
ΠΟΛΕΙΣ 
 

Κείμενο 1 
 

Όταν το συνταιριάσεις πάνω στη δική σου εικόνα, τα κενά γεμίζουν με ό,τι απόμεινε 
από τη μακρινή εκείνη εποχή που ζει στην τέταρτη διάσταση της εξωχρονικής σου μνήμης: 
Λίγο πολύ η ίδια η Παναγία με τα στενά σοκάκια και τα ανατολίτικα σπίτια, οι Καμάρες του 
υδραγωγείου που έχτισε ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής, η Πλατεία Φουάτ (τώρα Ελευθερίας) 
χωρίς όμως τον κομψό τάφο της μάνας του Μεχμέτ Αλή. 

Αναγνωρίζεις το Δημαρχείο με την περίεργη αρχιτεκτονική που υποτίθεται ότι 
μιμείται ουγγαρέζικο πύργο, δίπλα του τη νεοκλασική Μεγάλη Λέσχη και τον Εθνικό Κήπο. 
Τούτος έχει αλλάξει το ηρώο των πεσόντων του. Το κοντοπίθαρο καθιστό λιοντάρι με το 
ξινισμένο μούτρο έχει αντικατασταθεί από μιαν ανάλαφρη γυναικεία μορφή με τον 
απαραίτητο θριαμβευτικά ανεμίζοντα ποδήρη μιας Δόξας ή μιας Ελευθερίας.  

Σε μιαν άκρη του Κήπου, πίσω από πράσινα ξύλινα καφασωτά υπήρχε τότε ένα 
θερινό θεατράκι όπου εμφανιζόταν ο περιοδεύων θίασος βαριετέ του Ξύδη. Ήταν η πρώτη 
επαφή σου με το θέατρο. Τα νούμερα, μουσικοχορευτικά και κωμικά, είχαν κάθε φορά την 
απαραίτητη εισαγωγή με βηματισμό κατά μήκος της σκηνής στο ρυθμό της μουσικής 
υπόκρουσης πααμ-παμ, πααμ-παμ, πριν αρχίσουν τα λόγια  ταιριασμένα σε κάποια γνωστή 
μελωδία του συρμού. Τα λόγια, ρομαντικά ή αστεία, τα κοστούμια παρδαλά, φανταχτερά 
μέσα σε άπλετο φως έδιναν μια ψευδαίσθηση πλούτου και καλοπέρασης, ενώ το καλοκάγαθο 
νούμερο τραβεστί, που δεν έλειπε κι αυτό, έκανε τον κουρασμένο κοσμάκη να γελάει και να 
ξεχνάει τα ντέρτια* του γύρω στα 1938. 

Στέκεσαι μπρος στην «αναπαλαιωμένη» Μεγάλη Λέσχη. Ο νους σου πάει στον 
ετήσιο αποκριάτικο χορό της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών. Η Λέσχη λάμπει στη 
χειμωνιάτικη νύχτα, κατάφωτη από τους πολυέλαιους της μέσα στο μικρό Παρίσι του 1937, 
´38, ´39. Τελευταίες αναλαμπές μιας εποχής που πλησιάζει το τέλος της, ενώ πληθαίνουν οι 
μακρινοί απόηχοι από «πολέμους και ακοάς πολέμων». Καταφθάνουν τα μαύρα ταξί, Φορντ 
μοντέλο Α, και τα μετρημένα ιδιωτικά. Ο καλός κόσμος συνδυάζει τη διασκέδαση με τη 
φιλανθρωπία. Διαμαντόπετρες και σμαράγδια σε λαιμούς και σε δαχτυλίδια, βαρύτιμες 
γούνες ριγμένες σε πάμπλουτους ώμους τυλίγουν φορέματα από ακριβούς οίκους μόδας της 
Αθήνας ή και της Γαλλίας, προκαλώντας τον απροκάλυπτο θαυμασμό μαζί με κάποιο φθόνο 
ανάμεσα στις αστές κυρίες με τη σεμνότερη εμφάνιση. Αλλά και σ’ αυτές, τον κόκκινο ταφτά 
με τις χρυσές πούλιες στην πλάτη του ’37 διαδέχεται το βαρύ μεταξωτό με ασημένια κλωστή 
που αστράφτει το ’38. Οι μεγάλοι καπνέμποροι  που είχαν χτίσει τα περίφημα αρχοντικά τους 
στις προηγούμενες δεκαετίες και πέρασαν τις μπόρες των εργατικών ταραχών, του 
συνδικαλισμού και του οικονομικού κραχ του ’29 ανασαίνουν κάπως τώρα, μαζί τους και η 
μεσαία τάξη των επαγγελματιών και επιστημόνων που βολεύονται, αν όχι ιδεολογικά, 
τουλάχιστον οικονομικά, στην πειθαρχημένη γαλήνη της Μεταξικής δικτατορίας. 

Όπως πάντα, είναι λίγοι εκείνοι που διατάζουν όταν πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα 
στη βολή τους και το ρετσινόλαδο. Μοιάζουν να στροβιλίζονται ξέγνοιαστοι στους χορούς 
της Λέσχης, διασκεδάζουν με το ταγκό και το γουστόζικο Lambeth Walk, αισθάνονται 
εξελιγμένοι και λυτρωμένοι. Και ενώ ρέει άφθονος ο καμπανίτης οίνος, ενισχύεται η γνωστή 
ικανότητα τους να αγνοούν τα δυσάρεστα που είναι και η μεγάλη δύναμη (ή μήπως η 
αδυναμία;) της τάξης τους. Σβήνουν βαθμιαία από τη μνήμη τους όσα δε θέλουν να 
θυμούνται: οι απεργίες, τα ταμπουρώματα στα καπνομάγαζα, το αίμα που χύθηκε στις 
επεμβάσεις στρατού και χωροφυλακής. Χορεύουν τώρα με την πεποίθηση ότι σαν στύλοι της 
κοινωνίας κάνουν το καθήκον τους με καθαρή συνείδηση για τη διατήρηση της σωστής τάξης 
πραγμάτων. Κανείς βέβαια δε θυμάται κι εκείνες τις μυστηριώδεις απανωτές πυρκαϊές στις 
καπναποθήκες μετά το κραχ για να εισπραχθεί η ασφάλεια. Πάνω απ’ όλα, ο καλός κόσμος 
είναι αξιοπρεπής. 

                                                 
* βάσανα, καημοί 
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[…] Αναζητάς την πιο παλιά σου γειτονιά στην οδό Υψηλάντου και δεν αναγνωρίζεις τίποτα: 
ένας ασφαλτοστρωμένος δρόμος που δε σταματάει ούτε στον πρώην λοφάκο των Αγίων 
Αναργύρων και που είναι πλαισιωμένος από δύο δεινοσαυρικές σειρές από πολυκατοικίες.     
[…] Στέκεσαι τώρα στο ίδιο καλντερίμι, με το κεφάλι ακουμπισμένο στη σκληρή πέτρα της 
μνήμης. Το σπίτι με τις πλατιές σκάλες και τη βεράντα με τη τζαμαρία, ο κήπος με τις 
αμυγδαλιές και τις κερασιές έχουν εξαφανιστεί. Στη θέση τους ορθώνεται μια τεράστια 
πολυκατοικία  Αρχίζει να ψιχαλίζει. Πολυκατοικία έχει γίνει και το απέναντι καπνομάγαζο. 
Σ’ ένα μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου προβάλλει μια ηλικιωμένη γυναίκα να σηκώσει μια 
κουβέρτα που κρέμεται στα κάγκελα. Κοντοστέκεται και σε βλέπει, ζαρώνοντας τα φρύδια 
καχύποπτα, όπως κοιτάζουν στις απομακρυσμένες γειτονιές τους ξένους ή παρείσακτους. Λες 
να είναι αυτή; Έχει τώρα σύνταξη κι αυτό το δυάρι με μεγάλο χολ. Τα παιδιά της έχουν 
γυρίσει απ’ τη Γερμανία και άνοιξαν πιτσερία στην παραλία. Αγόρασαν και οικόπεδο στο 
Παληό. Δόξα τω Θεώ. 

Ξεκινάς να φύγεις. Η ζεστή φθινοπωριάτικη βροχή δυναμώνει και πέφτει, όπως 
πάντα, επί δικαίων και αδίκων. 

ΚΡΙΤΩΝ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ 
Από το περ. Υπόστεγο, τευχ. 1, Καβάλα 1987, σελ. 191-202 

 
 
 
1. Δώστε έναν τίτλο στο κείμενο. 
 
 
2. Με ποιες εκφράσεις ο συγγραφέας ειρωνεύεται την «υψηλή» κοινωνία; 
 
 
3. Συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί με τις σημασίες των επιθέτων: 
 
 έχει 

ερευνητική 
διάθεση 

θέλει να 
μαθαίνει 
τι 
συμβαίνει 

είναι 
δύσκολο 
να 
ερμηνευθεί 

αποκλίνει 
από το 
κανονικό 

Περίεργος,-η,-
ο 

    

Ασυνήθιστος,-
η,-ο 

    

Ανεξήγητος,-
η,-ο 

    

Αλλόκοτος,-
η,-ο 

    

 

Ανεξήγητος ο φόνος, ανεξήγητη και η σιωπή που κράτησε σε όλο το διάστημα της δίκης. (Τ. 
Γκρίτση – Μίλλιεξ, Ονειρικά. Εκδόσεις Καστανιώτη, 1991). 

Η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού έφθανε στο τέλος της και μια περίεργη σιωπή κάλυπτε 
τα τετράγωνα σπιτάκια του Πράιβετ Ντράιβ. (Ιωάννα Νιαώτη, Γεύση από… Λονδίνο. 
Ελευθεροτυπία, 17/01/2003). 

Στην εποχή μας, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, ο φυσικός κόσμος αποκαλύπτεται από την 
επιστημονική έρευνα γοητευτικά συναρπαστικός, και ενίοτε αλλόκοτος. (Π. Λιγομενίδης, Η 
φλούδα του βερίκοκου. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 06/2002). 
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Ήταν και η μουσική νεοφερμένη και ο στίχος του ποιητή περίεργος. (Γ. Συκκά, Επιτάφιος για 
τη φωνή της Ρωμιοσύνης. Καθημερινή, 10/04/2005). 

Η ρεματιά περιβάλλεται από χωράφια και από μακριά τίποτε δεν προδίδει στον επισκέπτη το 
ασυνήθιστο σκηνικό που θα αντικρίσει. (Θ. Τσιγγάνας, Μπουχάρια, οι ακοίμητοι γίγαντες…. 
Καθημερινή, 14/11/2004). 

Μια περίεργη φωνή, ένας ψίθυρος διαφορετικός, πρωτόγνωρος μας προτρέπει να στήσουμε 
αυτί. (Α. Στεργίου, Σκηνές εξομολόγησης. Ελευθεροτυπία, 20/10/1999). 

Ωστόσο στο χωριό άρχισαν να παίρνουν είδηση πως κάτι αλλόκοτο συνέβαινε σ' εκείνο το 
σπίτι. (Γ. Γκάρθο, Η γλώσσα των πηγών. Εκδόσεις Εξάντας, 2003). 

Σε περίπτωση που κάποιο πρόγραμμα παρουσιάσει "ασυνήθιστη συμπεριφορά", τότε αυτό 
απομονώνεται και το αντιβιοτικό ενημερώνει το χρήστη για πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης 
του προβλήματος. (Ε. Δεσύπρη, Μ. Δενδρινός, Βασικές έννοιες της πληροφορικής. Εκδόσεις 
Libris-Tech ΑΕ, 2003) 
 
 
4. Συμπληρώστε τα κενά με τις εκφράσεις που περιέχουν τη λέξη μούτρα. Προσέξτε ότι 
η λέξη έχει συνήθως αρνητική φόρτιση και χρησιμοποιείται κυρίως σε οικείο ή 
προφορικό λόγο. 
 
(τρώω τα μούτρα μου, κάνω σαν τα μούτρα μου, πέφτω με τα μούτρα, ξινίζω τα μούτρα μου, 
κάνω μούτρα, κρατάω μούτρα, δεν έχω μούτρα, δεν είναι για τα μούτρα μου, με τι μούτρα, 
ρίχνω τα μούτρα μου) 
 
Ήταν τόσο πεινασμένος που_________________________ στο παστίτσιο. 
 
Μου  ______________________ επειδή δεν του έκανα τη χάρη που μου ζήτησε. 
 
_______________________ θα τον αντικρίσεις μετά από αυτό που του έκανες; 
 
Προσπάθησε να μας αποδείξει ότι είναι καλύτερος από όλους μας στο σκι αλλά 
__________________. 
 
Η πεθερά της δεν εγκρίνει το ντύσιμό της και κάθε φορά που τη βλέπει 
______________________. 
 
Τον κατηγόρησα άδικα και τώρα ______________________ να του μιλήσω. 
 
Προσπάθησα να φτιάξω τα υδραυλικά του Γιάννη, μα τα __________________________, 
 
Τα παιδιά _______________________ στη μητέρα τους επειδή δεν τους αγόρασε το παιχνίδι 
που ζήτησαν. 
 
Του ζήτησα να μου δανείσει το αυτοκίνητο του αλλά μου είπε ότι ένα τόσο ακριβό αμάξι 
_________________________________. 
 
Χρειάζομαι τη βοήθειά του, οπότε, αν και δεν τον συμπαθώ, θα πρέπει να 
______________________ και να πάω να του μιλήσω. 
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Κείμενο 2 

 
Ο αστικός εφιάλτης χτυπά τις αναπτυσσόμενες χώρες  
Ο υδροκεφαλισμός των πόλεων έχει επιπτώσεις στον 

πλανήτη  

Το 2007, για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, ο μισός πληθυσμός της γης θα ζει σε 
πόλεις, ενώ το 2030 τα αστικά κέντρα θα φιλοξενούν τα πέντε από τα οκτώ δισεκατομμύρια 
κατοίκους του πλανήτη. «Οι συνέπειες του “υδροκεφαλισμού” των πόλεων θα είναι τεράστιες 
τόσο για το περιβάλλον όσο και για την υγεία του πλανήτη», κατέληξαν οι ειδικοί που πήραν 
μέρος στο τρίτο Παγκόσμιο Φόρουμ για τις Πόλεις που ολοκληρώθηκε πριν από μερικές 
μέρες στο Βανκούβερ του Καναδά. Η οργάνωση του Συνεδρίου έγινε από το UN HABITAT, 
το Πρόγραμμα Ανθρώπινης Αποκατάστασης των Ενωμένων Εθνών και σε αυτό 
παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από 150 περίπου χώρες, ακαδημαϊκοί, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και ομάδες ακτιβιστών. 

Mια νέα εποχή 

«Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε σήμερα τις πόλεις στην Ευρώπη σε λίγα χρόνια θα είναι 
πραγματικά σπάνιος», υποστήριξε η Σάσκια Σάσεν, θεωρητικός και συγγραφέας, που μελετά 
τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης στην ανάπτυξη των πόλεων. «Οι πόλεις θα ζήσουν 
πολλά μεταναστευτικά ρεύματα, θα επεκταθούν για να φιλοξενήσουν περισσότερους 
ανθρώπους του περιθωρίου, θα γίνουν θέατρο μεγάλων συγκρούσεων. Μπαίνουμε σε μια νέα 
εποχή όπου τα επόμενα κοινωνικά κινήματα θα αναφέρονται στο δικαίωμα για στέγαση και 
πρόσβαση σε πόσιμο νερό…», είπε. Kαι όταν τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι ο αστικός 
πληθυσμός αυξάνεται παγκοσμίως κατά 180.000 ανθρώπους την ημέρα, η προοπτική τής 
Σάσεν δεν φαίνεται τόσο απίθανη. 

Οι επιπτώσεις της αυξανόμενης αστικοποίησης στην υγεία των πολιτών αλλά και στο 
περιβάλλον δεν είναι αμελητέες. Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικών 
Ερευνών Worldwatch, οι πόλεις καταλαμβάνουν μόλις το 2% της έκτασης της Γης αλλά 
ευθύνονται για το 78% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από ανθρώπινες 
δραστηριότητες, το 76% της χρήσης βιομηχανικού ξύλου και το 60% της κατανάλωσης 
νερού. Μόνο το Λονδίνο χρειαζόταν το 1999 μια έκταση 58 φορές το μέγεθός του για να 
συντηρήσει τους πολίτες του με τροφή και ξυλεία. Το Σικάγο από την άλλη ανάμεσα στις 
δεκαετίες 1950 - 1990 έχει αυξηθεί πληθυσμιακά 38 φορές και κατά 124% σε έκταση. 

Άναρχη επέκταση 

Όμως οι κάτοικοί των πόλεων έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ πιο άμεσα προβλήματα, στα 
οποία συμβάλλει και η άναρχη πολεοδομική επέκταση των αστικών κέντρων. «Tο 
πολεοδομικό χάος συμβάλλει στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου γιατί 
αυξάνεται η χρήση του αυτοκινήτου και έτσι οι πόλεις γίνονται οι μεγαλύτερες πηγές 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα», αναφέρουν οι ειδικοί. Τρία εκατομμύρια πολίτες 
πεθαίνουν κάθε χρόνο από τον μολυσμένο αέρα των πόλεων –οι 400.000 από αυτούς μόνο 
στο Πεκίνο–, ενώ η παντοκρατορία των ιδιωτικών οχημάτων ευνοεί τα αυτοκινητικά 
ατυχήματα που παγκοσμίως υπολογίζονται ότι φτάνουν το εκατομμύριο τον χρόνο. «Αν οι 
κυβερνήσεις δεν δραστηριοποιηθούν άμεσα για να εμποδίσουν τη δημιουργία πόλεων για το 
αυτοκίνητο, η παγκόσμια προσπάθεια να ελεγχθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα 
γίνει πολύ δύσκολη», τονίζει το Worldwatch. 
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Η αστικοποίηση είναι, βέβαια, μια διεθνής τάση αλλά και εδώ παρουσιάζονται διαφορές 
ανάμεσα στις ηπείρους. Η Ευρώπη και η Αμερική είχαν ήδη δημιουργήσει μεγαλουπόλεις 
από τον 20ό αιώνα. 

Το φαινόμενο φαίνεται τώρα να μεγεθύνεται εξαιτίας της υπέρμετρης ανάπτυξης των πόλεων 
της Ασίας και της Αφρικής, με βάση τα δικά μας ενεργοβόρα και ρυπογόνα πρότυπα. «Στα 
επόμενα χρόνια τα κράτη της Ασίας και της Αφρικής θα φιλοξενούν τον μισό πληθυσμό τους 
σε πόλεις. Το 2030 το ποσοστό θα φτάσει το 54,5% του πληθυσμού της Ασίας και το 
αντίστοιχο ποσοστό για την Αφρική είναι το 53,5%», ανακοινώθηκε στο Συνέδριο του UN 
HABITAT. 

Oι χώρες που θα γνωρίσουν τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση στις πόλεις τους είναι οι 
πιο φτωχές του κόσμου. «Εκεί η αστυφιλία θα δημιουργήσει την ανάγκη για τον σχηματισμό 
μιας πόλης ενός εκατομμυρίου ανθρώπων κάθε εβδομάδα για τα επόμενα 45 χρόνια». 

Οι παραγκουπόλεις 

Ο αστικός εφιάλτης στις αναπτυσσόμενες χώρες θα λάβει ακόμα πιο μεγάλες διαστάσεις με 
την ασυγκράτητη μεγέθυνση των παραγκουπόλεων στις παρυφές των σύγχρονων 
μεγαλουπόλεων. Κατά διακόσια εκατομμύρια έχουν αυξηθεί οι κάτοικοι των 
παραγκουπόλεων από το έτος 2000 και αν συνεχιστεί αυτή η τάση το 2020 θα φτάσουν 
αισίως το 1,4 δισεκατομμύρια παγκοσμίως από το 1 δισ. που είναι σήμερα. Οι συνθήκες ζωής 
σε αυτά τα μέρη χαρακτηρίζονται επιεικώς∗ απάνθρωπες, ενώ η έλλειψη οποιουδήποτε 
χωροταξικού σχεδιασμού και υποδομών τις κάνει ευάλωτες στις φυσικές καταστροφές 
(πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λπ.) στις οποίες χάνονται χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο. 

Απέναντι σε αυτά οι εύποροι κάτοικοι των πόλεων έχουν αρχίσει να απαντούν με ένα 
διαφορετικό είδος γκέτο. Συνοικίες - φρούρια, δηλαδή, που έχουν πολύ πράσινο, άνετα 
διαμερίσματα, βίλες με πισίνες, φρουρούνται και ελέγχεται αυστηρά η είσοδος. Έξω από τα 
τείχη, βέβαια, επικρατεί η βία και η εξαθλίωση με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ποιότητα 
ζωής και το περιβάλλον. Είναι αυτό το είδος των πόλεων που θέλουμε; 

Tης Γεωργίας Zαβιτσάνου, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Hμερομηνία δημοσίευσης: 09-07-06 

 
 
5. Πού έγκειται η αστεία πλευρά της γελοιογραφίας; Ποιος είναι ο στόχος της ειρωνικής 
διάθεσης του σκιτσογράφου; 
 

                                                 
∗ Στην περίπτωση αυτή το επιεικώς σημαίνει «τουλάχιστον». Με αυτή τη χρήση εμφανίζεται συνήθως 
όταν το επίθετο ή το επίρρημα που το ακολουθεί έχει αρνητική σημασία. 
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6. Ποια είναι η σχέση της γελοιογραφίας με το παραπάνω κείμενο; 
 

7. Τοποθετήστε τα επίθετα ευκατάστατος, εύπορος, λεφτάς, παραλής και πλούσιος σε μια 
κλίμακα διαβάθμισης ανάλογα με το ύφος τους. Στα παραδείγματα που ακολουθούν, 
προσδιορίστε ποιες άλλες λέξεις, μαζί με τα επίθετα που μελετώνται, καθορίζουν το 
ύφος. 

 
 

λαϊκό   ουδέτερο  τυπικό  
 
 
Καλύτερα μπατίρης, παρά λεφτάς και κακομοίρης. (Παροιμία) 
 

"Οι χαρακτήρες οι ερωτιάρηδες υπάρχει περίπτωση να αγαπάνε και πέντε γυναίκες. Αλλά για 
τέτοιες δουλειές πρέπει να είσαι παραλής. Αν είσαι του μεροκάματου, δεν έχεις πιθανότητες" 
(Δήλωση του 1995 του τέως υπουργού κ. Γιαννόπουλου, από την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, 
Τάδε έφη… The best of Giannopoulos, 2 Μαΐου 1999.) 

Πραγματικά, ενώ οι άμεσοι φόροι έχουν συντελεστές που αυξάνονται όσο περισσότερα 
δηλώνει κανείς, στους έμμεσους φόρους πλούσιοι και φτωχοί πληρώνουν το ίδιο ποσό για το 
ίδιο πράγμα, κάτι που σημαίνει ότι ο φτωχός καταβάλλει ως φόρο αισθητά μεγαλύτερο μέρος 
του εισοδήματός του απ' ό,τι ο πλούσιος. (Δ. Καστριώτης, Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα…έσοδα. 
Καθημερινή, 30/04/2005). 
 

Ένας εύπορος χήρος έμπορος θα ζήσει την κρίση της μέσης ηλικίας όταν θα παρακολουθήσει 
τα δυο παιδιά του να παίρνουν τον δικό τους δρόμο, πιστεύοντας παράλληλα ότι η τιμή και η 
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υπόληψή του κινδυνεύουν να αμαυρωθούν. (Ε. Κοτζιά, Μια αξιανάγνωστη ιστορία. 
Καθημερινή, 11/09/2005). 

Αυτά πρέπει να είναι τα δώρα του νεκρού, που πρέπει να ήταν στρατιωτικός και πολύ 
ευκατάστατος, όπως συνάγεται από τα αγγεία. (Ν. Κοντράρου – Ρασσιά, Κι άλλος τάφος στη 
Βεργίνα. Ελευθεροτυπία, 29/06/1999). 
 
 
 
8. Συμπληρώστε τις συμφράσεις: 
 

 ενθουσιασμός πάθος άνθρωπος λόγος αιμορραγία 
Ασυγκράτητος,η,ο      
Ακατάσχετος,η,ο      
Αχαλίνωτος,η,ο      
Παράφορος,η,ο      
Χειμαρρώδης, -

ης, -ες 
     

 
 
 
 

Κείμενο 3 
 

Τι Μπάκιγχαμ, τι Πανόραμα. 
 
Σαν να ‘χει πέσει επιδημία… Τεράστια κι ακόμα πιο μεγάλα σπίτια ξεφυτρώνουν παντού. 
Στα προάστια της Αθήνας, στα νησιά, γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, άσχημα. Του… 
πειραματικού σταδίου. Σαν να κάνουν δοκιμές οι αρχιτέκτονες ώσπου, κάποια στιγμή, να 
μάθουν, να καταλήξουν και τότε να φτιάξουν ένα κανονικό σπίτι. Μπορούν; Και αν μπορούν, 
δεν τους το ζητούν. Επειδή ο ιδιοκτήτης έχει χρήμα και όταν έχει χρήμα και να το δείξει 
θέλει και ό,τι θέλει κάνει. Πού βρίσκεται όμως τόσο χρήμα όταν όλοι ισχυρίζονται ότι είναι 
άφραγκοι; Να τη βλέπεις την κυρία το πρωί να κλαίγεται στον Αυτιά, σε απευθείας μετάδοση 
από τη λαϊκή της γειτονιάς της, για την τιμή της ντομάτας και σε δέκα λεπτά να μπαίνει και 
εκείνη και οι ντομάτες της στο … Μπάκιγχαμ. Από πού το κληρονόμησες το ανάκτορο, 
κυρία μου; Μια και το έφερε η κουβέντα, το Μπάκιγχαμ ξέρετε που θα το βρείτε; Στη 
Θεσσαλονίκη, Πανόραμα, Θέρμη μεριά… Τέτοια μπαροκομεταμοντερνοχλιδή δεν είχα 
ξαναδεί – μόνο στο Μαϊάμι, σε μια γειτονιά όπου είχαν σπίτια ο Σιλβέστερ Σταλόνε, η 
Μαντόνα και άλλοι του σιναφιού τους. Παλατάκια για τους Σταλόνε και τις Μαντόνες της 
Βόρειας Ελλάδας λοιπόν… Όπως περίπου τα περιγράφει ο Μ. Καραγάτσης (προφητικά;) 
στον «Γιούγκερμαν». Που φτάνει ο ήρωας του στη Θεσσαλονίκη, δεκαετίες πριν, και 
παθαίνει σοκ: «Ο δρόμος (…) ήταν πλαισιωμένος με ψηλά, καινούργια σπίτια σπάνιας 
ασχήμιας. Αυτοί πήραν έναν λοξό δρόμο, πλατύ, με καλή προοπτική, τριγυρισμένο κι αυτόν από 
παρόμοια αηδιαστικά οικοδομήματα. ‘Δεν έχει αρχιτέκτονες εδώ;’, ρώτησε ο Βάσιας. ‘Ό,τι 
θέλεις έχει(…), μόνο γούστο δεν έχει…’». Έτσι ακριβώς. Νεοπλουτίστικος οργασμός γύρω 
από τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Σε μια εποχή μάλιστα που βιώνουμε, λένε, μεγάλη 
οικονομική κρίση. Αν, δηλαδή, είχαμε λεφτά τι πιο… μεγαλοπρεπές θα χτίζαμε; 
 

Κοσμάς Βίδος, ΒΗΜΑgazino, αρ. 309, Κυρ. 17 Σεπτεμβρίου 2006. 
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9. Το κείμενο αυτό είναι χρονογράφημα. Όπως συνήθως συμβαίνει με τα χρονογραφήματα, 
έχει χιουμοριστικό χαρακτήρα. Ποια γλωσσικά στοιχεία στοιχειοθετούν αυτόν τον 
χαρακτήρα; 
 
 
 

Κείμενο 4 
Πανόραμα 

 
www.e-city.gr 

 
 

 
 
Εκτός από τα περίφημα τρίγωνά του, που αποτελούν μια γευστική πρόκληση, μπορεί να 
απολαύσει κάποιος τη διαμονή του σε οργανωμένο χώρο του Δήμου, σε μια πραγματικά 
προνομιούχα τοποθεσία, τα Πλατανάκια, όπου λειτουργεί δημοτικό αναψυκτήριο και 
ταβέρνα. Ο ίδιος κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος ενδείκνυται για περίπατο ή ποδηλασία 
ενώ προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά να παίξουν δίπλα στο νερό. Το Πανόραμα είναι 
επίσης γνωστό για τα ξεχωριστά και διάσημα εστιατόριά του με τις εξωτικές γεύσεις και την 
ποιοτική και εκλεπτυσμένη εξυπηρέτηση. Οι πολυτελείς αίθουσες των ξενοδοχείων του 
συγκεντρώνουν ετησίως έναν μεγάλο αριθμό εκπροσώπων από όλους τους χώρους, 
επαγγελματικούς, επιστημονικούς κ.λ.π., που οργανώνουν τα συνέδρια, τις ημερίδες ή τις 
δεξιώσεις τους. Παράλληλα, η ύπαρξη αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο αποτελεί πόλο 
έλξης για οργανωμένες ομάδες, συλλόγους ή ακόμη και για άτυπες ομάδες που επιλέγουν 
τους συγκεκριμένους χώρους για την διεξαγωγή των προπονήσεων ή των αγώνων τους.  
 
 
10. Συγκρίνετε τα δύο κείμενα που αναφέρονται στην περιοχή του Πανοράματος. Τι στόχο 
έχει το καθένα; 
 
 
11. Συμπληρώστε τα κενά με τις εκφράσεις που περιέχουν τη λέξη κουβέντα. 
 
(αλλάζω κουβέντα, πιάνω κουβέντα, κουβέντα να γίνεται, μην κάνεις κουβέντα, χωρίς 
δεύτερη κουβέντα, δεν ακούω κουβέντα, δε σηκώνω κουβέντα, μια κουβέντα είπα, το φέρνει 
η κουβέντα) 
 
Εγώ θα πληρώσω το λογαριασμό. ……………………….! 
 
Θα φας το φαγητό σου και θα πας για ύπνο. …………………………….! 
 
Μη(ν) …………………………. Πες μου τι σου είπε ο γιατρός. 
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Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να φωνάζεις. …………………………..! 
 
Είναι πολύ κοινωνικό άτομο. Μπορεί να …………………………… με οποιονδήποτε. 
 
Εκεί που συζητούσαμε για μαγειρική, …………………………. και μου είπε τι έγινε προχθές 
στο εστιατόριο. 
 
Θα σου πω τι συνέβη στη Μαρία, αλλά ………………………… σε κανέναν! 
 
Μην προσπαθήσεις να του αλλάξεις γνώμη, …………………………… 
 
 ………………………….., συζητήσαμε για την κυβέρνηση, για τις διακοπές, περί ανέμων 
και υδάτων. 
 
 
12. Αντιστοιχίστε τις προτάσεις με την έννοια που προσδίδεται στη λέξη τιμή σε καθεμία 
από αυτές. 
 
Ποια είναι η τιμή αυτής της ζακέτας;     Διάκριση ή εκδήλωση 
 
100ο C είναι η τιμή της θερμοκρασίας στην οποία βράζει το νερό.  Υπόληψη 
 
Με τις συκοφαντίες του προσέβαλε την τιμή μου!  Προσδιορισμός μεταβλητού 

μεγέθους 
 
Του απέδωσαν τιμές που ταιριάζουν σε βασιλιά.    Χρηματική αξία 
 
 
13. Συμπληρώστε τις συμφράσεις 
 
 Σχολείο Έργο  Νοσοκομείο Τραγούδι  Συμβούλιο  Πρόσωπο
Δημοτικό       
Δημόσιο        
 
 
Αποσαφηνίστε ποια η διαφορά του δημοτικού από το δημόσιο. 
 
 

 

Κείμενο 5 

 
NEW SONGDO CITY 
Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΗ 

 
Στις ακτές της κίτρινης θάλασσας, στη Νότια Κορέα. Αρχιτέκτονες από τις πέντε 
ηπείρους κατασκευάζουν με φρενήρεις ρυθμούς μια πόλη όπου οι πάντες και τα πάντα 
θα είναι «καλωδιωμένοι» σε έναν κεντρικό υπολογιστή. Η αρχή μιας hi-tech 
καθημερινότητας ή το τέλος της ιδιωτικότητας; «Όταν δημιουργείς από το μηδέν», λέει 
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ο επικεφαλής αρχιτέκτονας του εγχειρήματος Τζέιμς Φον Κλέμπερερ, «δεν έχεις το 
βάρος της ιστορίας…» 
 
Βρισκόμαστε στο Νιου Σόνγκτο Σίτι. Μια πόλη που χτίστηκε από το μηδέν, δικτυωμένη με 
ένα τεράστιο ασύρματο δίκτυο, όπου όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνούν μεταξύ 
τους μέσω ενός κεντρικού υπολογιστή. Οι κάτοικοι της πόλης δεν έχουν τις γνωστές 
παραδοσιακές ταυτότητες, αλλά κάρτες εφοδιασμένες με τσιπ τεχνολογίας RFID, οι οποίες 
επιτρέπουν την πιστοποίηση∗  του κατόχου  μέσω ραδιοσυχνότητας και επικοινωνούν σε 
πραγματικό χρόνο με τα τερματικά∗∗ που έχουν τοποθετηθεί σε δρόμους, σπίτια, γραφεία, 
υπηρεσίες και σχολεία. Μια και μόνο συσκευή αρκεί για να συνδεθεί κανείς στο Διαδίκτυο, 
να πραγματοποιήσει πληρωμές, να ανοίξει πόρτες. Για πραγματικό χρήμα ούτε λόγος. Η 
είσοδος στο μετρό, στον κινηματογράφο ή στις υπηρεσίες ελέγχεται μέσω του κεντρικού 
υπολογιστή, ενώ η κίνηση στους δρόμους κανονίζεται από ειδικούς σένσορες∗∗∗ και έναν 
κεντρικό ηλεκτρονικό «τροχονόμο». Η καθημερινότητα των κατοίκων έχει μετατραπεί σε μια 
ροή δεδομένων που ταξιδεύει στο Διαδίκτυο. Σε ένα σύστημα, δηλαδή, που είναι σε θέση να 
γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται ένας κάτοικος, τι αγορές έχει κάνει και ποιες 
υπηρεσίες έχει ζητήσει… 
Θα μπορούσε να είναι μια ιστορία επιστημονικής φαντασίας του Ισαάκ Ασίμοφ ή του 
Ουίλιαμ Γκίμπσον τοποθετημένη σε καμιά πεντακοσαριά χρόνια. Πρόκειται, όμως, για μια 
πραγματικότητα που έχει ήδη αρχίσει να λαμβάνει σάρκα και οστά, θα ολοκληρωθεί το 2014 
στη Νότια Κορέα, περίπου 40 χιλιόμετρα από τη Σεούλ και ξεκίνησε από τη φιλοδοξία των 
Νοτιοκορεατών να κατασκευάσουν μια ελεύθερη οικονομική ζώνη, η οποία θα μετατρέψει τη 
χώρα τους σε «κεντρικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ασίας». Τη νοτιοκορεάτικη φιλοδοξία 
ανέλαβαν να ικανοποιήσουν οι Αμερικανοί της Gale International, μιας από τις μεγαλύτερες 
μεσιτικές εταιρίες των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το σχεδιασμό ανέλαβε το αρχιτεκτονικό 
γραφείο KPF με έδρα το Λονδίνο, το οποίο επιστράτευσε πενήντα αρχιτέκτονες από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία, την Ελβετία, τη Γερμανία και τη Νότια Κορέα. 
 
«Η πόλη σε ακολουθεί» 
Για τους ειδικούς της πληροφορικής, βέβαια, μια πόλη hi-tech δεν αποτελεί και ιδιαίτερη 
έκπληξη. Ο όρος “Ubiquitous-Computing City” σε ελεύθερη απόδοση σημαίνει «Πόλη των 
Υπολογιστών σε κάθε Τόπο-Χρόνο» και εξηγεί σχεδόν τα πάντα. Αυτό, όμως, που μένει να 
αποδειχθεί είναι αν πρόκειται για μια νέα ουτοπία ή για έναν εφιάλτη του 21ου αιώνα. Ο 
Τζέιμς Φον Κλέμπερερ είναι ο βασικός αρχιτέκτονας του σχεδίου και, μιλώντας στον «Τ», 
εμφανίζεται καθησυχαστικός: «Το Ubiquitous-Computing City έχει να κάνει με την 
‘παγκόσμια, οικουμενική’ φύση της πόλης. Είναι, δηλαδή, ένας τόπος ανοιχτός τόσο για τους 
μακρινούς ταξιδιώτες όσο και για τους ντόπιους, όπου η χρήση της τεχνολογίας έχει 
πρωτεύοντα ρόλο. Όλες οι δημόσιες ζώνες της πόλης θα έχουν αυτόματη πρόσβαση στο 
Internet, θα υπάρχει ένας υψηλού επιπέδου υπολογιστής σε όλες τις εμπορικές και 
επαγγελματικές περιοχές, ώστε κάποιος να επιλέγει να δουλεύει στο σπίτι ή στο γραφείο, να 
μπορεί να παίρνει τη δουλειά του στο πάρκο και να νιώθει συνδεδεμένος με τον υπόλοιπο 
κόσμο, όπου κι αν είναι. Αυτό ακριβώς σημαίνει “Ubiquitous”. Και γιατί τόση τεχνολογία 
αιχμής σε μια πόλη, κύριε Κλέμπερερ; «Κανείς δε μπορεί να προβλέψει πού οδηγεί η 
τεχνολογία  τα πράγματα. Ποιος μπορούσε να φανταστεί πριν από δέκα χρόνια ότι το Internet 
θα ανέπτυσσε μια τόσο δυναμική σχέση με το εργατικό δυναμικό του κέντρου μιας πόλης ή 
με τον πληθυσμό της στα προάστια της; Λειτουργούμε πλέον με βάση τον υπολογιστή και 
την οθόνη και χρησιμοποιούμε την τεχνολογία στην καθημερινότητα μας. Από την 
αρχαιότητα, όμως, οι πόλεις είναι αστικά θέατρα όπου κινούνται οι άνθρωποι και αυτό δεν 
αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Σήμερα πίνουμε καφέ στην Πιάτσα Σαν Μάρκο ή 
ευχαριστιόμαστε έναν περίπατο στα πλακόστρωτα δρομάκια της Πλάκας όπως και πριν από 
                                                 
∗  πιστοποίηση: η βεβαίωση της γνησιότητας ενός αντικειμένου 
∗∗ τερματικό: στην ορολογία της πληροφορικής ονομάζεται έτσι η συσκευή για την εισαγωγή 
πληροφοριών στην κεντρική μονάδα του υπολογιστή. 
∗∗∗ σένσορας (σε ελληνική απόδοση αισθητήρας): ευαίσθητο όργανο που αντιδρά σε κάποιο ερέθισμα 
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εκατοντάδες χρόνια», απαντά. Λέτε, δηλαδή, ότι οι νέες τεχνολογίες δε δημιουργούν ένα νέο 
αστικό περιβάλλον; «Μόνο στην αίσθηση του software. Νομίζω πως τελικά η τεχνολογία δεν 
αλλάζει την πόλη όσο νομίζουμε ότι θα την άλλαζε. Δεν αλλάζει μια πόλη αν κατασκευάζεις 
κτίρια με ψηφιακές προδιαγραφές». 
 
Εφιάλτης ή ουτοπία 
Από μια άποψη, ο Τζέιμς Φον Κλέμπερερ έχει δίκιο. Οι 60.000 κάτοικοι και οι 300.000 
εργαζόμενοι του Νιου Σόνγκτο Σίτι δεν θα ψάχνουν ποτέ στο πορτοφόλι τους ψιλά για να 
βγάλουν εισιτήριο στο μετρό ή τα κλειδιά τους για να μπουν στα σπίτια τους και τα γραφεία 
τους, δεν θα περιμένουν σε ουρές και δεν θα χάνουν την υπομονή τους από κανενός είδους 
γραφειοκρατία. Το Νιου Σόνγκτο Σίτι μοιάζει να έχει σχεδόν τα πάντα – ή, μάλλον, φαίνεται 
να μη λείπει σχεδόν τίποτα. Εκτός από την ιδιωτικότητα. Ο Αμερικανός αρχιτέκτονας 
υποστηρίζει ότι η ιδιωτικότητα είναι ένας όρος που προσδιορίζεται διαφορετικά σε κάθε 
χώρα και επισημαίνει ότι ιδιωτικός χώρος είναι το σπίτι του καθενός μας. «Οι Κορεάτες, για 
παράδειγμα, έχουν συνηθίσει να ζουν σε συγκροτήματα με εκατοντάδες ενοίκους, αλλά δεν 
ανέχονται, όταν κοιτούν έξω από το παράθυρό τους, να υπάρχει διαμέρισμα σε απόσταση 
μικρότερη των 25 μέτρων ή να ακούν τους θορύβους του δρόμου. Στο Παρίσι ή στην Αθήνα 
συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο». Επομένως, σε μια πολυεθνική πόλη, όπως το Νιου Σόνγκτο 
Σίτι, συνθέτεις διαφορετικές οικιστικές και αρχιτεκτονικές κουλτούρες. Κατασκευάζεις, ας 
πούμε, ένα κανάλι που θυμίζει Βενετία, η Όπερα είναι φόρος τιμής στο εμβληματικό κτίριο 
του Σίδνεϊ, το πάρκο παραπέμπει στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης και οι κατοικίες 
απέχουν πολλά μέτρα από πολυσύχναστους δρόμους. Γι’ αυτόν το λόγο ο Τζέιμς Φον 
Κλέμπερερ και η ομάδα του άντλησαν την έμπνευσή τους από μέρη με διεθνή αγορά και 
τόπους όπου αναμείχθηκαν πολιτισμοί, αλλά και από πόλεις του ελεύθερου εμπορίου, όπως η 
Σαγκάη, η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ. Συγχρόνως όμως κοίταξαν και κατά τη Δύση. 
Όπως το θέτει ο Κλέμπερερ, «μας ενδιέφερε πάρα πολύ να διοχετεύσουμε την ποιότητα ζωής 
που γνωρίζουμε στις ευρωπαϊκές πόλεις και στις βορειοανατολικές πόλεις των ΗΠΑ. Άρα, 
κινηθήκαμε με οδηγό κάποιες γειτονιές του Λονδίνου, εμπορικούς δρόμους του Παρισιού και 
πάρκα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ιδέα ότι το κέντρο μιας πόλης πρέπει να είναι ένας 
πράσινος χώρος είναι κάτι το οποίο παίρνουμε ως δεδομένο στις αμερικανικές και 
ευρωπαϊκές δομές μιας πόλης, αλλά είναι αρκετά επαναστατικό αν προσπαθήσεις να το 
εφαρμόσεις σε ένα ασιατικό πλαίσιο». 
 
«Κάθε μεγάλο σχέδιο είναι ένα πείραμα» 
Αν μη τι άλλο, το Νιου Σόνγκτο Σίτι συγκεντρώνει τα στοιχεία ενός πολύ ενδιαφέροντος 
πειράματος. Μια πόλη με τεχνολογία ακμής, που «παντρεύει» πολιτισμούς σε ένα κοινό 
αστικό περιβάλλον και – το κυριότερο - κατασκευάζεται από το μηδέν. Ο Κλέμπερερ λέει γι’ 
αυτό ότι κάθε μεγάλο σχέδιο αρχιτεκτονικής κατά κάποιο τρόπο είναι από μόνο του ένα 
πείραμα, γιατί ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις ακριβώς πώς οι άνθρωποι και οι χώροι θα 
αλληλεπιδράσουν. «Αλλά και αυτό είναι στη φύση της δουλειάς μας», συμπληρώνει. «Είναι 
κάτι παραπάνω από πείραμα, γιατί δεν υπάρχει άμεσο πλαίσιο. Βασιζόμαστε σε προηγούμενα 
παραδείγματα και προσπαθούμε να μαθαίνουμε όσο περισσότερα μπορούμε από αυτά». 
Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στο να δημιουργείς μια πόλη από το μηδέν; «Είναι πολύ 
ενδιαφέρον να δημιουργείς χωρίς να έχεις την αίσθηση ή το βάρος της ιστορίας. Οι πόλεις 
ξεκινούν σαν κάτι πολύ μικρότερο και χτίζονται σε πολλά στρώματα, αποκτώντας 
ιστορικότητα από την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, το εμπόριο. Ξεκινώντας, λοιπόν, από 
το μηδέν, ορίζεις εσύ ο ίδιος το πλαίσιο της ιστορικότητας, με το αρχιτεκτονικό ύφος, τις 
δυνατότητες που σου δίνει η τεχνολογία ή ακόμη και τα υλικά που επιλέγεις για το χτίσιμο. 
Δείτε το Λονδίνο: σε συγκεκριμένες περιόδους χρησιμοποιήθηκε λευκή πέτρα, έπειτα 
τσιμέντο, μετά τούβλο. Και αυτό αντανακλάται στη λειτουργία του αστικού περιβάλλοντος. 
Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς». 
Αυτό που μένει να αποδειχθεί, λοιπόν, είναι η επιτυχία του πειράματος. Πολλά είναι τα 
ερωτήματα που εγείρονται για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των κατοίκων που θα 
επιλέξουν να ζήσουν στην καινούργια πόλη. Ίσως η λέξη-κλειδί είναι η «επιλογή», μια και 
όσοι εγκατασταθούν εκεί θα γνωρίζουν πολύ καλά τις συνθήκες που θα επικρατούν. Βέβαια, 
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το μοντέρνο περιβάλλον και η πρωτοτυπία του πειράματος είναι σίγουρο ότι θα 
προσελκύσουν χιλιάδες ενδιαφερόμενους στο Νιου Σόνγκτο Σίτι και έτσι πιθανόν η 
οργουελική ατμόσφαιρα της πόλης να περάσει σε δεύτερο πλάνο. Αν, λοιπόν, επιτύχει αυτή η 
δοκιμή της «πανταχού παρούσας πόλης», τότε ποιος ξέρει πόσο γρήγορα θα επεκταθεί και σ’ 
εμάς… 
Όπως και να’ χει, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, η πόλη θα έπρεπε να αρχίσει  τη 
λειτουργία της σε περίπου δέκα χρόνια από σήμερα, κάτι που είναι πολύ πιθανό να συμβεί, 
καθώς η πλειονότητα των οικιστικών και πολιτιστικών χώρων βρίσκεται ήδη σε πολύ καλό 
στάδιο κατασκευής, ενώ το διεθνές σχολείο της πόλης και το πάρκο θα είναι έτοιμα νωρίτερα 
από τις αρχικές προβλέψεις. «Δε γνωρίζω πόσες άλλες πόλεις έχουν δημιουργηθεί σε τόσο 
χρόνο. Ίσως η καλύτερη σύγκριση θα ήταν … με την Αγία Πετρούπολη που δημιουργήθηκε 
στο ίδιο διάστημα», σημειώνει ο Κλέμπερερ. Θα χώραγε στην Ευρώπη ένα Νιου Σόνγκτο 
Σίτι; Ο Κλέμπερερ είναι κατηγορηματικός: «Για την Ευρώπη είναι πιο σημαντικό να 
προστατεύει τις πόλεις της από το να χτίζει τεράστιους όγκους κτιρίων. Είναι δύσκολο να 
φανταστούμε  σε τι θα εξυπηρετούσε μια τέτοια κατασκευή πέρα από τα όρια της 
Νοτιοανατολικής Ασίας». Τα σύγχρονα θαύματα συμβαίνουν μόνο εκεί, λοιπόν. Το Νιου 
Σόνγκτο Σίτι θα αποτελέσει μαζί με το Μπουσάν και το Γκουάνγκιανγκ την ελεύθερη 
οικονομική ζώνη του Ίντσεον. Για όσους αρέσκονται στις συγκρίσεις με το παρελθόν, σε 
εκείνο το λιμάνι είχε αποβιβαστεί με τα στρατεύματά του ο Αμερικανός στρατηγός Ντάγκλας 
Μακ Άρθουρ στον πόλεμο της Κορέας το 1950… 

Του Περικλή Δημητρολόπουλου 
Περιοδ. Ταχυδρόμος, τ.343, 23 Σεπτεμβρίου 2006. 

 
 
14. Μια ιδεώδης πόλη ή ένας εφιάλτης του 21ου αιώνα; Σχολιάστε το παράδειγμα του 
Νιου Σόνγκτo Σίτι. 
 
 
15. Συμπληρώστε τον πίνακα με τις σημασίες των ρημάτων: 
 
 Βάζω 

διακριτικό 
σημάδι 

Δίνω 
έμφαση 

Παρατηρώ Προσδιορίζω 
τη θέση 

Επισημαίνω     
Σημειώνω     
Υπογραμμίζω     
Εντοπίζω     
 
Πριν αναφερθώ στο νομοσχέδιο πρέπει να επισημάνω ότι, όσες φορές εκπρόσωποι του 
υπουργείου ή ακόμη και η ίδια η κ. υπουργός μίλησαν στην τηλεόραση, απέφυγαν 
συστηματικά να αναφερθούν στην ποιότητα της εκπαίδευσης και στην ποιότητα του 
επιστημονικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. (Μιχαήλ Λουκάς, Οι αλλαγές στην παιδεία και η 
ποιότητα των Α.Ε.Ι. Ελευθεροτυπία, 31/08/2006). 
 
Σημείωσε τη διεύθυνσή του στην ατζέντα σου για να μην την ξεχάσεις! 
 
Ως προς την κατάσταση του Ασφαλιστικού, το ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «η αδιαφορία, η 
ανικανότητα και η αλλοπρόσαλλη πολιτική οδηγούν το Ασφαλιστικό σε αποδυνάμωση». 
(Χρήστος Μέγας, Στροφή του ΠΑΣΟΚ προς την κατώτατη εγγυημένη σύνταξη. Ελευθεροτυπία, 
26/10/2006). 
 
«Η μέση θερμοκρασία στο Αιγάλεω είναι το καλοκαίρι 8 βαθμούς υψηλότερη από την 
Κηφισιά», υπογράμμισε και υπενθύμισε ότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο η χρήση των 
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κλιματιστικών είναι διπλάσια στους δυτικούς δήμους. (Χαρά Τζαναβάρα, 127% ακριβότερη 
για τους φτωχούς. Ελευθεροτυπία, 26/10/2006). 
 
Αντίθετα, συμβαίνει πολλές φορές η έρευνα να εντοπίζει λανθάνοντα κείμενα μεγάλων 
δημιουργών, τα οποία παρά τη μικρή τους αυτόνομη αξία, λειτουργούν θετικότατα εάν 
συσχετιστούν με άλλα έργα των συγγραφέων τους. (Τάσος Γουδέλης, Ο Ντοστογιέφσκι 
επιφυλλιδογράφος. Ελευθεροτυπία, Βιβλιοθήκη, 11/08/2006). 
 
΄Υστερα από μαρτυρίες, οι αρχές εντόπισαν τους φερόμενους ως εκτελεστές, που 
ομολόγησαν τη συμμετοχή τους αλλά και την ηθική αυτουργία άλλου ομοεθνή τους, 
κουνιάδου του θύματος. (Ελένη Παπαδοπούλου, Συμβόλαιο θανάτου για 5000 ευρώ. 
Ελευθεροτυπία, 26/10/2006). 
 
 
16. Συμπληρώστε τα κενά με τις  παρακάτω φράσεις: 
 
ρίχνω μαύρη πέτρα πίσω μου, παίρνω με τις πέτρες, στίβω την πέτρα, όποια πέτρα κι αν 
σηκώσεις, το ξέρουν και οι πέτρες, η πέτρα του σκανδάλου 
 
Ο Πέτρος είναι πολύ δυνατός, ………………………………….. 
 
Τα δυο αδέλφια μάλωσαν και η Άννα ήταν ………………………………….. 
 
Το ξέρουν …………………………… ότι είναι η πιο πλούσια οικογένεια της πόλης. 
 
Έφυγε μια μέρα από το χωριό του και ………………………………….. Κανείς δεν τον 
ξαναείδε. 
 
Έλληνες βρίσκονται σε όλον τον κόσμο: …………………………………… θα βρεις 
κάποιον. 
 
Αν πεις τέτοια πράγματα στη συγκέντρωση, ………………………………………… 
 
 
(ρίχνω όλο το βάρος, το έχω βάρος, γίνομαι βάρος, εις βάρος) 
  
Πρέπει να σου εκμυστηρευτώ κάτι που ………………………… εδώ και χρόνια. 
 
Από τότε που χώρισε, ……………………………….. στη δουλειά. 
 
Δε σκοπεύω να κερδίσω τίποτα ………………………… κάποιου άλλου. 
 
Όχι, ευχαριστώ. Θα μείνω σε ξενοδοχείο. Δε θέλω να …………………………… 
 
 
17. Συμπληρώστε τις συμφράσεις: 
 

 ένσταση ζήτημα ερώτημα θέμα σημαία 
Εγείρω      
Υψώνω      

Προβάλλω      
Προκαλώ      
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18. Επιλέξτε τη σημασία που αντιστοιχεί περισσότερο στην έντονα τονισμένη λέξη: 
 
1. Η απόδοση της «Σονάτας του Σεληνόφωτος» από τον πιανίστα ήταν συγκινητική. 
α. μετάδοση  β. ερμηνεία  γ. διασκευή  δ. σύνθεση 
 
2. Η απόδοση των μετοχών ήταν απογοητευτική. 
α. η πώληση  β. η αγορά  γ. το κέρδος  δ. το μοίρασμα  
 
3. Αγόρασα ένα καινούργιο ψυγείο με υψηλή απόδοση. 
α. ισχύ και διάρκεια  β. ψύξη και μόνωση  γ. χωρητικότητα και πρακτικότητα δ. τιμή και 
στυλ 
 
4. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε η υποδοχή και η απόδοση τιμών στον Πρόεδρο του κράτους. 
α. παράδοση  β. συνοδεία  γ. δωρεά  δ. απονομή  
 
5. Προτιμώ να ζω στη φύση, είναι πιο ήσυχα. 
α. στο περιβάλλον  β. στην εξοχή  γ. στη χλωρίδα  δ. στην απομόνωση 
 
6. Είναι στη φύση της να κάνει εύκολα φιλίες. 
α. χαρακτήρα  β. κληρονομικότητα  γ. ιδιοσυγκρασία  δ. συμπεριφορά 
 
7. Είχε από μικρός ασθενική φύση. 
α. προσωπικότητα  β. φωνή  γ. κράση  δ. συμπεριφορά 
 
8. Είναι τέτοια η φύση της δουλειάς του που χρειάζεται να δουλεύει ως αργά. 
α. ο χώρος  β. το περιβάλλον  γ. ο χαρακτήρας   δ. το είδος 
 
9. Στο μανάβικό μας θα βρείτε πάσης φύσεως φρούτα και λαχανικά. 
α. από όλες τις χώρες  β. κάθε εποχής  γ. κάθε χρώματος  δ. κάθε είδους 
 
 
19. Ενώστε τα επίθετα με τα ουσιαστικά ώστε να δημιουργήσετε συμφράσεις. 
 
αλυσιδωτός,-ή,-ό, γεωγραφικός, ή,-ό, επιστημονικός,-ή,-ό, κροκοδείλιος,-α,-ο, μεγεθυντικός,-
ή, -ό, νευρικός,-ή, ό, σπονδυλικός,-ή,-ό, τεχνητός,-ή,-ό, κολοβός,-ή,-ό 
  
φίδι, αναπνοή, αντίδραση, δάκρυα, κλονισμός, πλάτος, στήλη, φακός, φαντασία, όρος 
 
 

Κείμενο 6 
 

Η πόλις (πόλη – κράτος) των Αθηνών από άποψη χωροταξική προσδιορίστηκε από δύο μέρη: 
το άστυ και τη χώρα. Το άστυ διαμορφώθηκε γύρω από την Ακρόπολη, ήταν ο χώρος όπου 
οικοδομήθηκαν τα δημόσια κτίρια, τα μεγάλα ιερά, οι κατοικίες εκείνων που ασκούσαν την 
εξουσία και, συγχρόνως, ο χώρος συνάθροισης των πολιτών όταν έπρεπε να πάρουν 
αποφάσεις για την επίλυση των προβλημάτων τους. Ήταν, ουσιαστικά, ο χώρος όπου 
γεννήθηκε το συστατικό χαρακτηριστικό της πόλης – κράτους, το πολίτευμα, το οποίο 
καθόρισε ποιοι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη λήψη αποφάσεων. Τα όρια 
του άστεως στην αρχή προσδιορίστηκαν από τη χρησιμοποίηση των γύρω περιοχών ως 
νεκροταφείων, στη συνέχεια όμως το άστυ περιβλήθηκε μαζί με την Ακρόπολη από τείχος. Ο 
χώρος εκτός των τειχών, όπου ήταν τα νεκροταφεία, οι οικισμοί με τις εγκαταστάσεις του 
αγροτικού πληθυσμού, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οι βοσκότοποι, τα αγροτικά ή άλλα 
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μεγάλα ιερά, αποτέλεσε την ύπαιθρο χώρα. Σε μικρή απόσταση από τα τείχη οργανώθηκαν 
προάστιες περιοχές, όπου ιδρύθηκαν τα μεγάλα γυμνάσια της πόλεως. 
Ο συνοικισμός των κατοίκων της Αττικής και η οργάνωσή τους υπό ενιαία διοίκηση είχε ως 
άμεσο παρεπόμενο τη χωροταξική οργάνωση του άστεως. Πρωταρχικός παράγοντας της 
διαμόρφωσης του άστεως στον περί την Ακρόπολη χώρο ήταν το γεωλογικό ανάγλυφο. 
Το ανάγλυφο της αττικής γης, χωρίς αμφιβολία, προσδιόρισε και οριοθέτησε το χώρο του 
άστεως. Ο βραχώδης όγκος της λοφοσειράς των Μουσών (λόφος του Φιλοπάππου) και των 
Νυμφών (λόφος του Αστεροσκοπείου) από τη δυτική πλευρά, ο Ιλισός από τη 
Νοτιοανατολική και ο Ηριδανός ποταμός από τη βόρεια αποτέλεσαν τα φυσικά όρια εντός 
των οποίων διαμορφώθηκαν βαθμιαία οι σημαντικότεροι χώροι της οικονομικής, της 
θρησκευτικής, της πολιτικής και, γενικότερα, της πολιτιστικής δραστηριότητας της πόλεως. 
Η χωροταξική, ωστόσο, εξέλιξη του άστεως επηρεάστηκε από πολλούς και ποικίλους 
παράγοντες. 
Οριακό σημείο για την οργάνωση και την εξέλιξη του άστεως, όπως τουλάχιστον σήμερα 
μπορούμε να τη γνωρίζουμε, αποτέλεσαν οι Περσικοί πόλεμοι και η καταστροφή που υπέστη 
η Αθήνα από τους Πέρσες (480/79 π.χ). 
[…]Η οικονομική ανάπτυξη της Αθήνας την επαύριο των Μηδικών και το δημοκρατικό 
πολίτευμά της θα συντελέσουν στην κατασκευή λαμπρών έργων κατά τον 5ο αι. π.χ., έργων 
που, πέρα από τη χρηστικότητά τους – θρησκευτική, διοικητική, πολιτιστική -, υπηρέτησαν 
την πολιτική σκοπιμότητα της προβολής και του μεγαλείου της πόλεως. Τα μνημεία της 
Ακρόπολης, το Ηφαιστείο, η Ποικίλη στοά και η στοά του Ελευθερίου Διός στην Αγορά, το 
Πρυτανείο και η Πνύκα, το Ωδείο του Περικλή και τα Γυμνάσια αποτελούν ενδεικτικό δείγμα 
της οικοδομικής ανάπλασης του άστεως. Η κατασκευή αυτών των έργων και πολλών άλλων 
ενίσχυσε το φρόνημα των ίδιων των πολιτών και υπέβαλε την αίσθηση της υπεροχής της 
Αθήνας στους συμμάχους και στους ανταγωνιστές της. 

Μαστραπάς Α. 2001. Η Πόλις και το Άστυ των Αθηνών. Αθήνα, Εκδ. Πατάκης. 
 
 
20. Δώστε έναν τίτλο στο κείμενο. 
 
 
21. Τι είδους κείμενο είναι το παραπάνω; Ποιος είναι ο σκοπός του; Από τι είδους 
εικόνες θα μπορούσε να συνοδεύεται και σε ποιο αναγνωστικό κοινό απευθύνεται; 
 
 
22. Συμπληρώστε τις συμφράσεις: 
 
 Ήλιος Επιστήμονας Εορτασμός Ηθοποιός   Πνεύμα  
Λαμπρός, -ή, -ό      
Αστραφτερός, -
ή, ό 

     

Σπινθηροβόλος, 
-α, -ο 

     

Διαπρεπής,- ής, 
-ές 

     

Περίφημος, -η, 
-ο 

     

 
 
23. Τοποθετήστε τα ουσιαστικά μάζωξη, συγκέντρωση και συνάθροιση σε μια κλίμακα 
διαβάθμισης σύμφωνα με το επίπεδο ύφους τους: 
 
 οικείο   ουδέτερο  τυπικό 
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Η συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος…  ήταν από τις μαζικότερες. (Άννα Ανδριτσάκη, 
Οι μαθητές είπαν το δικό τους «όχι» - 1.017 οι καταλήψεις. Ελευθεροτυπία, 30/10/2006). 
 
Σε κάθε στιγμή κινδύνευαν να πάθουν ασφυξία, παρ' όλο που βρίσκονταν σε υπαίθρια 
συνάθροιση. (Η. Φαρδούλης, Ο αδικημένος. Γκοβόστης Εκδοτική, 1997). 

Ήταν μια μάζωξη παικτών που ο καθένας λειτουργούσε κατά πώς τον βόλευε.                      
(Κ. Λασκαρέλιας, Ελευθεροτυπία, 29/01/1998). 

 
 
24. Επιλέξτε την λέξη που έχει παρόμοια σημασία με την έντονα τονισμένη λέξη: 
 
1. Υπέβαλε αίτηση διαζυγίου μετά από 12 χρόνια γάμου. 
α. υπέγραψε  β. πρότεινε  γ. κατέθεσε  δ. ανάγκασε 
 
2. Ο αστυνομικός υπέβαλε τον ύποπτο σε ανάκριση. 
α. οδήγησε  β. ανάγκασε  γ. ταλαιπώρησε  δ. τοποθέτησε 
 
3. Ο βομβαρδισμός διαφημίσεων μου υπέβαλε επιθυμίες που προηγουμένως δεν είχα. 
α.  με έπεισε για  β. μου πρότεινε  γ. μου τοποθέτησε  δ. μου παρουσίασε 
 
4. Από τα παρασκήνια υπέβαλλε τις ατάκες στον ηθοποιό που τις είχε ξεχάσει. 
α. ψιθύριζε  β. υπαγόρευε  γ. αλλοίωνε  δ. επαναλάμβανε 
 
5. Οι κρατούμενοι υποβάλλονται σε φρικτά βασανιστήρια. 
α. τοποθετούνται σε  β. ανέχονται  γ. αντιμετωπίζουν  δ. υφίστανται 
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