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Read the passage and make notes in the space provided.

Consider the following issues:

• personal goals

• part-time work

• the importance of further education.

You will be asked questions related to these issues by the teacher/examiner. Respond to these
questions in Greek.

ΜΠΗΚΑΜΕ ΣΤΟ ΘΕΡΙΣΤΗ. VΕκλεισε το σχολει vο, πη vραµε το απολυτη vριο κι οvταν
µας χαιρεvτησε ο δαvσκαλος, µου ∆δωσε εvνα σηµει vωµαÚ ããVΟταν σε φεvρει ο πατεvρας
σου καvτω, ναv ∆ρθεις δω που γραvφει το χαρτι v να µε βρεις.ÃÃ

Αναθαvρρησα. Το ει vχα παvρει αποvφαση. ∆ε θα εvφευγα απ∆ το χωριοv.

ããΕσυv, πιδαvκι µ∆, τι λες…ÃÃ µε ρωvτησε ξαφνικαv ο πατεvρας...

...ããΘεvλεις να φυvγεις απ∆ το χωριοv, πιδαvκι µ∆…ÃÃ
Μου ει vχε κοπει v η αναvσα. Ποvσες φορεvς δεν ει vχα ονειρευτει v πως φευvγω γι∆ αvλλους
τοvπους, να ζη vσω µ∆ αvλλους ανθρωvπους, αvλλη ζωη v αποv τουvτη που ∆χαµε στο
χωριοv µας. Ποvσες φορεvς τ∆ απογευvµατα, αvµα φυvλαγα τ∆ αρνιαv, σαν εvπαιρνε να
γει vρει ο η vλιος, καθοvµουν στην κορφη v στο δαvσος, κονταv στο παλαβοvρεµα, κι
αγναvντευα ι vσια καvτω στον καvµπο κι εvβλεπα τα τρεvνα να περνουvν αφη vνοντας
καπνοv και σφυρι vζοντας και νοvµιζα οvτι ο αεvρας εvφερνε το αγκοµαχητοv τους στ∆
αυτιαv µου αvµα εvπαιρναν τον ανη vφορο. Ποvσες φορεvς, µεvσα σε κει vνη την ησυχι vα,
ακι vνητος, συνεπαρµεvνος οvπως εvβλεπα τον η vλιο να κοκκινι vζει ολοvτελα, να φοραvει
τα βασιλικαv χρωvµατα του βασιλεvµατος, να τ∆ απλωvνει στον ορι vζοντα απ∆ αvκρη
σ∆ αvκρη και να χαvνεται πι vσω απ∆ τ∆ VΑγραφα, δεν εvκανα τρελεvς σκεvψεις γι∆ αυτη v
την αvλλη ζωη v. Ποvσες φορεvς δεν αναρωτη vθηκα πωvς να∆ναι ταvχα οι αvνθρωποι εκει v.
Τα σπι vτια, οι στραvτες, οι κουvρσες, τα βουναv, τα ισιωvµατα.
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