
HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION

2000

MODERN GREEK
3 UNIT (ADDITIONAL)

(40 Marks)

Time allowed—One hour and a half
(Plus 5 minutes reading time)

DIRECTIONS TO CANDIDATES

• Attempt ALL questions.

• Section I may be answered in EITHER English OR Greek.

• Section II MUST be answered in GREEK.

• Answer each question in a SEPARATE Writing Booklet.
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SECTION I—LITERATURE

QUESTION 1 Literary Extract (20 marks)

Use a SEPARATE Writing Booklet.

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

Answers may be written in EITHER English OR Greek.

Β. Κολοβουv, Θυµα vσαι, παττε vρα…

...Æ∆εν ει vναι σωστοv να τον εvχουµε ξεβραvκωτο το Νι vκο, βαvλτε
χεvρι οvλοι να τον στρωvσουµεÆ, εvλεγε εvνα βραvδυ στον πατεvρα.

Αποv τοvτε που η vρθε στο χωριοv ο Σαµαραvς, σε οvλους τους
δικουvς του αvλλαξε λογικη v. Τους εvβαλε να σκεvφτονται ο εvνας
τα βαvσανα τ∆ αλλουνουv. VΕνας παvντρευε κορι vτσι, οvλοι
π∆λαvλαγαν να µαζεvψουν την προι vκα. VΕνας εvχτιζε σπι vτι, οvλοι
εvβγαζαν πεvτρα, την κουβαvλαγαν, εvχτιζαν, σκεvπαζαν, κι οvταν
αρρωvστησε ο Μητσο−∆ηµοvτης και οvλοι ει vπαν οvτι τον βρη vκε
η κακιαv ωvρα κι ο Θεοvς ας καvνει το θεvληµαv του, µοvλις το
∆µαθε ο Σαµαραvς τους χουvγιαξε οvτι ει vναι χαζοι v κι αvµα
περιµεvνουνε απ∆ το Θεοv, θα κλαι vµε στον ταvφο του. ÆΚαρδιαv
εvχει, δεν το γλεvπετε…Æ Νυvχτα εvκαναν αποv ξυvλα κρεβαvτι µε
τεvσσερα χεvρια, δυο µπρος, δυο πι vσω, τον εvβαλαν απαvνω, τον
σκεvπασαν καλαv να µην κρυωvνει και τον πη vραν ο Σαµαραvς,
ο πατεvρας, ο Λευτεvρης, ο Χαρδαλιαvς, αποv κονταv η
Μη vτσαινα, η ∆ηµοvταινα, ο Σκρεvτας και καvνα δυο αvλλοι και
σε τεvσσερις ωvρες περπατωvντας, πριν φεvξει, τον πη vγαν στο
γιατροv στην πολιτει vα.

ÆΚραvτα γεραv, καπεταvνιε, η µαvχη συνεχι vζεταιÆ, του ∆λεγε καvθε
τοvσο στη στραvτα ο Σαµαραvς. Εκει vνος χαµογελουvσε.

VΕκατσε παvνω αποv δεκαπεvντε µεvρες στο νοσοκοµει vο και µεταv
τον εvφεραν µε τ∆ αvλογο καβαvλα πι vσω στο χωριοv. Αποv τοvτε
δεν τον αvφηκαν να ξαναδουλεvψει. Αυτοι v του εvσπερναν, αυτοι v
βοταvνιζαν, αυτοι v θεvριζαν κι αλωvνιζαν, αυτοι v αvρµεγαν, αυτοι v
κουvρευαν τα προvβατα. Ο Μη vτσος µοναχαv µαλακεvς δουλειεvς
εvκανε κι αυτεvς οvταν εvπιανε η αvνοιξη. Κι αvµα πλαvκωνε
χειµωvνας, δεν τον αvφηναν να βγει εvξω απ∆ το σπι vτι του, µε
την αραvδα τουv κραvταγαν συντροφιαv.
ÆΑυτοι v οι µπουvστηδες, οι κατσαπλιαvδες, εvφκιασαν κολ∆χτι vβα
δω πεvρα, τους γλεvπετε, οvλοι για τον εvνανÆ, εvλεγε ο
διαταγµεvνος απ∆ τη χωροφυλακη v, ο µεγαvλος Ζιαvγας...
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QUESTION 1  (Continued)

(a) Æ∆εν ει vναι σωστοv να τον εvχουµε ξεβραvκωτο το Νι vκο, βαvλτε χεvρι οvλοι να τον
στρωvσουµε.Æ

Who is Niko? Give details about his character.

Ποιος ει vναι ο Νι vκος… Περιγραvψτε το χαρακτη vρα του.

(b) Where had Samaras been, and how did he influence the villagers upon his return?

Πουv η vταν ο Σαµαραvς και πωvς επηρεvασε τους κατοι vκους του χωριουv µεταv
την επιστροφη v του…

(c) Æ...οvλοι ει vπαν οvτι τον βρη vκε η κακιαv ωvρα κι ο Θεοvς ας καvνει το θεvληµαv
του...Æ

What attitude is reflected in this quotation? How does this attitude recur throughout the
novel? Give examples to illustrate your answer.

Ποια συµπεριφορα v απεικονι vζεται σε αυτο v το παρα vθεµα… Πω vς
επαναλαµβαvνεται αυτη v η συµπεριφοραv στο µυθιστοvρηµα… Στην απαvντηση v
σας, δωvστε παραδει vγµατα.

(d) ÆΚραvτα γεραv, καπεταvνιε, η µαvχη συνεχι vζεται,...Æ

Discuss the use of the word ÆµαvχηÆ.

Σχολιαvστε τη χρη vση της λεvξης ÆµαvχηÆ.

(e) What do Ziagas’ words reveal?

Τι φανερωvνουν τα λοvγια του Ζιαvγα…

(f) Discuss Kolovos’ use of language throughout the novel. In your answer you may refer to
dialect, narrative technique, imagery, etc.

Σχολιαvστε τον τροvπο µε τον οποι vο χρησιµοποιει v τη γλωvσσα ο Κολοβοvς σε
οvλο το µυθιστοvρηµα. Στην απαvντηση v σας µπορει vτε να αναφερθει vτε στην
διαvλεκτο, αφηγηµατικη v τεχνικη v, εικονοπλασι vα, κ.τ.λ.

Please turn over
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SECTION II—LANGUAGE

QUESTION 2 Writing Task (10 marks)

Write an essay (200 words) in GREEK on the following topic:

Η θε vσηη τηηςς γυναι vκας µε τοο πε vρασµα τοουυ χρο vνου.

In your discussion of the changing role of women, you may refer to any or all of the following:

• ο παραδοσιακοvς ροvλος της γυναι vκας / the traditional role of women
(δηλαδη vÚ οικογενειακοvς, ηθικοvς, κοινωνικοvς ροvλος / ie: family, moral, social role)

• η γυναι vκα στη σηµερινη v εποχη v / the woman of today
(δηλαδη vÚ δικαιωvvvµατα, οικογεvνεια, επαvγγελµα / ie: rights, family, profession)

• η γυναι vκα του αυvριο / the woman of tomorrow

QUESTION 3 Translation (10 marks)

Translate the following passage into GREEK.

As the holidays approach, everyone needs to know the dangers associated with the sun and the
sea. Sometimes, when we are on holidays, we can be careless. We go straight to the beach on
our first day and lie in the sun too long. Then, because we are sunburned, we are forced to stay
inside for a few days. It is extremely important to be careful in the sun during the first few days
of the summer holidays. In the beginning, it is better to sunbathe for just half an hour and then
increase the amount of time daily. We should not go out in the middle of the day, when the sun
is very hot – the morning is better, or the late afternoon.

The sea is dangerous for many reasons. The waves and currents can be very strong, so bathers
should swim only between the flags. In the summer months sharks often appear in our waters
and may sometimes attack.

So next time you are on holidays, remember . . . take care and you will enjoy yourself even
more!

currents ρευvµατα
attack να επιτεθουvν

End of paper
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