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Question 
Number 

Answer Mark 

1(a) Γιατί είχε φοιτητές απ’ όλον τον κόσµο 
(ή κάτι παρόµοιο) 

1 

 
Question 
Number 

Answer Mark 

1(b) ∆εν κάνανε τα πράγµατα που κάνουν συνήθως σε 
κατασκήνωση (1) 
∆εν έκαναν σπορ (1) 
∆εν πήγανε βόλτες  (1) 
Έκαναν συζητήσεις  (1) 
 
(Any two) 

2 

 
Question 
Number 

Answer Mark 

1(c)  ∆ύο εβδοµάδες (1) 
Ένα δεκαπενθήµερο/δεκαπέντε µέρες (1) 
 
(Any one) 

1       

 
Question 
Number 

Answer Mark 

1(d)  Και νέοι και µεγάλοι/διάφορες ηλικίες 1 
 
Question 
Number 

Answer Mark 

1(e) Ότι µεγάλοι άνθρωποι έµειναν / έτρωγαν µε τους 
νέους /δεν είχαν απαιτήσεις(1) 
(candidates need to communicate the notion that 
it was the older people who agreed to live in 
those conditions- even though they were not 
accustomed to them) 

1 

 
  



 

 
Question 
Number 

Answer Mark 

1(f) Αν και δεν υπήρχαν ανέσεις (1)  Αν και δεν 
υπήρχαν πολυτέλειες/ αν και ήταν συνηθισµένοι 
σε πολυτέλειες/ αν και το µέρος δεν ήταν 
άνετο/µεγάλο/βολικό (1) 
(Any two) 
 
Ν.Β. 

(i) Τhey have to communicate the 
notion of old and young cohabiting 
(1) 
 

(ii) Despite the differences in status or 
the fact that they lived simply, 
without the luxuries they are used 
to. 

2 

 
Question 
Number 

Answer Mark 

1(g) Έχουν περιβαλλοντικά προβλήµατα (1) 
∆εν είναι πολύ ωραία εκεί (1) 
(Any one) 
 
Γιατί: 
Η βοµηχανία/τα εργοστάσια 
καταστρέφουν/µολύνουν τις πόλεις(1) 
Γιατί υπάρχει καυσαέριο (1) 
Και κίνηση (1) 
(Any one) 
 
Alternatively candidates may earn two marks if 
they identify two negative aspects (pollution and 
traffic). 

2 

 
Question 
Number 

Answer Mark 

1(h) Νόµιζε πως η ιδέα ξεκίνησε από την Ελλάδα 1      
 
Question 
Number 

Answer Mark 

1(i)  Φοιτητές της αρχιτεκτονικής (1) 
Φοιτητές από το Λίβερπουλ (1) 
Από πανεπιστήµια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) 
 
(any two) 

2 

 
  



 

 
Question 
Number 

Answer Mark 

1(j)  Έχει καλή γνώµη γιατί λέει πως είναι καλή ιδέα/ 
καλό παράδειγµα 

1 

 
Question 
Number 

Answer Mark 

2 ∆εν είµαι στο FB κι ούτε σκοπεύω ποτέ να είµαι. 
Απλώς, δε βλέπω το λόγο. Οι περισσότεροι εκεί 
που µάλλον µε ξέρουνε απ’ το σχολείο, το 
πανεπιστήµιο ή τη δουλειά, δεν θα µπαίνανε στον 
κόπο να ‘ρθούνε σ’ επαφή µαζί µου στην 
πραγµατικότητα. Γιατί θα έπρεπε να γίνει το 
αντίθετο στο διαδίκτυο.  
Γιατί να θέλω να επικοινωνώ µε άτοµα που ούτε 
µου τηλεφωνήσανε ούτε µου γράψανε εδώ και 
δέκα χρόνια, απλά και µόνο γιατί τυχαίνει να είναι 
σε µια λίστα «φίλων» µιας ιστοσελίδας. Οι 
πραγµατικοί φίλοι µου έχουν το τηλέφωνο και τη 
διεύθυνσή µου και ξέρουν πού µπορούν να µε 
βρουν. 
Μάλιστα, συχνά ακούω άτοµα πού είναι µέλη να 
παραπονιούνται πως αισθάνονται πως δεν τους 
αγαπάει κανείς αν δεν πάρουν κάποιο µήνυµα ή 
αν δεν γράψει κανένας στον τοίχο τους για µια 
δυο µέρες. 
 

10 

 
  



 

 
Question 
Number 

Answer Mark 

3(a) H ανικανότητα του καθεστώτος να κερδίσει 
οποιαδήποτε λαϊκή υποστήριξη ή τη 
παραµικρή συµπαράσταση από τον πολιτικό 
κόσµο (της δεξιάς και της αριστεράς) καθώς 
και η αποµόνωσή της από τις ξένες 
κυβερνήσεις, είχε αποδυναµώσει τη χούντα. 
Τα πράγµατα χειροτερεύουν µε τα γεγονότα  
του 1973 και 1974, τα οποία δρουν ως 
καταλύτης για την πτώση της χούντας. 
Τα γεγονότα:  

• 1973: Αλλαγή κλίµατος, η παθητική 
αντίσταση γίνεται πιο ενεργητική. Τα 
γεγονότα της Νοµικής, του 
Πολυτεχνείου και η ανταρσία του 
ναυτικού.  

• Η βίαιη επέµβαση του στρατού και οι 
απώλειες ζωής έφεραν τον κλονισµό 
του καθεστώτος και την αντικατάσταση 
του Παπαδόπουλου από τον Ιωαννίδη.  

• Το πραξικόπηµα εναντίον του Μακαρίου 
και η εισβολή τον Ιούλιο του 1974 
επέφεραν το τελειωτικό χτύπηµα. 

28 

 
  



 

 
Question 
 Number 

Answer Mark 

3(b) Η δεκαετία φέρνει το πρώτο άνοιγµα προς την 
ΕΟΚ, που όµως παγώνει λόγω της Χούντας. Η 
Ελλάδα είναι ακόµα τραυµατισµένη απ’ τον 
Εµφύλιο αλλά η οικονοµία αρχίζει δειλά δειλά να 
αναπτύσσεται.  Αύξηση του εθνικού πλούτου κατά 
6% για κάθε χρόνο αλλά και των τιµών κατά 2%. 
Θέµατα για συζήτηση περιλαµβάνουν: 
  

• Η σηµασία των ξένων επενδύσεων και 
του εισοδήµατος από το εξωτερικό, για 
την εθνική οικονοµία 

• Αντιπαροχή και µετακόµιση στις πόλεις 
• Μια «ψεύτικη» ευηµερία, λόγω των 
δανείων και των δόσεων. Παραδείγµατα 
περιλαµβάνουν την αγορά ηλεκτρικών 
συσκευών («Ολα µε δόσεις») αλλά και 
αυτοκινήτων 

• ∆ιπλασιάζονται οι µισθοί των δηµοσίων 
υπαλλήλων 

• Η εξωτερική και εσωτερική 
µετανάστευση, η µεγαλύτερη στη 
νεότερη ελληνική ιστορία 

28 

 
Question  
Number 

Answer Mark 

4(a) Οι υποψήφιοι µπορούν να επιλέξουν µια 
προσωπικότητα της περιόδου και να 
περιγράψουν καθώς και να αξιολογήσουν, την 
πολιτική πορεία και έργα της.  

28 

 
  



 

 
Question 
Number 

Answer Mark 

4(b) Αυτή είναι η περίοδος του ένοπλου 
απελευθερωτικού αγώνα από την ΕΟΚΑ και για 
πολλούς αποτέλεσε µια προσπάθεια επίλυσης του 
Κυπριακού, µε σκοπό την «ελευθερία της 
Μεγαλονήσου Κύπρου». Άλλα σχετικά θέµατα για 
αναφορά και αξιολόγηση είναι: 
 

• Η τριηµερής διάσκεψη του Λονδίνου 
(1955) 

• Αγγλοκυπριακές συνοµιλίες του 1956 
• Σχέδιο Μακµίλλαν (1958) 
• Σύνοδος του ΝΑΤΟ, Παρίσι 1958 
• Συµφωνία Ζυρίχης-Λονδίνου του 1959 

28 

 
Question 
Number 

Answer Mark 

5(a) Περιγραφή και ονοµασία συγκεκριµένων 
γεωφυσικών χαρακτηριστικών και το πώς 
αυτά συµβάλλουν στην ανάπτυξη τουρισµού 
σε διάφορες εποχές του χρόνου. 

28 

 
 
 
Question 
Number 

Answer Mark 

5(b) Η σύγκριση πρέπει να ονοµάζει συγκεκριµένες 
περιοχές, π.χ. µια πόλη και ένα χωριό στην 
Πελοπόννησο ή στην Κύπρο. Τα στοιχεία προς 
συζήτηση και ανάλυση µπορεί να είναι:  
 

• Οικονοµία και µορφές απασχόλησης 
(αγροτικές ασχολίες και ανάπτυξη σε 
σύγκριση µε εµπόριο ή βιοµηχανική 
ανάπτυξη σε αστικά κέντρα. 

• ∆ιαφορές στις ευκαιρίες για παιδεία και 
µάθηση 

• Γεωφυσικά χαρακτηριστικά  
• Τρόπος ζωής  
• ∆ηµογραφικά στοιχεία 

28 

 
  



 

 
Question 
Number 

Answer Mark 

6(a) Η παιδική ηλικία και το οικογενειακό 
περιβάλλον των πρωταγωνιστών θα είναι το 
κύριο θέµα της σύγκρισης. Θα πρέπει να 
υπάρχει και µια αξιολόγηση όσον αφορά τον 
διαφορετικό ή παρόµοιο τρόπο µε τον οποίο 
επηρεάστηκαν οι ήρωες από τον περίγυρό 
τους. 

28 

 
Question 
Number 

Answer Mark 

6(b) Αν και οι περισσότερες ταινίες έχουν 
δραµατικό χαρακτήρα, υπάρχουν αρκετά 
κωµικά στοιχεία που έχουν να κάνουν µε την 
αφέλεια των παιδιών, τις εµπειρίες τους ή τον 
τρόπο που αντιλαµβάνονται την 
πραγµατικότητα και τη ζωή των «µεγάλων».  
Τι προσθέτουν αυτά τα στοιχεία στην πλοκή ή 
στην απόλαυση του θεατή; 

28 
 
 

 
Question 
Number 

Answer Mark 

7(a) Κατά πόσον η θρησκευτική πίστη παρουσιάζεται 
σαν µια πραγµατική και σταθερή αξία; Τι ρόλο 
παίζει η θρησκεία στη ζωή των ηρώων του 
Καβάφη; Πόσο ειλικρινείς είναι όταν τελούν τα 
θρησκευτικά τους καθήκοντα; 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις σε 
µερικά από αυτά τα ερωτήµατα, µε αναφορά 
πάντα σε συγκεκριµένα ποιήµατα που 
πραγµατεύονται το θέµα.  

28 

 
Question 
Number 

Answer Mark 

7(b) Η ζωή των ηρώων, είτε πρόκειται για 
πολιτικούς, είτε για µονάρχες, είτε για απλούς 
καθηµερινούς ανθρώπους, συχνά 
συνταράζεται από απρόοπτα γεγονότα και 
εξελίξεις. Πώς αντιµετωπίζουν τις ξαφνικές 
αλλαγές οι ήρωες (στο προσωπικό ή δηµόσιο 
πεδίο); Τι ιδεολογικά στοιχεία βγαίνουν στην 
επιφάνεια; 

28 

 
  



 

 
Question 
Number 

Answer Mark 

8(a) Οι υποψήφιοι πρέπει να περιγράψουν τις 
σχέσεις που έχουν οι πρωταγωνιστές των 
διηγηµάτων µέσα στην κοινότητα, στην οποία 
ζουν και να αναλύσουν τους λόγους που 
οδηγούν στη θέση που έχουν. Τι είδους 
συγκρούσεις υπάρχουν και γιατί; Τι κάνει 
τους χαρακτήρες να βρίσκονται πολλές φορές 
αποµονωµένοι; Τι είδους άνθρωποι συχνά δεν 
γίνονται δεκτοί στις µικρές κοινωνίες των 
διηγηµάτων; Γιατί; 

(28) 

 
Question 
Number 

Answer Mark 

8(b) Τα διηγήµατα του Ιωάννου σπάνια καταλήγουν 
στο «ζήσανε αυτοί καλά κι εµείς καλύτερα». Κατά 
πόσον αυτό δείχνει µια απαισιοδοξία για τη ζωή 
και την πιθανότητα ευτυχίας; Πιθανά θέµατα προς 
ανάλυση είναι τα ακόλουθα. 

• Τι είδους συµπεράσµατα βλέπουµε στο 
τέλος των διηγηµάτων;   

• ∆ίνονται λύσεις στα προβλήµατα; 
∆ίνονται απαντήσεις στα ερωτηµατικά;  

• Υπάρχει ευτυχισµένο τέλος;   
• Τι γνώσεις φαίνεται να έχει ο αφηγητής 
για το τέλος των ηρώων στις ιστορίες 
που αφηγείται;  

28 
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