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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. What does Panagioti do in Athens?
1.
2.
3.
4.

He teaches high school math.
He works as a theater usher.
He studies to become a teacher.
He studies to become an actor.

2. What is so unique about this house?
1.
2.
3.
4.

It is made from stone.
It is located on a hill.
Every room has a fireplace.
The kitchen is outside of the house.

3. Why did Paul call you?

1.
2.
3.
4.

entertainment choices
duty-free purchases
food selections
safety instructions

6. What does your friend ask you to do?
1.
2.
3.
4.

to lend her money
to have lunch together
to help her pick a gift
to attend a wedding together

7. What does this activity involve?

1. to borrow your newspaper
2. to ask for help with an assignment
3. to remind you about the English
exam
4. to ask you to meet him at the gym
4. What is Eleni talking about?
1.
2.
3.
4.

5. What is this announcement about?

a tennis match
a family vacation
a flight delay
a summer camp

1.
2.
3.
4.

feeding the homeless
helping with fundraising
organizing a bake sale
cleaning up a field

8. What advice is the nurse giving?
1.
2.
3.
4.

to drink plenty of water
to avoid sun exposure
to wear comfortable shoes
to limit exercise on the beach

9. What is the receptionist talking to you about?
1.
2.
3.
4.

security measures
restaurant hours
pool regulations
energy conservation
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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 ήθελε ο Θωµάς;

10. Γιατί είναι στενοχωρηµένη η Έλλη;
1.
2.
3.
4.

∆εν πάει καλά στο σχολείο.
∆εν περνάει ωραία στην Αθήνα.
Μετακοµίζει σε άλλη πόλη.
Μάλωσε µε τις φίλες της.

1.
2.
3.
4.

14. Τι ζητά η δασκάλα να κάνετε;

11. Τι πρόβληµα έχει ο κύριος;
1.
2.
3.
4.

Έχασε το εισιτήριό του.
Έχασε τη βαλίτσα του.
Νοµίζει πως δε θα βρει θέση.
Φοβάται πως θα χάσει το τρένο.

1.
2.
3.
4.

12. Τι λέει η κ. Πάνου για την αδελφή
της;
1.
2.
3.
4.

να σε ρωτήσει για τα µαθήµατα
να σε καλέσει στο πάρτι του
να πάτε στον κινηµατογράφο
να ακούσετε µουσική µαζί

να διαβάσετε καλά τις πληροφορίες
να µελετήσετε το χάρτη της Αθήνας
να έχετε µαζί σας αρκετά χρήµατα
να σηκωθείτε νωρίς το πρωί

15. Για ποιο θέµα µιλά ο εκφωνητής;
1.
2.
3.
4.

ότι έκανε εγχείρηση
ότι είχε ατύχηµα
ότι µαγείρεψε το φαγητό
ότι έχασε τη δουλειά της

*

*

για το πρόβληµα του νερού
για την ακρίβεια της αγοράς
για τη µόλυνση του περιβάλλοντος
για την ταλαιπωρία των διακοπών

*

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 Πλάκα
Η Πλάκα είναι µια περιοχή στο κέντρο της Αθήνας. Βρίσκεται ακριβώς κάτω από
την Ακρόπολη. Εκεί µπορεί κανείς να δει την Αθήνα όπως ήταν πριν από 100 χρόνια. Κι
αυτό γιατί όλα τα κτίρια της Πλάκας έχουν διατηρηθεί όπως ακριβώς χτίστηκαν.
Η Πλάκα είναι ένας λαβύρινθος µε στενούς δρόµους, όπου δεν κυκλοφορούν
αυτοκίνητα. Υπάρχουν πολλά καταστήµατα που πουλούν αναµνηστικά, µικρές πλατείες
µε καφετέριες, εστιατόρια και µπαρ και σπίτια διάσηµων πολιτών της Αθήνας. Στην
περιοχή υπάρχουν επίσης µουσεία, καθώς και αρχαιολογικοί και πολιτιστικοί χώροι.
Λέγεται ότι στα αρχαία χρόνια το µαντείο των ∆ελφών απαγόρευσε να χτιστεί η
περιοχή κάτω από την Ακρόπολη, πιθανόν για να προστατευτεί η ιερότητα του
λατρευτικού χώρου. Ωστόσο, σ’ αυτή την περιοχή βρήκαν καταφύγιο οι πρόσφυγες του
Πελοποννησιακού Πολέµου.
Χιλιάδες χρόνια αργότερα, µετά την επανάσταση του 1821, όταν η Ελλάδα
απέκτησε την ανεξαρτησία της, ήρθαν και κατοίκησαν στην περιοχή αυτή της Πλάκας
εργάτες και τεχνίτες από την Ανάφη, ένα νησί των Κυκλάδων. ΄Ετσι το κοµµάτι αυτό της
Πλάκας, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την Ακρόπολη, ονοµάστηκε Αναφιώτικα.
Σύµφωνα µε την παράδοση, οι εργάτες και οι χτίστες, που είχαν έρθει στην Αθήνα
από την Ανάφη, εργάζονταν όλη την ηµέρα για να χτίσουν τα µεγάλα νεοκλασικά σπίτια
της Αθήνας και το βράδυ έχτιζαν τα δικά τους µικρά, απλά σπιτάκια στην Πλάκα. Παρά
τα φτωχά τους µέσα και την πίεση του χρόνου, οι Αναφιώτες τεχνίτες πέτυχαν µε την
τέχνη και το µεράκι τους να «δέσουν» την αρχιτεκτονική του νησιού τους µε την
Ακρόπολη χωρίς να αφαιρέσουν µέρος του µεγαλείου των αρχαίων µνηµείων.
Σήµερα τα Αναφιώτικα µοιάζουν µε κυκλαδίτικο νησί µε µικρά κάτασπρα σπίτια
χτισµένα ανάµεσα στους βράχους, τους στενούς δρόµους και τα σκαλοπάτια, τους
πέτρινους τοίχους και τους ανθοστόλιστους κήπους.
Η Πλάκα προσφέρει οµορφιά, γαλήνη και νοσταλγία. Οι επισκέπτες της µπορούν
να µείνουν σε ένα από τα πολλά ξενοδοχεία της περιοχής, να περπατήσουν στους
γραφικούς δρόµους και τις γειτονιές της, να επισκεφθούν ιστορικά µνηµεία και να
πάρουν µια γεύση της αθηναϊκής ζωής, κάνοντας τη διαµονή τους στην πρωτεύουσα της
Ελλάδας, την Αθήνα, να µείνει αξέχαστη.
16. Τι είναι η Πλάκα;
1.
2.
3.
4.

µνηµείο της Ακρόπολης
αρχαιολογικό µουσείο
κυκλαδίτικο νησί
συνοικία της Αθήνας

17. Η Πλάκα είναι γνωστή για
1.
2.
3.
4.

τα παραδοσιακά σπίτια.
τα µοντέρνα κτίρια.
τους πλατείς δρόµους.
τα µεγάλα πάρκα.
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18. Τι είναι τα Αναφιώτικα;
1.
2.
3.
4.

αρχαίο µαντείο
αγορά της Αθήνας
περιοχή της Πλάκας
τραγούδια της Ανάφης

19. Πού βρίσκεται η Ανάφη;
1.
2.
3.
4.

στην Αθήνα
στους ∆ελφούς
στις Κυκλάδες
στην Πελοπόννησο

20. Πολύς κόσµος επισκέπτεται την Πλάκα για να δει
1.
2.
3.
4.

πώς ήταν η παλιά Αθήνα.
πώς διασκεδάζουν οι ΄Ελληνες ηθοποιοί.
πώς ζουν σήµερα οι πρόσφυγες.
πώς γίνονταν οι αρχαίες τελετές.

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. Λουλουδοπαγίδα εναντίον κουνουπιών
Ο Τόμας Κόλαρς, καθηγητής του αμερικανικού
Πανεπιστημίου Georgia Southern, κατασκεύασε το
εικονιζόμενο τεχνητό λουλούδι, το οποίο αποτελεί
στην πραγματικότητα μια παγίδα που εξοντώνει
κουνούπια.
Το λουλούδι έχει όλα τα χρώματα που ελκύουν τα
κουνούπια. Όταν ένα κουνούπι πλησιάσει το λουλούδι, αυτό ρίχνει ένα
εντομοκτόνο που το σκοτώνει. Ο κ. Κόλαρς πιστεύει ότι το τεχνητό αυτό
λουλούδι θα αποτελέσει ένα ακόμη όπλο στη μάχη εναντίον των σοβαρών
ασθενειών που προκαλούνται από τα τσιμπήματα κουνουπιών, όπως η
ελονοσία και ο κίτρινος πυρετός.
21. What attracts the mosquitoes to this flower trap?
1. its size
2. its color
3. its smell
4. its shape
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22.
Andonis describes to his
friend
1.
2.
3.
4.

his job at a doctor’s office.
his stay at the hospital.
a romantic vacation.
a horror movie scene.

23.
According to the TV guide
below, on which two channels
will the news be shown this
evening?
1.
2.
3.
4.

Alter and Alpha
NET and Mega
Star and ET1
Mega and Star

23.

22.

Γράµµα σε ένα φίλο

Φίλε µου,
Σ’ ευχαριστώ για το τηλεφώνηµά σου προχθές και συγνώµη
που δε σου µίλησα. Εκείνη την ώρα δεν µπορούσα, γιατί µόλις
είχαν έρθει στο δωµάτιό µου οι γιατροί για την πρωινή
εξέταση. Άσε, αν µε δεις, δε θα µε γνωρίσεις έτσι όπως µ’
έχουν τυλίξει µε τους επιδέσµους. Με σπασµένο το αριστερό
πόδι και κάµποσα πλευρά, µ’ έχουν κάνει σαν φάντασµα…
Από πόνους, τι να σου πω. Ποτέ ως τώρα στη ζωή µου δεν
έχω πονέσει τόσο πολύ! Μου φαίνεται πως θ’ αργήσω να
ξανανεβώ στη µοτοσικλέτα µου. Οι γιατροί µου λένε ότι σε
δυο µήνες το πολύ θα έχω γίνει πολύ καλά, αλλά εγώ δεν τους
πιστεύω. Ξέρεις τώρα, παρηγοριά στον άρρωστο…
Τελευταία έχω γίνει και πολύ ροµαντικός! Πρέπει να έχει µπει
η άνοιξη, γιατί από το παράθυρο του δωµατίου µου βλέπω
πράσινα φυλλαράκια και µπουµπούκια στα δέντρα. Αχ, φίλε,
δεν περνάνε οι ώρες όταν είσαι ακίνητος σ’ ένα κρεβάτι!
Φιλιά
Αντώνης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

EΤ-1
18:00
20:00
21:00
24:00

Τένις: Ρολάν Γκαρός
Ευρωκάλπη 2009. Ενηµερωτική εκποµπή
«Ο σολίστας». Βιογραφικό δράµα
Έγκληµα και έρευνα. Αστυνοµική σειρά

ALPHA
20:00 Κάτι ψήνεται. ∆ιαγωνισµός µαγειρικής
21:00 Οµάδα NCIS. Αστυνοµική σειρά
22:00 CSI, Νew Υork. Αστυνοµική σειρά
23:00 Ο Γιώργος σφύριξε. Σατιρική εκποµπή

ΝΕΤ
19:00
22:00
23:15

Από τον Φρόιντ στο ∆ιαδίκτυο
Προσκήνιο. Ενηµερωτική εκποµπή
Η µεγάλη αλλαγή. Ιστορική σειρά

MEGA
18:10
19:00
20:00
21:00
22:00
24:00

Μια στιγµή, δυο ζωές. Κωµική σειρά
Τα µυστικά της Εδέµ
Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
Η πολυκατοικία. Κωµική σειρά
L.A.P.D. Κωµική σειρά
Ανατροπή. Ενηµερωτική εκποµπή

STAR
18:45 Ιατρικές υποθέσεις. ∆ραµατική σειρά
19:45 Ειδήσεις
21:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Φονική καταδίωξη
στους πάγους». Περιπέτεια
01:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Πειρασµός». Θρίλερ
ALTER
18:45 Σήµερα. Ενηµερωτική εκποµπή
21:00 Πρόσωπο µε πρόσωπο. Ενηµερωτική
εκποµπή
23:15 Kίτρινος Τύπος. Ενηµερωτική εκποµπή
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24. Τα καλοκαίρια είµαι πάντα στο πόστο µου
Για το γνωστό αρχιµάγειρα Άρη Τσανακλίδη, τα
καλοκαίρια και οι γιορτές είναι ηµέρες δουλειάς. Ύστερα
από περίπου 30 χρόνια στην κουζίνα, έχει καταφέρει να
εργάζεται σύµφωνα µε τις ανάγκες της δουλειάς του.
Μάλιστα το εστιατόριό του στην Αθήνα δεν έχει κλείσει τις
πόρτες του τα δύο τελευταία καλοκαίρια. «Όταν ο κόσµος
βγαίνει έξω το καλοκαίρι, εγώ είµαι στην κουζίνα µου», λέει
ο κ. Τσανακλίδης.
Και δεν είναι µόνο το καλοκαίρι. Χριστούγεννα, Πάσχα
και γενικά τις γιορτές ξεχνάει τη διασκέδαση. «Θυµάµαι
την πρώτη µου Πρωτοχρονιά ως σεφ σε εστιατόριο στην
Αµερική. Ήµουν στενοχωρηµένος που εργαζόµουν, όταν
όµως µια πελάτισσα µου είπε πως ευχαριστήθηκε πολύ µε το φαγητό, η θλίψη µού πέρασε
αµέσως». Πάντως όταν τον ρωτούν για τις δικές του διακοπές, ο κ. Τσανακλίδης απαντά: «Μα
φυσικά θα κάνω διακοπές, αλλά το Σεπτέµβριο. Γιατί πρέπει να κάνουµε όλοι διακοπές τον
Ιούλιο ή τον Αύγουστο; Υπάρχουν και άλλοι µήνες, εξίσου ιδανικοί για διακοπές».
24. What does this article say about Mr. Tsanaklidis?
1.
2.
3.
4.

He prefers to take vacation in the fall.
He celebrates New Year’s Day in America.
His restaurant is closed in the summer.
Easter is his favorite holiday.

25. Η µικρή Άρτεµις επιστρέφει στο απέραντο γαλάζιο
Άρτεµις είναι το όνοµα που της έδωσαν οι επιστήµονες, οι οποίοι την
έσωσαν από βέβαιο θάνατο. Η φώκια είχε βρεθεί τον περασµένο
∆εκέµβριο µε τραύµατα στο κεφάλι και στα πτερύγια, αφυδατωµένη και
ταλαιπωρηµένη, να παλεύει µε τα κύµατα. Ήταν τότε µόλις 10 ηµερών.
Σήµερα, τέσσερις µήνες µετά, δυνατή και πεισµατάρα, η µικρή Μονάχους
-Μονάχους περιµένει την απελευθέρωσή της, στις 11 Απριλίου, οπότε και θα «αποχαιρετήσει»
το Κέντρο Περίθαλψης στην Αλόννησο και θα επιστρέψει στο φυσικό της περιβάλλον.
25. What will happen to this seal on April 11?
1.
2.
3.
4.

She will celebrate her 10th birthday.
She will be transferred to an aquarium.
She will be released back into the ocean.
She will be treated for her wounds.
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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]

Μια συνέντευξη με τον Τζωρτζ Πελεκάνο
Ένας από τους πιο επιτυχηµένους συγγραφείς στις
Ηνωµένες Πολιτείες είναι ο ελληνικής καταγωγής Τζωρτζ
Πελεκάνος. Σε µια συνέντευξη που έδωσε τελευταία σε ένα
αµερικανικό περιοδικό ο Πελεκάνος είπε: «Ο πατέρας µου
γεννήθηκε στην Ελλάδα, ήρθε όµως στην Αµερική όταν
ήταν πολύ µικρός. Μεγάλωσε φτωχός στην Chinatown,
έπαιζε µποξ και µπέιζµπολ, υπηρέτησε ως πεζοναύτης στο
∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο και πολέµησε στον Ειρηνικό,
στις Φιλιππίνες. Και οι δυο γονείς µου κατάγονται από τη
Σπάρτη».
Αρκετές βιογραφικές πληροφορίες για την οικογένειά του υπάρχουν στο
µυθιστόρηµα «The Big Blowdown». Όπως λέει ο Πελεκάνος: «Η ιστορία του βιβλίου
αυτού είναι η προσωπική µου ιστορία. Όλοι οι συγγενείς µου υπάρχουν σε αυτό. Είναι
ένας φόρος τιµής στην οικογένειά µου».
Το τελευταίο του µυθιστόρηµα «The Night Gardener» είναι η ιστορία τριών
αστυνοµικών. Οι ήρωες δεν είναι Έλληνες, αλλά ο συγγραφέας λέει: «Στο µέλλον θα
συνεχίσω να γράφω για Έλληνες, γιατί δεν υπάρχουν πολλά βιβλία που να δίνουν µία
καλή εικόνα του Έλληνα. Συνήθως οι Έλληνες παρουσιάζονται ως άτοµα µε το µουστάκι
και την ποδιά πίσω από έναν πάγκο».
Ο Πελεκάνος γεννήθηκε στην Ουάσιγκτον, το Φεβρουάριο του 1957. Είναι πολύ
υπερήφανος για την καταγωγή του και γνωρίζει ότι η ελληνοαµερικανική κοινότητα τον
εκτιµά πάρα πολύ. «Οι άνθρωποι που συναντώ είναι ενθουσιώδεις. Υπάρχει ένας δεσµός
µεταξύ µας επειδή είµαστε Έλληνες. Εγώ, όταν ήµουν µικρός, έβλεπα πολλές ταινίες.
Περίµενα τότε ως το τέλος να διαβάσω τους τίτλους και προσπαθούσα να βρω ένα
ελληνικό όνοµα. Αν έβρισκα, ένιωθα υπερήφανος». Και συνεχίζει: «Προέρχοµαι από
µια γενιά όπου σχεδόν όλοι οι πατεράδες µας ασχολούνταν µε τα εστιατόρια. Όχι ότι
υπάρχει κάτι κακό σ’ αυτό. Κι εγώ ξέρω πώς να διευθύνω ένα εστιατόριο. Έτσι, αν
κάποιος ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό, όπως να γίνει συγγραφέας ή να εργαστεί στον
κινηµατογράφο, έπαιρνε θάρρος βλέποντας κάποιον άλλο που τα είχε ήδη καταφέρει».
Ο Πελεκάνος έχει γράψει πολλά µυθιστορήµατα. Ήταν επίσης και ένας από τους
συγγραφείς της σειράς του ΗΒΟ «The Wire». Οι αγαπηµένοι του Ελληνοαµερικανοί
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λογοτέχνες είναι ο Μπεζερίδης, που έχει γράψει κλασικά µυθιστορήµατα, και ο Τζέφρυ
Ευγενίδης, ένας εξαιρετικός Ελληνοαµερικανός συγγραφέας.
Ο Τζωρτζ Πελεκάνος πιστεύει ότι η οικογένεια και η κληρονοµιά είναι βασικά
στοιχεία της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου. Αυτός και η γυναίκα του, Έµιλι, έχουν
υιοθετήσει τρία παιδιά, το Νικ και τον Πιτ από τη Βραζιλία και τη Ρόζα από τη
Γουατεµάλα. «Από µικρή ηλικία πήγαινα τα παιδιά µου στην εκκλησία και στην
ελληνική κοινότητα», λέει ο Πελεκάνος. «Τα παιδιά µου θεωρούν τους εαυτούς τους
Έλληνες και τους αρέσει αυτό, γιατί είναι ωραίο να είσαι κάτι άλλο, πέρα από ένας
απλός Αµερικανός. Εµείς οι ΄Ελληνες έχουµε παραδόσεις, έχουµε πλούσια γλώσσα,
µοναδικό πολιτισµό, µουσική, θέατρο και την ξεχωριστή ελληνική κουζίνα. Όλα αυτά τα
πράγµατα µας κάνουν όλους πολύ υπερήφανους».
28. “The Big Blowdown” is a tribute to
Pelecanos’

26. What is the profession of George
Pelecanos?
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

film maker
book writer
restaurant owner
baseball player

29. As a child, George Pelecanos liked to

27. Where was George Pelecanos born?
1.
2.
3.
4.

acting career.
career in baseball.
family experiences.
service in the police force.

1.
2.
3.
4.

in Brazil
in the Philippines
in Washington
in Sparta

read books.
watch movies.
attend Sunday school.
participate in school plays.

30. In this passage, George Pelecanos talks with pride about
1.
2.
3.
4.

his artistic talent.
his travels to Greece.
his personal wealth.
his cultural heritage.

*

*

*
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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 the 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 Greek pen pal will take a trip to the United States this summer but can only stay with
you for one day. Your pen pal wants to know what the two of you can do together that day.
In Greek, write a letter to your pen pal with the plans you made for that day. You may
wish to include:
•
•
•
•
•
•
•

how you felt when you heard that your pen pal will come and visit you
how you felt when you heard that your pen pal can only stay with you for one day
what place (or places) you plan to visit
what activities you will do
why you chose these places to go and activities to do
how much time you will spend on each place or activity
how you plan to get there

32.
Your Greek class has a journal assignment. In Greek, write a journal entry describing
what you consider to be the most important room in your house. You may wish to include:
•
•
•
•
•
•
•

why you like this room
what is a description of the room
what you do while you are there
how much time you spend there
how you feel when you are there
who else shares the room with you
why this room is so important

2009
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.

- Hank Ketchman, “Dennis the Menace” (adapted)

This is the end of the 2009 Comprehensive Examination in Modern Greek.
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