χαρούµενος απ’ όλους. Είχα τελειώσει τις σπουδές µου
και γύριζα στην πατρίδα µου µε το δίπλωµα του γιατρού. Τώρα είµαι έτοιµος
να ακολουθήσω το επάγγελµα που ονειρευόµουνα σ’ όλη µου τη ζωή.
Q: Γιατί ο Μιχάλης ήταν πολύ χαρούµενος;
14. You are talking with your friend Nikie from Greek school. Nikie says to
you:
Έµαθες για το καινούργιο πολυκατάστηµα που άνοιξε στη γειτονιά µας; Έχει
οκτώ πατώµατα. Πουλάει ρούχα, παπούτσια, κοσµήµατα, έπιπλα και
ηλεκτρονικά είδη και όλα σε χαµηλές τιµές. Μάλιστα αυτή την εβδοµάδα έχει
εκπτώσεις. Είδα χθες στη βιτρίνα κάτι µπλουζάκια που µου άρεσαν πολύ. Είναι
και φθηνά. Λέω να αγοράσω δυο τρία σε διαφορετικά χρώµατα. Θέλεις να
πάµε µαζί το απόγευµα µετά το σχολείο;
Q: Τι θέλει να αγοράσει η Νίκη;
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15. You are in Athens, Greece, and hear the following radio advertisement:
Αν θέλετε να χαλαρώσετε και να περάσετε ευχάριστες ώρες µε τους φίλους
σας, ελάτε στη «Γαλήνη». Ελάτε να απολαύσετε γευστικότατα φαγητά και
παραδοσιακά γλυκά φτιαγµένα στην κουζίνα µας. Η «Γαλήνη» είναι ιδανικό
µέρος για έναν πρωινό καφέ, για ένα ελαφρύ γεύµα το µεσηµέρι και για ένα
πλούσιο δείπνο το βράδυ µε τους φίλους σας. Προσφέρει όµορφη ατµόσφαιρα,
µοντέρνα µουσική και καλό φαγητό. Επισκεφθείτε µας και θα µείνετε απόλυτα
ευχαριστηµένοι από την εξυπηρέτηση και τις χαµηλές τιµές.
Q: Τι διαφηµίζει ο εκφωνητής;
*

*

*

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.”

