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SECTION I—LANGUAGE

(30 Marks)

Attempt BOTH questions.

The answers to Question 1 MUST be written in ENGLISH.

The answer to Question 2 MUST be written in GREEK.

QUESTION 1  Reading Skills (10 marks)

Use a SEPARATE Writing Booklet.

Read the passage below, then answer, in ENGLISH, the questions on the following page.

VΕνα Θαλα vσσιο Πα vρκο

Η ιστορι vα της Αλοννη vσου ξεκιναv αποv την παλαιολιθικη v εποχη v. Λεvνε µαvλιστα,
οvτι τοvτε η vταν ενωµεvνη µε τα υποvλοιπα νησιαv των Σποραvδων και τη Θεσσαλι vα.
Οι αρχαι vοι VΕλληνες την ονοvµαζαν VΙκο. Καταv τη διαvρκεια της Μινωικη vς
θαλασσοκρατορι vας στο Αιγαι vο, Κρητικοι v µε αρχηγοv το µυθικοv η vρωα Σταvφυλο,
κατοι vκησαν εκει v και στην Πεπαvρηθο, τη σηµερινη v Σκοvπελο, και αvρχισαν να
καλλιεργουvν ελιεvς και αµπεvλια. Ακολουvθησαν οι Μυκηναι vοι, οποvτε η vρθε στο
νησι v ο Πηλεvας, πατεvρας του ατροvµητου η vρωα Αχιλλεvα, και εvµεινε ως το θαvνατοv
του.

Στην Αλοvννησο βρι vσκεται το Εθνικοv Θαλαvσσιο Παvρκο των Βορει vων Σποραvδων,
το πρωvτο Θαλαvσσιο Παvρκο της Ελλαvδας και η µεγαλυvτερη σε εvκταση
προστατευοvµενη περιοχη v στη Μεσοvγειο. Τα θαλαvσσια παvρκα ει vναι περιοχεvς τοvσο
µεvσα στη θαvλασσα οvσο και κονταv σε ακτεvς. Εκει v συγκεντρωvνονται σπαvνια ζωvα
και φυταv, γεωλογικοι v σχηµατισµοι v και τοπι vα εξαιρετικη vς οµορφιαvς. Για να τα
διατηρη vσουµε εvτσι οvµως, πρεvπει να τα προστατευvουµε συστηµατικαv αποv
διαvφορες καταστρεπτικε vς ανθρωvπινες αταξι vες (ρυvπανση, πυρκαγιεvς, υπερβολικοv
ψαvρεµα, ανεξεvλεγκτος τουρισµοvς, κ.α.). Το θαλαvσσιο παvρκο ει vναι µια περιοχη v
ιδιαι vτερης οικολογικη vς αξι vας, που προστατευvεται αποv το κραvτος και τους
νοvµους.

Μη φανταστει vτε οvτι τα θαλαvσσια παvρκα ει vναι καvτι σαν το SEAWORLD, µε τις
νεροτσουλη vθρες και τις τεραvστιες κατασκευεvς-παιχνι vδια στις πισι vνες. Σε καµιαv
περι vπτωση, επι vσης, τα θαλαvσσια παvρκα δεν ει vναι τσι vρκο, οvπου οι επισκεvπτες
πληρωvνουν, για να δουν θεαvµατα µε ζωvα και ακροβαvτες. ∆εν παι vζουµε λοιποvν,
µε την πολυvτιµη φυσικη v µας κληρονοµιαv. VΕνας τεvτοιος φυσικοvς θησαυροvς δεν
θα η vταν δυνατοv να µει vνει απαρατη vρητος και αφηµεvνος στην τυvχη του.
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QUESTION 1  (Continued)

Τα νεραv των Βορει vων Σποραvδων αναταραvζονται συχναv αποv τα παιχνι vδια των
δελφινιωvν µε αvλλα θαλαvσσια ζωvα. Στις θαλασσινεvς σπηλιεvς, µε τους
χρωµατιστουvς σταλακτι vτες και σταλαγµι vτες ει vναι το βασι vλειο της µεσογειακη vς
φωvκιας Μοναχοvς (Monachus Monachus). Η φωvκια αυτη v ει vναι εvνα αποv τα
µεγαλυvτερα θηλαστικαv και ζει στις ελληνικεvς θαvλασσες αποv τα αρχαι vα χροvνια.
Μας το µαρτυρουvν παρασταvσεις της σε αγγει vα και αρχαι vα ελληνικαv νοµι vσµατα,
καθωvς  και αναφορεvς σε κει vµενα, οvπως η “Οδυvσσεια” του Οµη vρου και οι “Περι v
τα ζωvα ιστορι vαι” του Αριστοτε vλη. Ση vµερα, οvµως, απειλει vται µε εξαφαvνιση. Το
ζωvο αυτοv ει vναι προστατευοvµενο.

Η Εταιρει vα για τη Μελεvτη και Προστασι vα της Μεσογειακη vς φωvκιας, (η ΜΟµ)
που ασχολει vται συστηµατικαv µε την εvρευνα και την προστασι vα της φωvκιας,
αναλαµβαvνει να βοηθη vσει και να προφυλαvξει το Εθνικοv Θαλαvσσιο Παvρκο.
Προσεvχουν χειµωvνα-καλοκαι vρι την περιοχη v και σε συνεργασι vα µε το Λιµενικοv
και τις τοπικεvς Αρχεvς της Αλοννη vσου, φροντι vζουν για την τη vρηση των νοvµων
και την προστασι vα του µοναδικουv αυτουv οικοσυστη vµατος.

(a) (i) What is Iko called today?

(ii) Mention ONE detail from each of these stages of its history.

1 Palaeolithic

2 Minoan

3 Mycenean

(b) Describe some unique features of the Εθνικοv Θαλαvσσιο Παvρκο.

(c) Why was the establishment of θαλαvσσια παvρκα necessary?

(d) Why is SEAWORLD mentioned in this passage? Give details.

(e) What evidence is there in the passage that the Monachus Monachus seal has lived in
Greek waters since ancient times?

(f) What are the responsibilities of MOm?
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ΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ υπαvλληλος για τουριστικοv γραφει vο µε τουλαvχιστον δυvο
χροvνια πρου>πηρεσι vα. Απαραι vτητα προσοvνταÚ πολυv καλη v γνωvση της
ελληνικη vς και αγγλικη vς γλωvσσας, αvριστη γνωvση ηλεκτρονικουv
υπολογιστη v και εµπειρι vα στην οργα vνωση γραφει vου. Οι
ενδιαφεροvµενοι É−ες θα πρεvπει να ει vναι αvτοµα ευπαρουσι vαστα, µε
ευχα vριστη προσωπικο vτητα και µε ικανο vτητες επικοινωνι vας.
Επικοινωνη vστε µε τον κυvριο Χιωvτη στο Τηλ. 5745.811

QUESTION 2  Writing Skills  (20 marks)

Use a SEPARATE Writing Booklet.

Your answer MUST be written in GREEK. Answer in about 250 words.

You are living in Greece. You applied for the position advertised and circled below. After
gaining this position you write a letter to your parents to tell them the good news.

In this letter:

• describe your first week at work;

• talk about some of your colleagues;

• mention a concern you have about your new work and how you will overcome this;

• you may mention any other related issues.
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BLANK PAGE

Please turn over
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SECTION II—OPTIONS

(30 Marks)

Attempt TWO questions.

Answer each question in a SEPARATE Writing Booklet.

Answers may be written in EITHER Greek OR English.

QUESTION 3  Prose  (15 marks)

Read the passage below, then answer the questions on the following page.

Γ. Ιωαvννου, Η µο vνηη κληηρονοµια v

Αυτοι v τουλαvχιστο πεvθαναν στις πατρι vδες τους, εvγιναν εvνα µε το
χωvµα των προγοvνων τους. Μα, για τα παιδιαv τους, τους παππουvδες
µου, τι να πει κανει vς, που πεvθαναν ακοvµα πιο νεvοι και µαvλιστα
στην προσφυγιαv… Ο εvνας πεvθανε γρη vγορα γρη vγορα, στο δροvµο της
προσφυγιαvς, προτουv µπορεvσει να εγκαταστη vσει καvπου τη φαµελιαv
του, αποv τις κακοπαvθειες µα κι απ∆ το µαραvζι. ∆εν αvντεξε στον
ξεριζωµο v και στην κλοτσοπατινα vδα της αλλοσου vσουµης
κοινωνι vας µε την οποι vα ξαφνικαv εvµπλεξαν. Ει vχε πουλη vσει οvσο
οvσο προvβατα, κτη vµατα και σπι vτια στην Τουρκιαv κι εvφυγε
οικογενειακωvς για να ησυχαvσουν απ∆ τις καθηµερινεvς λαχταvρες.
Οι αvνθρωποι του γκουβεvρνου τους πη vγαν πρωvτα στο ∆εδεvαγατς,
τους εvριξαν σε καvτι σιταποθη vκες και τους παραvτησαν. Οι
ξενηστικωµεvνοι εκει vνοι ελλαδι vτες η vταν αδυvνατο να φανταστουvν
µε τι v ξεπεσµεvνους αρχονταvδες ει vχαν να καvνουν. Αυτοι v εvβλεπαν
µοναvχα τα τουρκοµερι vτικα ρουvχα και µουρµουvριζαν. Οι δικοι v µας
ει vδαν κι αποvειδαν, ναυvλωσαν εvνα και ?κι, φοvρτωσαν τα πραvγµατα
και φυvγανε για τη Σαµοθραvκη. Στο ταξι vδι εvκανε εvνα καιροv
τροµαχτικοv. Τεvτοιο στραvψιµο και τεvτοιο µπουµπουνητοv δεν ει vχε
ξαναδει v αυτοvς κι ας η vταν χροvνια τσεvλιγκας. Το και ?κι η vταν µικροv,
αµπαvρι δεν ει vχε. Σκεvπασε παιδιαv και γυναι vκα µε την καvπα του
κι αυτοvς αποvµεινε να τον δεvρνει η βροχη v και το χαλαvζι. Στην
πατρι vδα, οvταν ο κατακλυσµοvς τον εvβρισκε µακριαv αποv τη σταvνη,
εvστρωνε την καvπα σε πουρναvρια χαµηλαv, πλαvγιαζε απαvνω και
σκεπαζοvταν µε την αvλλη µιση v. VΕτσι ουvτε φοvβο να τον παvρει το
νεροv ει vχε ουvτε να τον καvψει αστραπη v. Εδωv οvµως τι να καvνει, ει vχε
και τα παιδιαv. Η Σαµοθραvκη εvρηµος τοvπος, αvγονος, καλοvς για
αγριοκαvτσικα. Πουv µπορουvσαν αυτοι v να καvνουν, που ει vχαν εvρθει
απ∆ τον παραvδεισο. VΑρχισαν τοvτε να καταλαβαι vνουν για καλαv,
τι ει vχαν παvθει. Ο τουvρκος δεν η vταν το µοvνο θεριοv. Σαν
καταλαvγιασε ο αεvρας, µε το ι vδιο αυτοv και ?κι τραvβηξαν για την
Καβα vλα. Ταχτοποιη vθηκαν εκει v κα vπως ανθρωπινο vτερα. Μα,
δουλειαv πουθεναv.
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QUESTION 3  (Continued)

(a) ÆΑυτοι v τουλαvχιστο πεvθαναν στις πατρι vδες τους, εvγιναν εvνα µε το χωvµα των
προγοvνων τους.Æ

To whom is this quotation referring?

Σε ποιονÉποιους αναφεvρεται αυτοv το παραvθεµα…

(b) ÆΟ τουvρκος δεν η vταν το µοvνο θεριοvÆ.

How does this statement reflect the social climate of the time?

Πωvς απεικονι vζεται το κοινωνικοv κλι vµα της εποχη vς µε τη δη vλωση αυτη v…

(c) What is the significance of the title of the story?

Ποια ει vναι η σηµασι vα του τι vτλου της ιστορι vας…

(d) Discuss the character of the narrator.

Σχολιαvστε το χαρακτη vρα του αφηγητη v.

(e) Identify and discuss TWO themes that appear in BOTH this story AND in ONE other
story that you have studied.

Εντοπι vστε και σχολιαvστε ∆ϒΟ θεvµατα που εµφανι vζονται σε αυτοv το διη vγηµα
ΚΑΙ σε ΕΝΑ ακοvµα διη vγηµα που µελετη vσατε.
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QUESTION 4  Poetry/Song (15 marks)

Attempt EITHER part (a) OR part (b).

EITHER

(a) Poetry

Read the poem below, then answer the questions on the following page.

Γ. Ρι vτσος, ΕΕππιιτααvφιος

VIII

Να ∆χα τ∆ αθαvνατο νεροv, ψυχη v καινουvργια να ∆χα,
να σου ∆δινα, να ξυvπναγες για µια στιγµη v µοναvχα,

Να δεις, να πεις, να το χαρει vς ακεvριο τ∆ οvνειροv σου
να στεvκεται ολοζωvντανο κονταv σου, στο πλευροv σου.

Βρονταvνε στραvτες κι αγορεvς, µπαλκοvνια και σοκαvκια
και σου µαδαvνε οι κορασιεvς λουλουvδια στα µαλλαvκια.

Για το αι vµα που ∆βαψε τη γης αντρειευvτηκαν τα πλη vθια,
−δαvσα οι γροθιεvς, πεvλαα οι κραυγεvς, βουναv οι καρδιεvς, τα στη vθεια.

VΕσµιξε η µπλουvζα το χακι v, φανταvρος τον εργαvτη
κι αστραvφτουν οvλοι µια καρδιαv−βουλη v, σφυγµοvς και µαvτι.

Ω, τι οvµορφα σαν σµι vγουνε, σαν αγαπιουvνται οι ανθρωvποι,
φεγγοβολαvνε οι ουρανοι v, µοσκοβολαvνε οι τοvποι,

Κι οvπως περναvν, λεβεvντηδες, γεροι v κι αδερφωµεvνοι,
λεvω και θα καταχτη vσουνε τη γης, την οικουµεvνη.

Κ∆ οι λυvκοι αποτραβη vχτηκαν και κρυvφτηκαν στην τρουvπα
−µαµουvνια που τα σαvρωσε βαρειαv του εργαvτη η σκουvπα.

Ω, πουv ∆σαι, γιοvκα µου, να δεις, πουλι v, ν∆ αναγαλλιαvσεις,
και, πριν κινη vσεις µοναχοv, τον κοvσµο ν∆ αγκαλιαvσεις.
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QUESTION 4  (Continued)

(i) What desire does the mother express and why?

Τι επιθυµι vα εκφραvζει η µαvνα και γιατι v…

(ii) ÆΓια το αι vµα που∆ βαψε τη γης αντρειευvτηκαν τα πλη vθια,
δαvσα οι γροθιεvς, πεvλαα οι κραυγεvς βουναv οι καρδιεvς, τα στη vθειαÆ.

What event is Ritsos referring to in these lines?

Σε ποιο γεγονοvς αναφεvρεται ο Ρι vτσος σε αυτουvς τους στι vχους…

(iii) Identify and discuss TWO references made to solidarity in this poem.

Εντοπι vστε και σχολιαvστε ∆ϒΟ αναφορεvς στην αλληλεγγυvη σε αυτοv το
ποι vηµα.

(iv) Compare the mood of this poem with the mood of ONE other poem in this
collection.

Συγκρι vνετε τη διαvθεση αυτουv του ποιη vµατος µε τη διαvθεση ΕΝΟΣ
ακοvµα ποιη vµατος της συλλογη vς.

(v) Discuss Ritsos’ use of imagery in relation to nature.

Σχολιαvστε τη χρη vση της εικονοπλασι vας οvσον αφοραv τη φυvση.

OR

Question 4 continues on page 10

9



QUESTION 4  (Continued)

(b) Song

Read the song below, then answer the questions on the following page.

Μ. Χριστοδουλι vδη, Ες γηην εναλι vαν Κυ vπρον

ΛΟΓΑΡΙΑΣΑΤΕ ΛΑΘΟΣ
(Θεοδοvση Πιερι vδη)

VΑσε πλεvον φωνη v µου τον ανεvµελο στι vχο
το µεθυvσι σου δεvσε και τη φλοvγα σου κραvτα.
Σφι vξε τωvρα, ζευγαvρια, την ηχωv µε τον η vχο 
στρωvσε στεvρεο το βη vµα, στραvταν ι vσια περπαvτα. 
Μεγαλοvφωνος υvµνος στο φαρι v του ας σε παvρει 
που ζηταv δεξιωσυvνη και καλοv χαλιναvρι.

Κι ας µην πουν πως τραγουvδι σαν κι αυτοv δεν ταιριαvζει
τεvτοια σκοτεινη v ωvρα που τα στη vθεια σου πνι vγει.
Λεvω εκει vνο που µεvνει και που µοvνο θ∆ αλλαvζει
στο καλυvτερο παvντα, σαν η αγκουvσα θα φυvγει.
Γιατι v αυτοι v θε να φυvγουν! Πες πως κιοvλας κιναvνε...
Μα οvλα τ∆ αvλλα θα µει vνουν και δικαv µας θε ναvναι.

VΟχι, εσαvς δε σας θεvλει τουvτη η γη, δε σας ξεvρει!
VΟλα εδωv ει vναι δικαv µας! Τι απ∆ το καvθε λιθαvρι
απ∆ το χωvµα, απ∆ το δεvντρο, το νεροv και τ∆ αγεvρι
το κορµι v µας µια σταvλα για να γι vνει εvχει παvρει.
Η ψυχη v µας επη vρε µια πνοη v απ∆ το καθεvνα.
VΟλα εδωv ∆ναι δικαv µας — µα για σας οvλα ξεvνα!

Γιατι v εσει vς ει vστε ξεvνοι. Κι οvσα βαvγια αν κραταvτε
τουvτη η γη δεν πουλιεvται, δεν της γι vνεστε φι vλοι!
Η πατρι vδα ει vναι µαvνα κι εvχει µνη vµη — θυµαvται
απ∆ τον αvγιο της κοvρφο ποιαv βυζαvξανε χει vλη.
Κ∆ η γλυκειαv µας η Κυvπρος η vταν, ει vναι, θα µεvνει
για τα τεvκνα της µαvνα — µα για σας παvντα ξεvνη.

Λογαριαvσατε λαvθος µε το νου σας, εµποvροι,
δε µετριεvται πατρι vδα, λευτεριαv µε τον πη vχυ!
Κι αν µικροvς ειν∆ ο τοvπος και το θεvλει και µποvρει
τον αση vκωτο βραvχο να τον φαvει µε το νυvχι.
Τουvτη η δι vψα δε σβυvνει, τουvτη η µαvχη δεν παυvει,
χι vλια χροvνια αν περαvσουν, δεν πεθαι vνουµε σκλαvβοι.
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QUESTION 4  (Continued)

(i) What decision does the poet make in the first stanza?

Τι αποvφαση παι vρνει ο ποιητη vς στην πρωvτη στροφη v του τραγουδιουv…

(ii) What is the word ‘αγκουvσα’ referring to?

Σε τι αναφεvρεται η λεvξη ÆαγκουvσαÆ…

(iii) Discuss the imagery of the third and fourth stanzas.

Συζητει vστε την εικονοπλασι vα στην τρι vτη και τεvταρτη στροφη v.

(iv) How do the music and singing contribute to the themes of this song?

Πωvς συµβαvλλουν η µουσικη v και το τραγουvδι στη θεµατολογι vα του
ποιη vµατος… 

(v) Whom is the poet addressing throughout the song? Why?

Σε ποιον/ποιους απευθυvνεται ο ποιητη vς σε αυτοv το τραγουvδι και
γιατι v…

(vi) Why is this song placed first in the collection?

Γιατι v το τραγουvδι αυτοv ει vναι το πρωvτο της συλλογη vς…
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QUESTION 5  Drama (15 marks)

Read the passage below, then answer the questions on page 14.

Ι. Καµπανεvλλης, Η αυληη v τωωνν θαυµα vτωωνν

ΑΝΝΕΤΩÚ Θα το δει vτε... Αργαv η v γρη vγορα θα τα µαζεvψουµε και θα τρεvχουµε
αλλουv... Και σαν ξαναπεραvσουµε αποv δω δε θα τον γνωρι vσουµε το
δροvµο µας... VΟλα αποv δω θα Vχουνε φυvγει... καvµαρες, πεζουvλια... ως
και τα χωvµατα που παταvµε θα τα Vχουνε παvρει και θα τα Vχουνε
πεταvξει... Ποιοvς ξεvρει που... Και παvνω απ∆ την αυλι vτσα µας θαv
∆χουνε βαvλει µια πολυκατοικι vα πολυτελεvστατη! Παραvξενο ε…

ΑΣΤΑÚ Εµει vς που θα παvµε…

ΑΝΝΕΤΩÚ VΟσοι µεvνουνε δω αποv πριν απ∆ το πενη vντα θα παvρουνε κι
αποζηµι vωση... Η Μαρι vτσα κι εγωv θα παvρουµε καvτιτις... Κρι vµα να
µην εvχετε εvρθει πριν απ∆ το πενη vντα...

.  .  . 

(Ο ΣΤΕΛΙΟΣ εvρχεται απ∆ το βαvθος).

ΑΣΤΑÚ (Στο ΣΤΕΛΙΟ)... VΗρθανε παvλι ση vµερα και µας µετρουvσανε...

ΣΤΕΛΙΟΣÚ Τ∆ αvκουσα... (Πλησιαvζει στην ποvρτα του δωµατι vου του ΣΤΡΑΤΟϒ.
Παι vζει νευρικαv στο χεvρι του το σταυροv που φορουvσε ο ΣΤΡΑΤΟΣ.
Η ΑΣΤΑ φωναvζει ÆΓιοακει vµÆ και φευvγει προς το δροvµο)... Στραvτο...
Στραvτο... Στραvτο...

ΑΝΝΕΤΩÚ ∆εν ει vναι δω, εvφυγε!

.  .  . 

ΣΤΕΛΙΟΣÚ Και πουv πη vγε...…

ΑΝΝΕΤΩÚ Που θες να ξεvρω... ∆ε λεvει εσεvνα που ει vσαι φι vλος του – µαυvρη φιλι vα
δω που τα λεvµε – εµεvνα θα πει...… Αλλαv γιατι v να σου δωvσει
λογαριασµοvν, εδωv ουvτε η γυναι vκα σου δε σου λεvει που παvει...

ΣΤΕΛΙΟΣÚ Ε…

ΑΝΝΕΤΩÚ ∆εν κοιταvς το χαvλι σου λεvω γω, µοvνο θες να ∆σαι κι εναντι vον µου...

(Ο ΣΤΕΛΙΟΣ αναvβει τσιγαvρο. Η ΑΝΝΕΤΩ βαvζει κι αυτη v τσιγαvρο στο
στοvµα της).

ΑΝΝΕΤΩÚ Μου δι vνεις ν∆ αναvψω…

ΣΤΕΛΙΟΣÚ (Της δι vνει φωτιαv. Η ΑΝΝΕΤΩ βλεvπει το σταυροv που κραταv).

ΑΝΝΕΤΩÚ Αυτοvς ο σταυροvς δικοvς του ει vναι…
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QUESTION 5  (Continued)

ΣΤΕΛΙΟΣÚ ∆ικοvς του...

ΑΝΝΕΤΩÚ Κι αυτοvν σου τον εvδωσε…

ΣΤΕΛΙΟΣÚ ∆ε µου τον εvδωσε... Γιατι v το λες… Ει vδες να µου δωvσει τι vποτε αvλλο…

ΑΝΝΕΤΩÚ ∆ε σου δανει vζει οvλη την ωvρα…

ΣΤΕΛΙΟΣÚ Εγωv του ζητωv!

ΑΝΝΕΤΩÚ Κι αυτοvς σου δι vνει αβεvρτα, ενωv ει vναι σπαvγγος.

ΣΤΕΛΙΟΣÚ Πουv το ∆δες οvτι ει vναι σπαvγγος…

ΑΝΝΕΤΩÚ Τον ει vδες ποτεv να παvει να γλεντη vσει, να ξοδεvψει…
VΟλο δω µεvσα καvθεται σαν κορι vτσι του σπιτιουv.

ΣΤΕΛΙΟΣÚ Ει vναι η vσυχος αvνθρωπος...

ΑΝΝΕΤΩÚ Εµεvνα µου λες… Αν ει vχες µαvτια...

ΣΤΕΛΙΟΣÚ (VΕξαλλος). Σκαvσε...

ΑΝΝΕΤΩÚ Τι εvπαθες…

ΣΤΕΛΙΟΣÚ Σκαvσε, γιατι v δε θεvλω πολυv... Μου ∆χουνε µπει εvνα σωροv διαοvλοι δω
µεvσα... (Χτυπαv µε το χεvρι το κεφαvλι του).

ΑΝΝΕΤΩÚ Παvλι καλαv... εγωv εvλεγα...

ΣΤΕΛΙΟΣÚ ∆ε µου λες, τι µασαvς εκει v πεvρα, µι vλα καθαραv...

ΑΝΝΕΤΩÚ Εσυv τα µασαvς, οvχι εγωv... Πες µου πρωvτος µια καθαρη v κουβεvντα να
σου πω εκατοv...

ΣΤΕΛΙΟΣÚ (Παυvση)... Το σταυροv ξεvρεις πουv τοvνε βρη vκα...… Μεvσα σε µας...
κρυµµεvνο καvτω αποv το χαρτι v που βαvζει στα ραvφια της κουζι vνας...
VΟσες φορεvς του ∆πα να ∆ρθει µεvσα, ποτεv δεν η vρθε! Τωvρα πωvς βρεvθηκε
µεvσα ο σταυροvς του και µαvλιστα κρυµµεvνος κιοvλας να µην τοvνε
δω...… Τι γι vνεται δηλαδη v, µπαινοβγαι vει στο σπι vτι µου την ωvρα που
λει vπω…

ΑΝΝΕΤΩÚ Προχτεvς−να τεvτοια ωvρα−τους βρη vκα να καvθονται κονταv κονταv και
να τα λεvνε...

Question 5 continues on page 14
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QUESTION 5  (Continued)

(a) Æ...Αργαv η v γρη vγορα θα τα µαζεvψουµε και θα τρεvχουµε αλλουv...Æ

What is Anneto referring to here? In your answer discuss her comment and its historical
relevance.

Σε τι αναφεvρεται η Αννετωv… Στην απαvντηση v σας σχολιαvστε τα λοvγια της
και τη σχεvση τους µε την ιστορικη v πραγµατικοvτητα.

(b) ÆΕµει vς πουv θα παvµε…Æ

How does this question reflect Asta’s situation?

Πωvς απεικονι vζεται η θεvση της Ασταvς µε την ερωvτηση αυτη v…

(c) ÆΤ∆ αvκουσα... (...Παι vζει νευρικαv στο χεvρι το σταυροv που φορουvσε ο
ΣΤΡΑΤΟΣ...).Æ

Analyse the significance of these stage directions.

Αναλυvστε τη σηµασι vα αυτη vς της θεατρικη vς οδηγι vας.

(d) What does Anneto imply with the words Æµαυvρη φιλι vαÆ? How does the final outcome of
the play justify her words?

Τι υπονοει v η Αννετωv µε τα λοvγια Æµαυvρη φιλι vαÆ… Πωvς δικαιολογουvνται τα
λοvγια της σε σχεvση µε την καταvληξη του εvργου…

(e) What does this passage reveal about Anneto’s character? What is her role in the play?

Τι µας αποκαλυvπτει αυτοv το αποvσπασµα για το χαρακτη vρα της Αννετωvς…
Ποιος ει vναι ο ροvλος της στο εvργο…

End of paper
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