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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο  

 

Τα ρομπότ της αρχαιότητας 

Το ακόλουθο συντομευμένο άρθρο του Πέτρου Θέμελη, ομότιμου καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας, 

δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Τα Νέα» στις 16.02.2022.  

 

Ο Δαίδαλος είχε φιλοτεχνήσει στα ανάκτορα του μεγάλου άνακτα1 Μίνωα στην Κνωσό, 

ανάμεσα στα άλλα θαυμαστά, ένα από τα πιο γνωστά στην αρχαιότητα έργα του, τον χορό της 

Αριάδνης, της πανέμορφης κόρης του Μίνωα. Όταν ο Θησέας σάλπαρε με το πλοίο του από την 

Κρήτη, μετά τον φόνο του τρομερού Μινώταυρου, παίρνοντας μαζί του την κόρη του Μίνωα 

Αριάδνη και τους δεκατέσσερις νέους και νέες της Αθήνας, άραξε στη Δήλο, όπου χόρεψε με τους 

διασωθέντες και τον κύκλιο2 χορό γέρανο, γνωστό και ως χορό της Αριάδνης. Ο Θησέας κατάφερε 

να εισδύσει στον σκοτεινό λαβύρινθο, να σκοτώσει τον φοβερό Μινώταυρο, να ελευθερώσει τα 

δεκατέσσερα αγόρια και κορίτσια και να βρει τον δρόμο της εξόδου μέσα από τα αδιέξοδα 

δρομάκια του λαβύρινθου χάρη στην κόρη του βασιλιά Μίνωα, που κεραυνοβόλα τον ερωτεύθηκε 

και του έδωσε το μαγικό κουβάρι της, τον μίτο.  

[…] Σύμφωνα με την «Ιλιάδα», ο τεχνίτης των θεών, ο χωλός3 Ήφαιστος, σκάλισε κύκλιο χορό 

αγοριών και κοριτσιών, παρόμοιο με τον γέρανο του Δαίδαλου, πάνω στη θαυμαστή ασπίδα που 

του παρήγγειλε η Νηρηίδα Θέτις για τον αγαπημένο γιο της Αχιλλέα […]. Έργο θαυμαστό, 

αριστούργημα μοναδικό, αξεπέραστο ήταν η ολόσωμη πανοπλία που κατασκεύασε ο Ήφαιστος για 

να προστατεύει το αθάνατο (εκτός της φτέρνας του) κορμί του Αχιλλέα. Ο θώρακας λαμποκοπούσε 

σαν τη φλόγα, η περικεφαλαία ήταν πανώρια με λοφίο υψηλό πλουμισμένη,4 οι κνημίδες 

λεπτοδουλεμένες. Μα πάνω από όλα ήταν η στρογγυλή σφυρήλατη ασπίδα του ήρωα που 

ακτινοβολούσε δύναμη και τέχνη θεϊκή με πέντε ζώνες πλουμισμένη. Στη μέση πρόβαλε η γη, η 

θάλασσα και τα ουράνια σώματα, ο ήλιος ο ακάματος,5 το ολόγιομο φεγγάρι και τ’ αστέρια. Στις 

άλλες ζώνες πρόβαλλαν δύο πολιτείες σε πόλεμο άγριο και σε ειρήνη, εργάτες θεριστές και 

                                                           
1
 άναξ = βασιλιάς.  

2
 κύκλιος = κυκλικός.  

3
 χωλός = κουτσός.  

4
 πλουμισμένη = διακοσμημένη.  

5
ακάματος = ακούραστος, ακαταπόνητος.  



ζευγολάτες, παλικάρια σε τρύγο, βόδια και πρόβατα πολλά και τέλος ένας χορός με αγόρια και 

κορίτσια χέρι-χέρι κυκλικά, όπως ο γέρανος, μα και ο καλαματιανός. […]  

Στο ανάκτορο του Αλκίνοου, όπου φιλοξενήθηκε ο θαλασσοδαρμένος Οδυσσέας, χρυσοί και 

ασημένιοι σκύλοι φύλαγαν μέρα-νύχτα τον βασιλιά του μεγάλου νησιού, ενώ χρυσές νεαρές 

γυναίκες με νου και λαλιά έκαναν αενάως6 όλες τις δουλειές, χωρίς να τις κουρδίζουν. Δεν έλειπαν 

από το θαυμαστό ανάκτορο και τα τροχήλατα αυτόματα οχήματα που μετέφεραν παντού τον 

βασιλιά στις εξορμήσεις του. Τέτοια ρομπότ και αυτοκινούμενα οχήματα οραματίζονται και 

αρχίζουν να κατασκευάζουν εμπνευσμένοι επιστήμονες του αιώνα μας. Ανθρωποειδή νοήμονα 

ρομπότ και οχήματα χωρίς τον οδηγό φαίνεται ότι γίνονται πραγματικότητα, δεν είναι πια 

αποκυήματα φαντασίας επιστημονικής, κινηματογραφικής και μυθιστορηματικής. Τα 

τηλεκατευθυνόμενα ντρόουν μπήκαν για τα καλά στη ζωή μας και τα ιπτάμενα ταξί-ντρόουν δεν 

είναι μακριά, πιστεύω.  

 

Α3. Στο άρθρο του ο Πέτρος Θέμελης υποστηρίζει ότι ρομπότ σαν αυτά της αρχαιότητας 

«οραματίζονται και αρχίζουν να κατασκευάζουν εμπνευσμένοι επιστήμονες του αιώνα μας». 

Πιστεύεις ότι η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει έναν θαυμαστό κόσμο; Να 

αναπτύξεις τεκμηριωμένα τις απόψεις σου σε ένα άρθρο (200-250 λέξεων) που θα αναρτηθεί στο 

ηλεκτρονικό περιοδικό του σχολείου σου. Μπορείς να αξιοποιήσεις πληροφορίες από το κείμενο.  

Μονάδες 25 

 

Β. Λογοτεχνικό κείμενο  

 

ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΖΗΣ (1904-1973) 

Ο κούρος7 της Αναβύσσου  

Το ακόλουθο απόσπασμα προέρχεται από το μυθιστόρημα Γαλήνη, που κυκλοφόρησε το 1939 (Αθήνα, 

Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 2011, σ. 103-106).  

 

Ο Γλάρος άρχισε τότε να σκάβει πιο βαθιά στο μέρος που είπε ο γέροντας. Πολύ τον 

βοηθούσε κι η γυναίκα του, μπαίνοντας μες στο λάκκο, που ολοένα μεγάλωνε, και φτυαρίζοντας το 

χώμα.  

Ένα απομεσήμερο άστραφτε το φως. Ο Γλάρος ήταν σε βάθος ίσαμε τέσσερα μέτρα, η Ελένη 

καθόταν στα χείλια του λάκκου κι έβλεπε μέσα κει το σκοτεινό σώμα να σαλεύει και να χτυπά. […]  

                                                           
6
αενάως= συνεχώς, αδιάκοπα, αιώνια.  

7
 κούρος = αρχαϊκό μαρμάρινο άγαλμα ανδρικής μορφής.  



Τι να ’ναι; Σκύψαν στη σκοτεινή γη. Η γυναίκα πήρε το φτυάρι και καθάρισε το χώμα, να δουν 

την πέτρα πώς έδειχνε. Τότε, ακολουθώντας το σχήμα της, σιγά σιγά είδαν πως βαστούσε στο 

μάκρος του λάκκου, απ’ τη μιαν άκρη στην άλλη, ύστερα ήταν ένα κενό με χώμα, και πάλι ήταν 

πέτρα. Η Ελένη φτυάρισε καλύτερα, με δύναμη, μες στο κενό κι απάνω στον οριζόντιο εχτρό. Τα 

νεύρα ολοένα τεντώνουν κι η καρδιά τους χτυπά δυνατά: δυο χέρια πέτρινα, κολλημένα πάνω στο 

μεγάλον όγκο, φανήκαν καθαρά. Κι ύστερα το γυμνό σώμα γράφτηκε ολάκερο μες στο λίγο φως του 

λάκκου.  

[…] «Τι θα κάμουμε τώρα;» 

«Τι θα κάμουμε;» του έλεγε κι εκείνη. «Να τον σκεπάσουμε πάλι και να σκεφτούμε τη νύχτα».  

Ναι, έτσι θα ήταν καλύτερα. Να τον σκεπάσουν το μικρό θεό και να σκεφτούν τη νύχτα.  

Ο Γλάρος πήρε το φτυάρι να ρίξει το χώμα, όταν κάτι θυμήθηκε. Γονάτισε πάνω στο οριζόντιο 

άγαλμα, έσκυψε, και με τα χέρια του άρχισε να καθαρίζει απ’ το χώμα το πρόσωπο. Τρέμαν τα χέρια 

του, κι ο ίδρος έσταζε στο σώμα του θεού.  

Τέλος σταμάτησε να καθαρίζει, έσκυψε πιο πολύ. Είδε. Και τότε φώναξε σκληρά, 

αλαλάζοντας!  

«Κοίταξε, λοιπόν, τα μάτια του! Κοίταξε τα μάτια του! Είναι τυφλός! Καθώς τον είδα στ’ 

όνειρο! Καθώς στ’ όνειρο!» 

Γονάτισε κι η γυναίκα του. Και οι δυο –παίρνοντας ολοένα θάρρος- άρχισαν να ψαύουν8 το 

πέτρινο κορμί, τα κλειστά του βλέφαρα, τα χέρια τα ησυχασμένα στους μηρούς. Ήταν ένας 

θαυμάσιος κούρος, ένα μνημείο της στοργής αναπαμένο σε πέτρινο τάφο, προφυλαγμένο στη γη 

απ’ τους βάρβαρους που κάποτε θα είχαν ξεχυθεί σε τούτο τον τόπο. Η γη το φύλαξε και του έδωσε 

το χρώμα της, και το μάρμαρο είχε γίνει σαν το χώμα: ύλη που ξαναγύρισε εκεί απ’ όπου ήρθε.  

«Τι μικρός που είναι!...» ψιθύρισε η Ελένη. «Κοίταξε τα δάχτυλά του!» 

Έστεκαν εκεί, δυο ασήμαντα όντα του κόσμου τυλιγμένα απ’ το δέος του χρόνου και του 

τάφου, να πολεμούν να ερμηνεύσουν την πέτρα όπου είχαν στηρίξει την ελπίδα της ταπεινής τους 

ζωής.  

 

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα. Να καταγράψεις τις απαντήσεις σου σε ένα 

κείμενο 100-150 λέξεων. 

 

1.Για ποιο λόγο ο Γλάρος και η Ελένη νιώθουν δέος μπροστά στο θαμμένο άγαλμα; Τι θα ένιωθες 

εσύ, αν ήσουν στη θέση τους; 

ή 

                                                           
8
 ψαύουν = αγγίζουν.  



2. Να μεταφέρεις τις σκέψεις και τα συναισθήματα της Ελένης στο ημερολόγιό της, υιοθετώντας τη 

δική της οπτική γωνία για τον «θαυμάσιο κούρο». 

Μονάδες 25 

 


