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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. Why did your friend call?
1. to let you know that he is lost
2. to ask you to wait for him at the door
3. to tell you that he decided to stay
home
4. to ask you to save two seats for him
2. What is the purpose of this product?
1.
2.
3.
4.

to moisturize the skin
to relieve muscle pain
to treat a wound
to prevent sunburn

3. Which items would be most
appropriate for an outing on Sunday?
1.
2.
3.
4.

boots and a heavy coat
a raincoat and an umbrella
sunglasses and a bathing suit
a light sweater and long pants

4. What does the airline agent advise you
to do?
1. to call and confirm your return flight
2. to display your boarding pass at
customs
3. to have your passport available at all
times
4. to weigh and check your luggage
carefully

5. What did your friend do during his
vacation?
1.
2.
3.
4.

He learned to surf.
He went deep sea fishing.
He took sailing lessons.
He took scuba diving lessons.

6. Which statement is best supported by
this report?
1. Women exercise more often than
men.
2. Gymnastics is a dangerous sport.
3. Gym membership is on the rise.
4. Exercise relieves stress.
7. Why was the flight late in arriving at
its destination?
1.
2.
3.
4.

Several passengers boarded late.
A bird flew into one of the engines.
The plane had to refuel.
The pilot got sick.

8. What did your host mother ask you to
do?
1.
2.
3.
4.

Set the table.
Buy a dessert.
Wash the dishes.
Prepare a salad.

9. What does the ticket seller say to you?
1.
2.
3.
4.

Tickets are available for the late showing.
Tickets are now available online.
The movie began half an hour ago.
The movie is not playing tonight.
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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. Γιατί είναι θυµωµένος ο θεατής;

10. Για ποιο γεύµα της ηµέρας µιλάει η
µητέρα του φίλου σου;
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

το πρωινό
το µεσηµεριανό
το απογευµατινό
το βραδινό

14. Τι προσφέρει αυτό το κατάστηµα;

11. Τι λέει ο υπάλληλος για τα νέα
αεροπλάνα;
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Είναι πιο ασφαλή.
Είναι πιο άνετα.
Πετούν µόνο το βράδυ.
Προσφέρουν καλύτερο φαγητό.

εξυπηρέτηση και καλές τιµές
κουπόνια και πλούσια δώρα
ευκολίες πληρωµής µε δόσεις
δωρεάν παράδοση στο σπίτι

15. Τι λέει το µήνυµα αυτό;
1. Το αεροπλάνο θα φτάσει µε
καθυστέρηση.
2. Θα φέρουν τη βαλίτσα απόψε στο
σπίτι.
3. Το αεροδρόµιο έκλεισε λόγω του
καιρού.
4. Η πτήση για Νέα Υόρκη ακυρώθηκε.

12. Τι προσφέρει το Ναύπλιο;
1.
2.
3.
4.

Χάνει η οµάδα του.
Ο παίκτης έβαλε γκολ.
Ο διαιτητής είναι άδικος.
Φωνάζει δυνατά ο διπλανός του.

παραστάσεις αρχαίου δράµατος
φεστιβάλ µοντέρνας µουσικής
πολλές επιλογές διασκέδασης
παραδοσιακό υγιεινό φαγητό

*

*

*

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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Μαθητές μας μια... αΝΑSΑ από το Διάστημα
Μια σπάνια και µοναδική ευκαιρία θα έχουν οι µαθητές της έκτης τάξης από επτά
δηµοτικά σχολεία στο Περιστέρι, αφού σήµερα το µεσηµέρι θα µπορέσουν να µιλήσουν
– µέσω ασυρµάτου – µε τους αστροναύτες του ∆ιεθνούς ∆ιαστηµικού Σταθµού (ΙSS),
την ώρα που θα περνάει επάνω από τη χώρα µας. Τρεις φορές το χρόνο περνάει ο
δορυφόρος επάνω από την Ελλάδα, σε απόσταση περίπου 372 χιλιοµέτρων από τη Γη.
Με λίγα λόγια, οι µικροί µαθητές θα είναι σε απευθείας σύνδεση µε το... ∆ιάστηµα.
Ο 11χρονος Αναστάσιος είναι ένα από τα 20 παιδιά που έχουν κληρωθεί για να
συνοµιλήσουν σήµερα µε τους τρεις αστροναύτες που βρίσκονται στο Σταθµό. Θα
µιλήσει µε τον Αµερικανό αστροναύτη και ραδιοερασιτέχνη Timothy J. Creamer και η
ερώτησή του θα είναι η εξής: «Όταν κάποιος ταξιδεύει σε άλλη χώρα, λέει ότι το σπίτι
του είναι το πιο όµορφο. Όταν οι αστροναύτες βρίσκονται στο διάστηµα, η Γη τούς
φαίνεται ο πιο ωραίος πλανήτης;».
Ο Αναστάσιος είναι ενθουσιασµένος και δεν κρύβει τα συναισθήµατά του.
Περίµενε άλλωστε αυτή τη στιγµή πολύ καιρό. «Είµαι ενθουσιασµένος. Επί δύο χρόνια
προετοιµαζόµαστε για την ηµέρα αυτή. Πήγαµε σε σεµινάρια, ήρθαν δύο αστρονόµοι
που µας έκαναν ερωτήσεις και µας είπαν πολύ ενδιαφέροντα πράγµατα. Επιτέλους θα
έχω µια πραγµατική εικόνα για το ∆ιάστηµα, για το οποίο διαβάζω χρόνια», λέει µε
ικανοποίηση ο Αναστάσιος.
Από τη στιγµή που η ΝΑSΑ δέχτηκε την αίτηση των ελληνικών σχολείων έχουν
περάσει περίπου δύο χρόνια. Η πρωτοβουλία ήταν της µητέρας του Αναστάσιου, Αθηνάς
∆αφνοµήλη, που είναι και η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 18ου
∆ηµοτικού Σχολείου Περιστερίου. Η κ. Αθηνά ∆αφνοµήλη συνεργάστηκε µε την Ένωση
Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών και µαζί ήρθαν σε επικοινωνία µε τη NASA, τη ∆ιεθνή
∆ιαστηµική Επιτροπή, την Ελληνική Αστρονοµική Ένωση, το Υπουργείο Μεταφορών
και Επικοινωνιών της Ελλάδας, τους διευθυντές και τους γονείς επτά δηµοτικών
σχολείων της περιοχής.
«Η προσπάθεια αυτή έχει ξεκινήσει από τη NASA εδώ και έξι χρόνια, ενώ κάθε
µέρα µιλάνε δεκάδες σχολεία απ’ όλο τον κόσµο µε το δορυφόρο. Είναι η τρίτη φορά
που γίνεται κάτι τέτοιο στη χώρα µας. Οι προηγούµενες δύο είχαν λάβει χώρα στην
Πάτρα και στον Έβρο, αντίστοιχα», δήλωσε ο πρόεδρος των Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών
Μάνος ∆αρκαδάκης.
Η εκδήλωση θα γίνει σε ειδική αίθουσα και η επικοινωνία των µαθητών µε τους
αστροναύτες θα κρατήσει για περίπου οκτώ λεπτά. Τα παιδιά θα κάνουν τις ερωτήσεις
τους στα αγγλικά. Θα ρωτήσουν τους αστροναύτες για τη ζωή και τις ασχολίες τους στο
∆ιαστηµικό Σταθµό.
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Οι µαθητές που κληρώθηκαν για να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα έχουν
προετοιµαστεί αρκετά καλά γι’ αυτή τη συνοµιλία µε τους αστροναύτες. Έχουν ήδη
επισκεφθεί το Πλανητάριο και έχουν παρακολουθήσει σεµινάρια της Ελληνικής
Αστρονοµικής Ένωσης. Για τα σεµινάρια ενηµερώθηκε η NASA, καθώς τα θεωρούσε
απαραίτητα.
«Τα παιδιά είναι κατενθουσιασµένα. Η ΝΑSΑ µάλιστα µας έστειλε µπλουζάκια,
τα οποία θα φορούν όλα τα παιδιά. Τους στείλαµε και τα βίντεο από τα σεµινάρια για να
τα εγκρίνουν. Μιλάµε µε τη ΝΑSΑ σχεδόν κάθε µέρα το τελευταίο χρονικό διάστηµα.
Αυτές οι συνοµιλίες θα µας λείψουν µετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης...», λέει η
κυρία ∆αφνοµήλη στην εφηµερίδα Το Βήµα.
16. Γιατί είναι ενθουσιασµένος ο
Αναστάσιος;
1.
2.
3.
4.

Θα επισκεφθεί σύντοµα τη NASA.
Θα επισκεφθεί το Πλανητάριο.
Θα µιλήσει µε έναν αστροναύτη.
Θα µιλήσει σε ραδιοφωνική εκποµπή.

17. Ποιος είχε την ιδέα της επικοινωνίας
µε το ∆ιάστηµα;
1. η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων
2. η διευθύντρια της Αστρονοµικής
Ένωσης
3. ο αστροναύτης Timothy J. Creamer
4. ο δήµαρχος Περιστερίου

18. Πώς προετοιµάστηκαν οι µαθητές;
1.
2.
3.
4.

Σχεδίασαν ένα χάρτη της Γης.
Παρακολούθησαν µαθήµατα.
Έγραψαν έκθεση για τους πλανήτες.
Μελέτησαν τη διαδροµή των άστρων.

19. Πόσες φορές περνά ο δορυφόρος πάνω
από την Ελλάδα;
1.
2.
3.
4.

κάθε έξι χρόνια
τρεις φορές το χρόνο
µια φορά κάθε τρεις µήνες
µια φορά κάθε δύο χρόνια

20. Τα παιδιά θα επικοινωνήσουν µε το δορυφόρο
1.
2.
3.
4.

µε κεραία.
µε ίντερνετ.
µε τηλέφωνο.
µε ασύρµατο.

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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Ο ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

21.

Ο εκτυπωτής είναι ένα απαραίτητο εξάρτηµα του ηλεκτρονικού
σας υπολογιστή. Παράγει όµως πολλά σκουπίδια και είναι
σηµαντική πηγή ρύπανσης. Γι’ αυτό πρέπει να χρησιµοποιείται µε
πολλή προσοχή. Μάθετε λοιπόν πώς θα κάνετε οικονοµία στο
χαρτί και θα λιγοστεύετε τα σκουπίδια:
Το e-mail. Μην τυπώνετε ποτέ όσα e-mail δεν έχετε χρόνο να
διαβάσετε. Είναι σίγουρο ότι τα περισσότερα θα σας είναι εντελώς
άχρηστα και θα τα πετάξετε στα σκουπίδια.
Το χαρτί. Χρησιµοποιήστε το χαρτί που τυπώνετε για δείγµα µπρος-πίσω, δηλαδή και
από το πίσω µέρος. Έτσι µειώνετε κατά 50% το χαρτί που ξοδεύετε.
Το µελάνι. Οι θήκες του εκτυπωτή µπορούν να γεµίσουν ξανά µε µελάνι από εταιρείες
που κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Μην τις πετάτε στα σκουπίδια, αλλά παραδώστε
τες σε καταστήµατα ηλεκτρονικών.
21. What does this article suggest?
1.
2.
3.
4.

Recycle old printers.
Delete unwanted e-mails.
Use your printer efficiently.
Use high quality printer paper.

22. Η ΜΑΡΙΝΑ ΔΙΑΠΡΕΠΕΙ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Η Μαρίνα ∆ιαµαντή, όπως είναι το όνοµα της στα ελληνικά, είναι
µια νέα τραγουδίστρια ελληνικής καταγωγής, που ξεχωρίζει σήµερα
στην Αγγλία. Από πατέρα Έλληνα και µητέρα Ουαλή, η Μαρίνα
∆ιαµαντή γεννήθηκε στο Αµπέργκαβενι της Ουαλίας και αυτό που
θυµάται περισσότερο από τα παιδικά της χρόνια στην Αθήνα είναι
η γιαγιά της η Λαµπρίνη.
Οι ρίζες της, όπως υποστηρίζει, επηρέασαν αναµφίβολα τη
µουσική της. Η ίδια λέει: «Η ελληνική µουσική είναι πανέµορφη και
έχει απίστευτες µελωδίες. ∆εν µπορώ να πω ότι, όταν ήµουν µικρή,
είχα κλίση στη µουσική. Είχα αρχίσει να παίζω φλάουτο και βιολί,
άλλα τα παράτησα πολύ γρήγορα. Ζούσα στην Ελλάδα και στα 18
µου αποφάσισα να πάω στο Λονδίνο για να ασχοληθώ µε τη µουσική.
Το µόνο πράγµα που έκανα στην αρχή ήταν να τραγουδώ στο σπίτι
µου, ώσπου τελικά πήγα σε µουσικό κολέγιο για ένα χρόνο».
Σήµερα τα πράγµατα είναι πολύ διαφορετικά για την 24χρονη
Marina and The Diamonds. Το όνοµά της βρίσκεται στη λίστα του
BBC µε τους καλλιτέχνες που θα που θα συζητηθούν ιδιαίτερα µέσα
στο 2010. Mετά την επιτυχία που είχε το πρώτο της άλµπουµ «The
Family Jewels», ο βρετανικός τύπος τη συγκρίνει µε την Κέιτ Μπούς
και τη Σούζι των Banshees.

22.
Why did Marina go to London?
1.
2.
3.
4.

to pursue her interest in music
to visit her grandmother
to audition for “British Idol”
to host a TV show on BBC
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23. What can you find at
Madvil?
1.
2.
3.
4.

water slides
daring sports
haunted castles
horse back riding

23. ΤΟ ΠΑΡΚΟ «MADVIL»
Το πιο «τρελό χωριό» της Ελλάδας, το Madvil, άνοιξε
τις πύλες του και µας περιµένει. Μερικά χιλιόµετρα από το
κέντρο της Αθήνας, ένα τεράστιο πάρκο µας υπόσχεται
συναρπαστικές εµπειρίες. Εδώ θα ικανοποιηθεί και ο πιο
δύσκολος επισκέπτης, που αναζητεί τον κίνδυνο και την
περιπέτεια για να διασκεδάσει.
Φίλε, αν αγαπάς τα ριψοκίνδυνα σπορ, που κάνουν
την αδρεναλίνη σου να χτυπήσει κόκκινο, είσαι στο σωστό
µέρος. Εδώ θα βρεις τον τρόπο να ανέβεις σε ένα
πανύψηλο πύργο 63 µέτρων. Στο Madvil µπορείς να
κάνεις κούνια ψηλά στον αέρα και να γλιστρήσεις κάτω
στη γη µε σχοινιά. Όλα τα παιχνίδια έχουν πιστοποιηµένα
µέτρα ασφάλειας. Φίλε, ξεπέρασε λοιπόν το φόβο σου.
Έλα, και καλή διασκέδαση!

24.

ΔΙΑΦΑΝΟ ΨΥΓΕΙΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ένα πρωτοποριακό και ταυτόχρονα οικονοµικό ψυγείο
οραµατίστηκαν κάποιοι Ασιάτες σχεδιαστές. Είναι ένα
ψυγείο το οποίο θα επιτρέπει στον ιδιοκτήτη του να βλέπει
ό,τι βρίσκεται στο εσωτερικό του χωρίς να… ανοίγει την
πόρτα.

Το ψυγείο του µέλλοντος θα είναι όµορφο και κυρίως
οικονοµικό. Όσο παράξενο κι αν ακούγεται, το «πράσινο»
ψυγείο θα έχει πέντε διαφορετικές πόρτες φτιαγµένες από
ένα «µαγικό» υλικό, που µε ένα απλό άγγιγµα θα γίνεται
αυτόµατα διάφανο. Έτσι ο χρήστης θα µπορεί να βλέπει µε ευκολία στο εσωτερικό του ψυγείου.
Παράλληλα, ο µηχανισµός περιστροφής σε κάθε ράφι θα τον διευκολύνει να βρίσκει αµέσως τα
τρόφιµα που θέλει.
Όπως τονίζουν οι σχεδιαστές, το ψυγείο του µέλλοντος θα εξοικονοµεί χρήµατα και
ενέργεια, καθώς θα µας γλιτώνει από το άσκοπο άνοιξε-κλείσε της πόρτας του ψυγείου.
24. What is the advantage of this new refrigerator?
1.
2.
3.
4.

It is economical.
It uses solar energy.
It is voice activated.
It has removable shelves.
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25.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Το νέο Μουσείο της Ακρόπολης είναι χτισµένο στους πρόποδες
του Ιερού Βράχου, σε µια από τις πιο κλασικές γειτονιές της
Αθήνας. Χάρη στη γυάλινη επιφάνειά του, καθρεφτίζει τη
σηµερινή ζωή της πόλης, ενώ παράλληλα κλείνει µέσα του τα
σηµαντικότερα κοµµάτια της αρχαίας Ελλάδας.

Το Νέο Μουσείο χαρακτηρίζεται από την απλότητα και τις
µεγάλες του αίθουσες. Εδώ ο επισκέπτης θα θαυµάσει ευρήµατα
από την αρχαϊκή εποχή, το Ναό της Αθηνάς Νίκης, το Ερέχθειο
και τα Προπύλαια. Στην αίθουσα του Παρθενώνα θα θαυµάσει τη ζωφόρο του ναού, αλλά και θα
διαπιστώσει πόσα µάρµαρα έχουν κλαπεί. Πολλά από αυτά βρίσκονται σήµερα στο Βρετανικό
Μουσείο.
Στην είσοδο του Μουσείου ο επισκέπτης µπορεί να προµηθευτεί τον ειδικό χάρτη για την
ξενάγησή του. Στο ισόγειο και στο δεύτερο όροφο θα βρει καφετέριες και εστιατόρια µε θέα την
Ακρόπολη. Το Μουσείο λειτουργεί καθηµερινά από τις 8 π.µ. ως τις 8 µ.µ., εκτός ∆ευτέρας.
25. Which of the following statements is true about the Acropolis Museum?
1.
2.
3.
4.

Its design resembles the Parthenon.
Its grand opening is on Monday.
It is located at the foothill of the Acropolis.
Some artifacts are on loan from the British museum.

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]

Ο Έλληνας που κατέκτησε τις κορυφές του κόσμου
Νέες κορυφές θα κατακτήσει τα επόµενα χρόνια ο φηµισµένος Έλληνας
ορειβάτης Νίκος Μαγκίτσης. Στα χιόνια του Έβερεστ αλλά και στις περίφηµες «7
Κορυφές», δηλαδή στα ψηλότερα βουνά κάθε ηπείρου, υπάρχουν ήδη τα αποτυπώµατα
από τις ορειβατικές µπότες του.
O Ν. Μαγκίτσης σχεδιάζει ήδη τους επόµενους στόχους του, ένας από τους
οποίους είναι το περίφηµο Κ2, το «άγριο βουνό» στα σύνορα Πακιστάν και Κίνας. Στο
βουνό αυτό κανένας ορειβάτης δεν έχει ανεβεί κατά τη διάρκεια του χειµώνα.
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Ο Νίκος Μαγκίτσης, που κατάγεται από το Βόλο, έχει καταφέρει να ανεβεί στις
πιο ψηλές κορυφές του πλανήτη, σε όλες τις ηπείρους και φυσικά στην κορυφή του
µυθικού Ολύµπου, που είναι το αγαπηµένο βουνό όλων των ορειβατών. Ο ίδιος λέει:
«Άρχισα να ασχολούµαι µε την ορειβασία σαν χόµπι το 1984 στον Ορειβατικό Σύλλογο
του Βόλου και στο χωριό µου, την Αγριά Πηλίου. Όλα έδειχναν τότε ότι η ορειβασία µε
τραβούσε ως άθληµα και η αγάπη µου γι’ αυτό µε οδήγησε στα ψηλότερα βουνά της
Ελλάδας και στις ψηλότερες βουνοκορφές του πλανήτη».
Όταν πήγαινε για ορειβασία µε τους φίλους και συναθλητές του, ο Νίκος
Μαγκίτσης ποτέ δεν είχε σκεφτεί ότι θα ακολουθούσε µια τέτοια πορεία στον αθλητισµό.
Πάντα όµως κοίταζε ψηλά, έψαχνε τα µεγάλα βουνά και τις δύσκολες διαδροµές. Τα
εύκολα δεν τον ενδιέφεραν. Το ανέβασµα στην κορυφή του Έβερεστ, µε υψόµετρο 8.848
µέτρα, ήταν κάτι φυσικό για ένα νέο άνθρωπο που προτιµούσε τα δύσκολα.
«Το ανέβασµα στο Έβερεστ ήταν µια ιδιαίτερα σηµαντική στιγµή στη ζωή µου.
∆εν ήµουν µέλος της ελληνικής οµάδας τότε, αλλά βρισκόµουν εκεί µε µια διεθνή
αποστολή. Στο τέλος, έφτασα στην κορυφή µαζί µε τους συµπατριώτες µας», διηγείται
στο δηµοσιογράφο της εφηµερίδας Έθνος. Για το Ν. Μαγκίτση όµως οι προκλήσεις
δεν τελειώνουν ποτέ. «Ακόµα και αν κατακτήσεις το Έβερεστ, υπάρχουν πολλά άλλα
βουνά και πολλά άλλα µέρη του κόσµου για να δεις», λέει ο ίδιος.
Ο Νίκος Μαγκίτσης πιστεύει ότι πρέπει κάποιος να έχει δύναµη ψυχής για να
µπορέσει να διαλέξει και να πετύχει τους στόχους της ζωής του. «Ο κάθε ορειβάτης, για
να φτάσει στις πιο ψηλές και δύσκολες κορυφές, πρέπει να έχει καλή υγεία, να µην τον
τροµάζουν τα δύσκολα και ο κίνδυνος, να ζητά πάντα περισσότερα και να είναι
αποφασιστικός και τολµηρός. Η σωµατική δύναµη είναι µεγάλο πλεονέκτηµα.
Χρειάζεται όµως να το λέει και η ψυχή του. Έτσι πρέπει να είµαστε και στην
καθηµερινή µας ζωή. Συνεχώς συναντούµε δυσκολίες και προβλήµατα, που για να τα
αντιµετωπίσουµε µε επιτυχία πρέπει να έχουµε θάρρος και δύναµη ψυχής», λέει στο
δηµοσιογράφο.
Παρά το γεγονός ότι έχει ανεβεί στις ψηλότερες κορυφές του κόσµου, ο Ν.
Μαγκίτσης έχει ιδιαίτερο πάθος µε τον Όλυµπο. Το πάθος αυτό χρονολογείται, όπως
λέει, από τα παιδικά του χρόνια. «Ο Όλυµπος είναι η αρχή και ο σκοπός κάθε νέου
ορειβάτη. Όταν ξεκινούσα την ορειβασία, το όνειρό µου ήταν να φτάσω στην κορυφή
του», λέει.
Σύµφωνα µε το Ν. Μαγκίτση, ο Όλυµπος εντάσσεται µέσα στο πάνθεο των
ψηλότερων βουνών του πλανήτη. Έχει ψηλές και απότοµες κορυφές, παγωµένες πλαγιές
µε µοναδική φυσική οµορφιά και τα ψηλότερα καταφύγια. Ο Όλυµπος είναι ένα βουνό
που το σέβονται και το αγαπούν όλοι. Κάθε χρόνο τον επισκέπτονται περισσότεροι από
5.000 Έλληνες και ξένοι ορειβάτες και πεζοπόροι. Φυσικά το όνοµα και ο µύθος παίζουν
το ρόλο τους.

2010

Λόγω της αγάπης του και για την προσπάθειά του να κάνει γνωστό τον Όλυµπο σε
περισσότερους συναθλητές του, ο Νίκος Μαγκίτσης θα είναι το τιµώµενο πρόσωπο σε
εκδήλωση του Συλλόγου Ελασσονιτών, που θα γίνει την προσεχή Κυριακή στο Βόλο µε
κύριο θέµα τον Όλυµπο. Ο Έλληνας αθλητής θα παρουσιάσει ένα video-οδοιπορικό µε
τίτλο «Από τον Όλυµπο µέχρι τις ψηλότερες κορυφές του πλανήτη», που κόβει την
ανάσα.
26. What is the subject of this article?
1.
2.
3.
4.

28. What is Nikos Magitsis’s next goal in
life?

a gold-medal Olympian
a journalist for the newspaper Ethnos
a videographer of adventurous sports
a mountain climber from Volos

1.
2.
3.
4.

29. What does this article say about Mt.
Olympus?

27. According to Nikos Magitsis, a
successful athlete needs to have
1.
2.
3.
4.

to compete in the winter Olympics
to climb the mountain called “K2”
to produce a video about Mt. Everest
to write an article about Pakistan and
China

a lot of money.
a good education.
strong will and determination.
emotional support from friends and
family.

1.
2.
3.
4.

It has unique natural beauty.
Wild birds find refuge there.
About 5,000 Greeks live there.
It has the best ski resorts.

30. The Elassoniton Club is honoring Nikos Magitsis for his efforts
1.
2.
3.
4.

to represent the club abroad.
to promote climbing on Mt. Olympus.
to raise money for endangered species.
to make Volos a well-known tourist destination.

*

*

*

2010

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 has asked you to write a letter describing a typical school day in your
life. In Greek, write a letter to your pen pal. In your letter, you may wish to include
information about:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

the time you wake up in the morning
what you usually have for breakfast
the time you leave the house
how you get to your school (walk, take the bus, someone drives you, etc.)
your daily school schedule
your favorite subject in school
when and what you have for lunch
activities you do at school
the best part of your day

32.
You are keeping a journal but you are writing it in Greek so that your younger
brother/sister can't read it! Today something incredible happened to you. In Greek, write
an entry in your journal about it. You may wish to include:
•
•
•
•
•
•
•

details about what happened
when and where it happened
information about who was involved in this event
information about why it happened
your feelings about this when it happened
how you feel about it now
what you think might happen next
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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 2010 Comprehensive Examination in Modern Greek.
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