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Καςά ςξ ποώςξ ςανίδι μξσ ρςη Νέα Υόοκη, ποιμ από πξλλά 

υοόμια, ξ ελλημξαμεοικαμόπ τίλξπ πξσ με τιλξνεμξύρε με οώ-
ςηρε: «Πώπ ρξσ αοέρει η Νέα Υόοκη» (μεςάτοαρη ςξσ How do 
you like New York), κι εγώ, υχοίπ διρςαγμό, απάμςηρα «Δεμ 
μξσ αοέρει καθόλξσ». Ο τίλξπ μξσ, πξσ δεμ πεοίμεμε ςέςξια 
απάμςηρη, είπε «Ωχχ, γιαςί; Η Νέα Υόοκη ςα έυει όλα». Έςρι, 
καςάλαβα όςι αμ μια πόλη ςα έυει όλα είμαι ρυεδόμ αμάγκη μα 
μξσ αοέρει!  

Ίρχπ γι' ασςό αοέρει η Αθήμα ρε ςόρξ πξλύ κόρμξ. Διόςι ςα 
έυει όλα. Από πξύ μα αουίρει καμείπ; Από ςα ρκξσπίδια πξσ 
έυξσμ γεμίρει ςξσπ δοόμξσπ, ςα πεζξδοόμια, ςα πάοκα και γε-
μικά κάθε αμξιυςό υώοξ, ή από ςη ούπαμρη ςηπ αςμόρταιοαπ, 
ή από ςημ βοώμα ςξίυχμ και κςιοίχμ, ή μήπχπ από ςξσπ πάρηπ 
τύρεχπ θξούβξσπ;  

Φσρικά, δεμ έυει μόμξ ραβξύοα, έυει και κξσλςξύοα. Αμ 
αιρθάμερςε ςημ αμάγκη για λίγη «κξσλςξύοα επξυήπ» δεμ έυε-
ςε παοά μα ρςαμαςήρεςε ρςξ πληριέρςεοξ πεοίπςεοξ. Εκεί, θα 
βοείςε ό,ςι επιθσμεί η φσυή ραπ, ρε εκδόρειπ τθημέπ ή πξλσ-
ςελείπ  από απλή υαζξμάοα χπ βαοιά ηλιθιόςηςα, πξομξγοα-
τία μαλακή ή ρκληοή, αμχμαλία και αοοώρςια κάθε απόυοχ-
ρηπ. Και αμ κάςι λείπει από ςξ πεοίπςεοξ είμαι ρίγξσοξ όςι θα 
ςξ βοείςε ρςξ γειςξμικό videoshop, κξιμώπ βιμςεάδικξ. Αμ βα-
οεθήκαςε ςξσπ δοόμξσπ, ςξ υάξπ και ςημ ςαλαιπχοία ςχμ ρσ-
γκξιμχμιώμ, και ςα μαγαζιά και ςα ταρςτξσμςάδικα, και έυει 
έοθει η ώοα ςηπ απξβλάκχρηπ, δεμ έυεςε παοά μα μείμεςε ρπί-
ςι και μα αμξίνεςε ςημ ςηλεόοαρή ραπ. Αρταλώπ, θα βοείςε κά-
ςι πξσ μα ραπ ςαιοιάζει. Έυξσμ τοξμςίρει γι' ασςό διάτξοξι 
απξςσυημέμξι μξσρικξί, ηθξπξιξί, κλπ. καλλιςέυμεπ γεμικώπ, 
πξσ ραπ ποξρτέοξσμ ςα δοάμαςα ςξσ λαξύ, ςα πάθη ςχμ αμ-
θοώπχμ, ςιπ ρσμτξοέπ πξσ μαπ βοίρκξσμ, όλα έγυοχμα και 
δχοεάμ. Μάλιρςα, αμ δεμ ραπ πάοει ξ ύπμξπ, μπξοείςε μα ςξσπ 
πάοεςε και ςηλέτχμξ και μα αμαπςύνεςε ςημ άπξφή ραπ, αλλά 
ασςό όυι δχοεάμ.  

Τι άλλξ θέλεςε μα δείςε, ή μα ακξύρεςε; Ληρςείεπ, εγκλήμα-
ςα, βιαρμξύπ, θαμάςξσπ από μαοκχςικά; Όρα θέλεςε, και όυι 
έμα μόμξ ςημ ημέοα. Ποξυθέπ, μόμξ ξι ληρςείεπ ςοαπεζώμ ήςαμ 
ςοειπ και με ρςξιυεία ανιξμμημόμεσςηπ ποχςξςσπίαπ. Έμαπ λη-
ρςήπ ήςαμ αρςσμξμικόπ, και έμαπ άλλξπ διέτσγε πεζή, δηλαδή 
ξύςε καμ βιάρςηκε μα εναταμιρθεί.  

Ούςε ξι κξιμχμικξί αγώμεπ λείπξσμ από ςημ πόλη μαπ. Αμ 
κοαςάει καμείπ λξγαοιαρμό, θα δει όςι κάθε ημέοα έυξσμε και 
κάπξια διαδήλχρη, κάπξια διαμαοςσοία, κάπξια απεογία. Σε 
ρυέρη μάλιρςα με ςιπ απεογίεπ, παοαςηοείςαι έμα εμδιατέοξμ 
ταιμόμεμξ. Δεμ απεογεί πλέξμ ςξ ποξλεςαοιάςξ, δηλαδή, η 
εογαςική ςάνη, αλλά ξι αρςσμξμικξί, ξι γιαςοξί, ξι καθηγηςέπ 
όλχμ ςχμ βαθμίδχμ, δηλαδή κξιμχμικέπ ξμάδεπ πξσ βοίρκξ-
μςαι ρςη δξμή ςηπ ενξσρίαπ. Πεοίεογα ποάγμαςα!  

Ο αμαγμώρςηπ θα ρσμτχμήρει με ςα παοαπάμχ, γιαςί όλα 

 

Εμδιαφέρομ του κειμέμου 

Αμ μια πόλη ςα έυει 
όλα είμαι ρυεδόμ αμάγκη 
μα μξσ αοέρει!  

Ίρχπ γι' ασςό αοέρει η 
Αθήμα ρε ςόρξ πξλύ κό-
ρμξ. Διόςι ςα έυει όλα. 
Σκξσπίδια πξσ έυξσμ γε-
μίρει ςξσπ δοόμξσπ, ςα 
πεζξδοόμια, ςα πάοκα και 
γεμικά κάθε αμξιυςό υώ-
οξ, ούπαμρη ςηπ αςμό-
ρταιοαπ… 

Φσρικά, δεμ έυει μόμξ 
ραβξύοα, έυει και κξσλ-
ςξύοα. 

Αμ βαοεθήκαςε ςξσπ 
δοόμξσπ και έυει έοθει η 
ώοα ςηπ απξβλάκχρηπ, 
δεμ έυεςε παοά μα μείμεςε 
ρπίςι και μα αμξίνεςε ςημ 
ςηλεόοαρή ραπ. Αρταλώπ, 
θα βοείςε κάςι πξσ μα ραπ 
ςαιοιάζει.  

Τι άλλξ θέλεςε μα δεί-
ςε, ή μα ακξύρεςε; Ληρςεί-
επ, εγκλήμαςα, βιαρμξύπ, 
θαμάςξσπ από μαοκχςικά; 
Όρα θέλεςε, και όυι έμα 
μόμξ ςημ ημέοα. 

Ούςε ξι κξιμχμικξί 
αγώμεπ λείπξσμ από ςημ 
πόλη μαπ. Αμ κοαςάει κα-
μείπ λξγαοιαρμό, θα δει 
όςι κάθε ημέοα έυξσμε και 
κάπξια διαδήλχρη, κά-
πξια διαμαοςσοία, κάπξια 
απεογία. 

Ο αμαγμώρςηπ θα 
ρσμτχμήρει με ςα παοα-
πάμχ, γιαςί όλα ασςά πξσ 
αματέοχ ςα έυξσμε, και 
ακόμη πεοιρρόςεοα. Μπξ-
οεί όμχπ μα διατχμήρει, 
μα πει όςι η Αθήμα, η κξι-
ςίδα ςξσ πξλιςιρμξύ, δεμ 
έυει πξλιςιρςικά κέμςοα. 

 



 

ασςά πξσ αματέοχ ςα έυξσμε, και ακόμη πεοιρρόςεοα. Μπξοεί όμχπ μα διατχμήρει 
με ςημ ποόςαρη όςι η Αθήμα ςα έυει όλα. Μπξοεί, π.υ., μα πει όςι η Αθήμα, η κξιςίδα 
ςξσ πξλιςιρμξύ, δεμ έυει πξλιςιρςικά κέμςοα. Αμ ποάγμαςι ασςό ρκέτςεραι, αγαπηςέ 
αμαγμώρςη, κάμειπ ρξβαοό λάθξπ. Η Αθήμα είμαι γεμάςη πξλιςιρςικά κέμςοα, απλώπ 
ςα ξμξμάζξσμε ρκσλάδικα. […] 

Ο επίμξμξπ αμαγμώρςηπ μπξοεί όμχπ μα πει όςι, εμςάνει, έυξσμε πξλιςιρςικά κέ-
μςοα, δεμ έυξσμε όμχπ αθληςικά κέμςοα. Εδώ, τίλε αμαγμώρςη, θα ρσμτχμήρχ 
ποάγμαςι, δεμ έυξσμε αθληςικά κέμςοα, θα ποξρθέρχ όμχπ όςι δεμ ςα υοειαζόμαρςε. 
Διόςι, αμςί μα ςοέυξσμε ρςα γσμμαρςήοια, μπξοξύμε μα υξοεύξσμε ςριτςεςέλι.  

Απξδεικμύεςαι, λξιπόμ, με βάρη ςιπ εμπειοικέπ παοαςηοήρειπ όςι η Αθήμα ςα έυει 
όλα. Κας' επέκςαρη, θα μπξοξύρα μα πχ όςι και η Ελλάδα ςα έυει όλα.  

[…] Σςξ ρημείξ ασςό, ξ ξνσδεοκήπ αμαγμώρςηπ θα ρκετθεί όςι σπξρςηοίζχ αμςι-
ταςική θέρη. Διόςι, αμ η Αθήμα και η Ελλάδα έυξσμ όλα όρα λέχ πιξ πάμχ, ςόςε εί-
μαι ταμεοό όςι δεμ έυξσμ κοάςξπ και δεμ έυξσμ κσβέομηρη, άοα δεμ μπξοεί μα ςα 
έυξσμ όλα! Σχρςά. Ασςό είμαι κάςι πξσ ποξβλημαςίζει και εμέμα. Φαίμεςαι όςι ρε ασ-
ςή ςη ζχή δεμ μπξοείπ μα ςα έυειπ όλα!  

από την εφημερίδα «Το Βήμα», 27/09/1998  
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. Να γοάφεςε ςημ πεοίληφη ςξσ κειμέμξσ ρε 90 πεοίπξσ λένειπ. 
2. Να γοάφεςε ςα ρσμώμσμα ςχμ λένεχμ: αοοώρςια, απξβλάκχρηπ, λείπξσμ, ξνσ-

δεοκήπ, γεμάςη. 
3. Να βοείςε ςι δηλώμξσμ ξι λένειπ και πξιξπ ξ οόλξπ ςξσπ ρςξ κείμεμξ: έςρι, διόςι, 

δηλαδή, γιαςί, όμχπ. 
4. Τξ κείμεμξ έυει ειοχμικό και έμςξμξ ρυξλιαρςικό υαοακςήοα. Να εμςξπίρεςε ρη-

μεία ειοχμείαπ και μα δηλώρεςε ρε ςι υοηριμεύξσμ. 
5. Να βοείςε πξια μέθξδξ πειθξύπ υοηριμξπξιεί ξ ρσγγοατέαπ ρςημ παοάγοατξ: «Τι 

άλλξ … εναταμιρθεί». 
6. «Ούςε ξι κξιμχμικξί αγώμεπ λείπξσμ από ςημ πόλη μαπ. Αμ κοαςάει καμείπ λξγα-

οιαρμό, θα δει όςι κάθε ημέοα έυξσμε και κάπξια διαδήλχρη, κάπξια διαμαοςσ-
οία, κάπξια απεογία». Σε μια παοάγοατξ 80 πεοίπξσ λένεχμ μα παοξσριάρςε με 
παοαδείγμαςα ςα ποξβλήμαςα πξσ δημιξσογξύμςαι ρςημ καθημεοιμή ζχή ςχμ πξ-
λιςώμ από όρα παοξσριάζει ξ ρσγγοατέαπ ρςημ ποόςαρή ςξσ. 

7. Πξια θεςικά και πξια αομηςικά σπάουξσμ ρε μια μεγαλξύπξλη ρήμεοα; Να εκθέ-
ρεςε ςιπ απόφειπ ραπ ρε έμα κείμεμξ 550 λένεχμ. 


