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VISER PLUS HAUT 

1- VERSION 

Ήταν ναύτης, τον έλεγαν Νίκο κι ήταν ο πρώτος μου έρωτας. Πιστεύω ότι σήμερα δε 

θα γύριζα ούτε να τον κοιτάξω όμως τότε, με είχε γοητεύσει σε τέτοιο βαθμό που τις νύχτες 

κολλούσα στον τοίχο και του έκανα χώρο στο κρεβάτι μου, νοερά εννοείται. Τον θυμάμαι 

ελαφρά κοκκινιπρόσωπο, δεν ξέρω αν ήταν το φυσικό του χρώμα ή το είχε αποκτήσει απ' τα 

γυμνάσια, πάντως ταίριαζε- έτσι νόμιζα- με τα ξανθά μαλλιά και το μουστάκι. [ ... ] 

Ερχόταν στα σπίτι μας τακτικά, κυρίως για να φέρει πάνινα τσουβαλάκια, που 

περιείχαν δύο κιλά φακές ή ρύζι ή μερικές πλάκες πράσινο σαπούνι. Ήταν αυτά που δεν ξέρω 

με ποιο τρόπο, εξοικονομούσε ο πατέρας μου από το Ναυτικό. [ ... ] 

Ο έρωτάς μου δεν είχε περάσει απαρατήρητος. Είχα γίνει μελαγχολική, περισσότερο 

αμίλητη απ' ότι συνήθως και δεν έτρωγα, σαφές δείγμα ασθένειας σωματικής ή ψυχικής. 

(Ισχύει ακόμα και σήμερα. Η όρεξη με εγκαταλείπει τελευταία). [ ... ] 

Ένα βραδάκι με αφόρητη ζέστη καθόμασταν στο μπαλκονάκι, που το μάρμαρό του 

έκαιγε ακόμα από τον καύσωνα της μέρας παρ' όλο το νερό που είχαμε ρίξει, και χαζεύαμε 

τον κόσμο που είχε βγει από τον κινηματογράφο Αττικόν και γύριζε στα σπίτια του αργά, 

καθυστερώντας όσο μπορούσε την επιστροφή. Όταν οι τελευταίοι χάθηκαν στο σκοτάδι, δεν 

ξέρω από ποια παρόρμηση, ίσως η ησυχία ή κάποιο παραπονιάρικο κλαψούρισμα γάτας μ' 

έκαναν να πλαντάξω από καημό. -Αχ, να 'ταν εδώ ο Νίκος, είπα και σώπασα τρομαγμένη απ' 

αυτά που ξεστόμισα. 

Ευγενία Φακίνου 

2- ΤΗΕΜΕ 

1 - J'aurais voulu lui parler mais il ne m'accordait pas d'importance. 
2 - Le vice-president de l'entreprise a declare qu'il avait ete averti le premier que l'assemblee generale 

avait ete fixee a la semaine prochaine. 
3 - Je me serais plaint aupres de lui si j'avais trouve le moment opportun; je n'ai pas oublie. 
4 - Ayant oublie mon portefeuille dans le magasin, je n'avais pas d'argent pour payer le taxi. 
5 -11 a dit qu'ill'ecrirait. Je pense qu'ill'a fait; il est toujours consciencieux. 
6 -11 est annonce par le ministere de l'agriculture que tous les producteurs de coton auront ete 

payes d'ici fin novembre. 
7 - En ecoutant le bruit de la voiture, j'ai compris qu'il y avait une panne dans le moteur. 
8 - J'accepterais de collaborer avec vous mais seulement sous certaines conditions. 
9 - Le gouvernement soutient que les resultats du financement des grands travaux seront visibles 

au terme d'une periode de 4 ans. 
10 - La reunion devait avoir lieu a 8h00 du matin mais beaucoup etaient absents et je n'ai pas la 

moindre idee de la date ou elle aura lieu. 

3 - ESSAI - Les candidats traiteront l'un des 2 sujets proposes et indiqueront /e nombre de mots 
employes (de 225 a 275) 

1. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας τα αίτια της κρίσης που περνάει την περίοδο αυτή η 
Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα; Ποιες λύσεις θα μπορούσαν να βγάλουν την 

οικονομία από το αδιέξοδο; 

2. Αν και υπάρχουν όλο και περισσότεροι και ευκολότεροι τρόποι επικοινωνίας σήμερα, οι 
άνθρωποι επικοινωνούν λιγότερο. Πιστεύετε ότι είναι αλήθεια; Γιατί; Ποια είναι η δική σας 

άποψη; 


