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ΑΓΓΛΙΚΑ 
 

Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα  το 
παρακάτω κείμενο , προσδίδοντάς του τη μορφή που θα έπρεπε να 
έχει , αν επρόκειτο να δημοσιευθεί σε ελληνικό έντυπο :  

 
 
 
Countries across the world will have to dramatically increase 

investment in dams, pipes and other water infrastructure to avoid 
widespread flooding, drought and disease even before climate change 
accelerates these problems, experts have warned. 

The warnings follow a summer of dramatic events, from 
hurricane flooding in the Caribbean and the east coast of America to 
desperate measures in drought-stricken Mediterranean countries, 
including importing water by ship. 

The threat of poor infrastructure to populations in developing 
countries is greater, said Olcay Unver. “You can’t justify the deaths 
of so many children because of lack of infrastructure or simple lack 
of access to safe water” he added. 

Glen Daigger said that spending on clean water was the single 
greatest contribution to reducing disease and death. 

Last year the World Bank called for investment in water 
infrastructure to cope with population growth and climate change, 
which are expected to leave about 4 billion people living in “water 
stress” areas – deemed to have insufficient water to meet daily needs.  
Water pollution and the threat to coastal areas of erosion, sea level 
rise and storms are also growing concerns. 
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(25 points) 

infrastructure = υποδομή 
erosion = διάβρωση 
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AΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
Β. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας στα αγγλικά στις παρακάτω 

ερωτήσεις :  
 
B1.  
a. Give an appropriate title and subtitle to the text. 
  (4 points) 
 
b.  What is, according to the text, the best way to fight disease and 

death? Explain in no more than 50 words. 
  (6 points) 
 
c.  Explain why 4 billion people are likely to be at risk. Do not  

exceed 40 words. 
(5 points)  

 
 
B2. 
a. How have extreme weather conditions affected the area you live 

in? Give three examples in a paragraph of no more than 50 words.   
  (6 points) 
 
b. Why do you think most governments do not give enough money 

for proper infrastructure, such as dams or water pipes? Give two 
reasons in a paragraph of 40 words. 

  (4 points) 
  
c.  What kind of aid do you think is more important for developing 

countries: clean water provision or medical aid? Explain in a 
paragraph of about 40 words. 

            (5 points) 
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AΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Γ. Να γράψετε κείμενο 180 - 200  λέξεων με θέμα :  
  
 Write an article for a Travel Magazine discussing the advantages 

and disadvantages of booking a package holiday with a group 
versus organising your own holidays. 

 Do not sign the article. 
(45 points) 

 
  

Ο∆ΗΓΙΕΣ 
1. Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα .  Κάθε απάντηση που 

καλύπτει  εννοιολογικά και γλωσσικά  τα ζητήματα  είναι 
αποδεκτή .  

2. Τα θέματα και οι οδηγίες θα αναπαραχθούν  και θα διανεμηθούν  
στους υποψηφίους .  ∆εν θα εκφωνηθούν  και δεν θα γραφούν στον 
πίνακα .  

3. Τα θέματα  (αγγλικό κείμενο - ερωτήσεις στα αγγλικά  - θέμα 
«έκθεσης» στα αγγλικά) δεν θα αντιγραφούν στο τετράδιο .  

4. Να μη μεταφραστούν  ο τίτλος της εφημερίδας  και τα ονόματα 
Olcay Unver και  Glen Daigger. 

5. Οι υποψήφιοι θα επιστρέψουν τις φωτοτυπίες των θεμάτων κατά 
την αποχώρησή τους στους επιτηρητές , οι οποίοι και θα τις 
καταστρέψουν .  

6. ∆ιάρκεια  εξέτασης : Τρεις (3) ώρες .  
 Έναρξη χρόνου εξέτασης :  Αμέσως μετά τη διανομή των 

φωτοτυπιών στους υποψηφίους .  
 ∆υνατότητα αποχώρησης :  Μία (1) ώρα μετά την έναρξη του 

χρόνου εξέτασης .  
7. Η διάρκεια εξέτασης και ο χρόνος δυνατής αποχώρησης να 

γραφούν στον πίνακα .  
 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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