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Α. ΜΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι όψεισ τησ Αθήνασ των τουριςτϊν 

 Οι αλλαγζσ τησ πόλησ για να υποδεχθεί τουσ ξζνουσ επιςκζπτεσ 
 

Το διαςκευαςμζνο κείμενο που ακολουκεί είναι από το άρκρο τθσ Ιφιγζνειασ 
Βιρβιδάκθ που δθμοςίευςε ςτθν εφθμερίδα «Το Βιμα» ςτισ 26/08/2019. 
Αναφζρεται ςτισ επιδράςεισ του τουριςμοφ ςε γειτονιζσ τθσ Ακινασ.   
 

Προςπακϊντασ να καταγράψουμε τθν αλλαγι τθσ Ακινασ, για να 

υποδζχεται τουσ όλο και περιςςότερουσ τουρίςτεσ, περπατιςαμε γφρω από τθν 

Ακρόπολθ. Επιςκεφκικαμε το Κουκάκι, τθν Πλάκα, τα Πετράλωνα, το Θθςείο, το 

Μετσ, το Παγκράτι και φυςικά το Σφνταγμα και το εμπορικό κζντρο. 

Παντοφ εντοπίςαμε καινοφργιεσ ταμπζλεσ γιαbars,restaurants,  hotels ι 

apartments1, όμωσ πιο ζντονθ ιταν θ «μετάλλαξθ» ςτο Κουκάκι. Στισ άλλεσ περιοχζσ 

θ αλλαγι είτε ζχει γίνει εδϊ και πάρα πολλά χρόνια (π.χ. Πλάκα) είτε είναι πολφ πιο 

ήπια (π.χ. Παγκράτι). 

Να ξεκινιςουμε από τισ καλζσ εικόνεσ: Πολλά παλιά ςπίτια 

ανακαινίηονταικαι χρθςιμοποιοφνται ξανά.Ήταν ερειπωμζνα (αρκετά ετοιμόρροπα), 

με μεγάλθ προςοχι αλλάηουν όψθ, διατηροφν τον χαρακτιρα και τθν αρχιτεκτονικι 

τουσ. Δεν είναι λίγεσ αυτζσ οι περιπτϊςεισ τόςο ςτο Κουκάκι όςο και ςτα 

Πετράλωνα και ςτο Θθςείο.Παράλλθλα, οι κοινόχρθςτοι χϊροι γφρω από νζα 

ξενοδοχεία κακαρίηονται και διατθροφνται πλζον προςεγμζνοι. 

                                                           
1
 μπαρ, εςτιατόρια, ξενοδοχεία και διαμερίςματα  



 

 

«Στο Κουκάκι θ απομάκρυνςθ παραδοςιακϊν επαγγελμάτων είχε ξεκινιςει 

από παλιά», ςθμειϊνει ο Χάρθσ Τηαννισ, κάτοικοσ επίςθσ Κουκακίου, «όμωσ δεν 

ιταν τόςο ζντονο το φαινόμενο. Τα πολλά ςυνεργεία τθσ περιοχισ, π.χ., άρχιςαν 

ςιγά-ςιγά να λιγοςτεφουν από τότε που ζγινε το Νζο Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ. 

Μζςα ςτα τελευταία ζνα-δφο χρόνια όμωσ, βλζπεισ ότι αλλάηει ολόκλθρθ θ μορφι 

τθσ γειτονιάσ.» 

Τα πρϊτο εξάμθνο του 2019 τα ζςοδα τθσ Ελλάδασ από τον τουριςμό 

αυξικθκαν κατά 15,3% από το αντίςτοιχο περςινό διάςτθμα. Παράλλθλα, ςφμφωνα 

με τα ςτοιχεία, δεν είναι μόνο τα ελλθνικά νθςιά που κζλουν να επιςκεφτοφν οι 

τουρίςτεσ, αλλά και θ πόλθ μασ, θ Ακινα.  Ζχει γίνει μία αλλαγι ςτον τουριςμό. 

Πλζον οι Ευρωπαίοι και όχι μόνο, κζλουν να δουν πϊσ ηοφμε εμείσ μζςα ςτθν πόλθ 

μασ. Είναι όμωσ θ πόλθ μασ ι είναι ζνα ςκθνικό που ζχουμε φτιάξει για να 

προςελκφςουμε τουρίςτεσ; 

 

 

Δραςτηριότητεσ 

Πρϊτη δραςτηριότητα  

Α1.  Να χαρακτθρίςεισ κακεμία από τισ παρακάτω προτάςεισ με τθν ζνδειξθ ΣΩΣΤΟ 

(αν είναι ςωςτι) ι ΛΑΘΟΣ (αν είναι λανκαςμζνθ).  

 

1) Οι περιοχζσ γφρω από τθν Ακρόπολθ ζχουν αλλάξει λόγω του τουριςμοφ. 

2) Το Κουκάκι ζχει αλλάξει λιγότερο από άλλεσ περιοχζσ. 

3) Τα τελευταία χρόνια ζχει αλλάξει μορφι θ γειτονιά του Παγκρατίου, ςφμφωνα με 

κάτοικο τθσ περιοχισ. 

4) Τα πρϊτο εξάμθνο του 2019 τα ζςοδα τθσ Ελλάδασ δεν αυξικθκαν από τον 

τουριςμό. 

5) Οι τουρίςτεσ, πλζον, κζλουν να δουν και πϊσ ηοφμε εμείσ μζςα ςτθν πόλθ μασ.  

Μονάδεσ 15 

Δεφτερη δραςτηριότητα 

Α 2.1.  Να χαρακτθρίςεισ τον τρόπο ςφνδεςθσ των προτάςεων ςτισ περιόδουσ λόγου 

που ακολουκοφν: 

 



 

 

I. «Πολλά παλιά ςπίτια ανακαινίηονται και χρθςιμοποιοφνται ξανά» 

II. «Ήταν ερειπωμζνα (αρκετά ετοιμόρροπα),  με μεγάλθ προςοχι 

αλλάηουν όψθ, διατθροφν τον χαρακτιρα και τθν αρχιτεκτονικι τουσ. 

III. «Πλζον οι Ευρωπαίοι, και όχι μόνο, κζλουν να δουν πϊσ ηοφμε εμείσ 

μζςα ςτθν πόλθ μασ» 

IV. «Είναι όμωσ θ πόλθ μασ ι είναι ζνα ςκθνικό που ζχουμε φτιάξει για 

να προςελκφςουμε τουρίςτεσ;» 

Μονάδεσ 5 

 

Α 2.2.  Στθν περίοδο λόγου που ακολουκεί ποιεσ προτάςεισ είναι μεταξφ τουσ 

ιςότιμεσ και ποιεσ όχι; Ποια είναι θ λειτουργία των δευτερευουςϊν προτάςεων;  

«Είναι όμωσ θ πόλθ μασ ι είναι ζνα ςκθνικό που ζχουμε φτιάξει για να 

προςελκφςουμε τουρίςτεσ;» 

Μονάδεσ 7 

 

Α.2.3.Να ςχθματίςεισ μία πρόταςθ με κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ: 

υποδζχομαι, ήπιοσ, διατηρϊ.  

Μονάδεσ 3 

 

 

Σρίτη δραςτηριότητα 

Α.3. Με αφορμι το άρκρο που διάβαςεσ, γράφεισ μία επιςτολι ς’ ζναν φίλο ςου 

που ηει ςτο εξωτερικό και ζχει καιρό να επιςκεφτεί τθν Ελλάδα. Να του εξθγιςεισ με 

ποιουσ τρόπουσ, κετικοφσ και αρνθτικοφσ, ζχει επθρεάςει ο τουριςμόσ τθν Ακινα 

και τουσ κατοίκουσ τθσ. Μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ και ςτοιχεία του κειμζνου. Το 

κείμενό ςου να ζχει ζκταςθ 200-250 λζξεων περίπου.   

Μονάδεσ 20 

 

 

 

 

 



 

 

Β. ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δημοτικό τραγοφδι [Η αναγνϊριςισ] 

Στο δθμοτικό τραγοφδι «Η αναγνϊριςισ» ο άντρασ λείπει δϊδεκα χρόνια από το ςπίτι του 

και όταν επιςτρζφει δεν αναγνωρίηεται αμζςωσ από τθ γυναίκα του. Το κζμα αυτό το 

ςυναντάμε και ςτθν Οδφςςεια, όταν ο Οδυςςζασ επιςτρζφει ςτθν Ικάκθ. Δεν ζχει 

διατθρθκεί, ςε κάποια ςθμεία, θ ορκογραφία του αρχικοφ κειμζνου.   

 

Εχάραξεν ανατολι και ρόδιςεν θ δφςι, 

Παν τα πουλάκια για βοςκι και οιόμορφεσ να πλφνουν. 

Πιρα κ’ εγϊ το γρίβα μου να πάω να τον ποτίςω2. 

Βρίςκω μια κόρθ που ζπλενε ςε μια κρυά βρυςοφλα, 

Κ’ εγϊ νερό τισ γφρεψα κι άπλωςε να μου δϊςθ. 

Δϊδεκα κοφπεσ μοφ ’δωκε, ςτα μάτια δεν τθν είδα 

Και ςτισ δεκατζςςαραισ τθν είδα δακρυςμζνθ 

-«Τ’ ζχεισ κόρθ μ’ και θλίβεςαι και βαρυαναςτενάηεισ;» 

-«Εγϊ ζχω άντρα ςτθν ξενιτειά τϊρα δϊδεκα χρόνουσ, 

Κι ουδζ χαρτί3 δε μου ’ςτειλεν ουδζ ατόσ του ιλκε, 

Κι ακόμα δυο τον καρτερϊ4, ωσ τρεισ τον παντυχαίνω, 

Κι απαί5 κα γζνω καλογριά, τα ράςα να φορζςω.» 

-«Ο άντρασ ςου ’ταν άρρωςτοσ, βαριά για να πεκάνθ, 

Και τον εδάνειςα πανί, μοφπε να με το δϊςθσ.» 

-«Αν τον εδάνειςεσ πανί, εγϊ να ςου το δϊςω.» 

-«Γω τον εδάνειςα κερί, μοφπε να με το δϊςθσ» 

-«Αν τον εδάνειςεσ κερί, εγϊ να ςου το δϊςω» 

-«Γω τον εδάνειςα φιλί, μοφπε να με το δϊςθσ.» 

-«Αν τον εδάνειςεσ φιλί, να πάγθσ να το πάρθσ.» 

-«Κόρθ μ’ εγϊ ειμ’ ο άντρασ ςου, εγϊ’ μαι κι ο καλόσ ςου.» 

-«Αν είςαι ςφ ο άντρασ μου, αν είςαι ο καλόσ μου, 

Πεσ μασ ςημάδια του ςπιτιοφ, τότε να ςε γνωρίςω.» 

                                                           
2
 Πιρα το άλογό μου και πάω να του δϊςω νερό 

3
 γράμμα 

4
 περιμζνω 

5
 Κι ζτςι, κι ζπειτα 



 

 

-«Ζχεισ μθλιά ςτθ κφρα ςου και κλιμα ςτθν αυλι ςου *…+», 

-«Αν είςαι ςυ ο άντρασ μου, αν είςαι ο καλόσ μου, 

Πζσ μου ςθμάδια του κορμιοφ, τότε να ςε γνωρίςω.» 

-«Ζχεισ ελιά ςτο ςτικοσ ςου κ’ ελιά ςτθν μαςχάλθ.» 

-«Καλζ μ’ εςφ ’ςαι ο άντρασ μου, εςφ ’ςαι κι ο καλόσ μου.» 

 

 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

 

Πρϊτη δραςτηριότητα 

Β.1.Στο δθμοτικό τραγοφδι ςυνομιλοφν ζνασ άντρασ και μια γυναίκα. Να εντοπίςεισ 

ςε ποιο ςθμείο ςυναντικθκαν, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του κειμζνου. Να 

καταγράψεισ από το κείμενο, ςε πζντε ςθμεία, τα λόγια που απευκφνει θ γυναίκα 

ςτον άντρα.  

Μονάδεσ 15 

Δεφτερη δραςτηριότητα 

Β.2.1. Να χαρακτθρίςεισ τον τρόπο ςφνδεςθσ των προτάςεων ςτισ περιόδουσ λόγου 

που ακολουκοφν: 

I. «Τ’ ζχεισ κόρθ μ’ και κλίβεςαι και βαρυαναςτενάηεισ;» 

II. «Κι ουδζ χαρτί6 δε μου’ ςτειλεν ουδζ ατόσ του ιλκε» 

III. «Αν τον εδάνειςεσ κερί, εγϊ να ςου το δϊςω» 

Μονάδεσ 3 

 

Β.2.2.Να γράψεισ ζναν νζο τίτλο για το δθμοτικό τραγοφδι. 

Μονάδεσ 4 

 

Β.2.3.Να γράψεισ μία ςυνϊνυμθ λζξθ για κακεμία από τισ παρακάτω με βάςθ τθ 

ςθμαςία τουσ ςτο κείμενο Β: γφρεψα, θλίβεςαι, ςημάδια, γνωρίςω. 

Μονάδεσ 8 

 
                                                           
6
 γράμμα 



 

 

 

 

Σρίτη δραςτηριότητα 

Β.3. Ποια ιταν θ ςτάςθ τθσ γυναίκασ, όςο καιρό περίμενε τον άντρα τθσ και κατά τθ 

διάρκεια του διαλόγου που ζχει μαηί του; Είναι ςφμφωνθ, κατά τθ γνϊμθ ςου, αυτι 

θ ςτάςθ, με τα γυναικεία πρότυπα τθσ εποχισ εκείνθσ, αν λάβουμε υπόψθ μασ ότι 

αναφερόμαςτε ςτο αϋ μιςό του 19ου αιϊνα (1800-1850); Να αιτιολογιςεισ τθν 

απάντθςι ςου. Το κείμενό ςου να ζχει ζκταςθ 80-100 λζξεισ.  

Μονάδεσ 20 

 

 

 


