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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

Ένα μουσείο Ολυμπιακών διαστάσεων 

Το κείμενο είναι άρθρο του Δημήτρη Πεφάνη στον διαδικτυακό ιστότοπο cnn.gr., «Απόψεις» στις 14 Ιουνίου 

2021. Προσπελάστηκε διαδικτυακά στις 5.3.2022. 

 

Οφείλω να εξομολογηθώ ότι δεν τρελαίνομαι για τα μουσεία. Ειδικά αυτά της παλαιάς κοπής, 

όπου απλώς περιπλανιέσαι ανάμεσα σε εκθέματα, διαβάζεις κάποια ταμπελάκια, χωρίς να 

πολυκαταλαβαίνεις και στο τέλος φεύγεις έχοντας σβήσει ένα κομμάτι της λίστας του ταξιδιού σου. 

Έτσι, όταν έπεσε στο τραπέζι η ιδέα να επισκεφθώ το νέο Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας 

ακολούθησα με μισή καρδιά. «Τι άλλο να δω για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τι θα μάθω παραπάνω 

από αυτά που ήδη ξέρω ή και έζησα;» σκέφτηκα. 

Και όμως, ευτυχώς, διαψεύσθηκα. Γιατί μπορεί τυπικά να έχει το χαρακτηρισμό και το ρόλο 

του μουσείου, αυτό που όμως βίωσα, όταν το επισκέφθηκα, δεν έχει καμία σχέση με το αρχέτυπο 

που είχα στο μυαλό μου. Πρόκειται για μια πλήρως διαδραστική εμπειρία που σε οδηγεί από την 

προϊστορία και τις απαρχές των Ολυμπιακών Αγώνων της αρχαιότητας στο σήμερα με μια σειρά από 

ενδιάμεσους -και εξαιρετικά ενδιαφέροντες- σταθμούς. 

Μέσα από ειδικές προβολές, διαδραστικούς χάρτες, αντικείμενα, ηχητικά και οπτικά 

ντοκουμέντα, παίρνεις πολύ ενδιαφέρουσες και ταυτόχρονα καθόλου κουραστικές πληροφορίες για 

όλη την ιστορία και τις πιο σημαντικές στιγμές της Ολυμπιακής Ιδέας και των αγώνων. 

Και ταυτόχρονα, χάρη στο εξαιρετικά πρόθυμο προσωπικό του μουσείου, μπορείς να 

ρωτήσεις και να μάθεις επιπλέον πληροφορίες για ό,τι σε ενδιαφέρει. Και ομολογουμένως κάποιες 

από τις πληροφορίες είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο δίνονται 

εντυπωσιακός. 

Το να μαθαίνεις τι συνέβη πριν τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και το 

πώς ήταν η Ελλάδα και οι πολιτικοί συσχετισμοί αυτής της εποχής μέσα από προβολές, ντοκουμέντα 

και διαδραστικές προθήκες είναι όντως εντυπωσιακό. 

Μου έλειψαν πράγματα; Προφανώς και ναι. Ένιωσα ότι η διαδρομή από το 1896 μέχρι και το 

2004 ήταν λίγο… βεβιασμένη, χωρίς να δίνει έμφαση στο πολιτικό υπόβαθρο, αλλά και στις ιστορικές 

συνθήκες που συνόδευαν τους Αγώνες. Και -μολονότι καταλαβαίνω πολύ καλά το λόγο- θα ήθελα 

λίγη περισσότερη έμφαση στα «σκοτεινά» σημεία των Αγώνων, όπως για παράδειγμα το ντόπινγκ. 



Σε κάθε περίπτωση, μετά από περισσότερες από δύο ώρες μέσα στο Μουσείο, το τελικό 

αποτέλεσμα ήταν σίγουρα θετικό. Ένιωσα ότι παρακολούθησα μια ιστορία χωρίς να κουραστώ ούτε 

στιγμή, έμαθα πράγματα και σίγουρα πήρα τροφή για σκέψη. Με λίγα λόγια, ένα μουσείο που 

πραγματικά αξίζει τον κόπο. 

 

Α3. Να γράψεις ένα άρθρο (200-250 λέξεων) στο οποίο θα αναλύεις την προσωπική σου άποψη για 

τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι νέοι άνθρωποι από την επίσκεψη τους στα μουσεία και 

στους αρχαιολογικούς χώρους. Μπορείς να αξιοποιήσεις στοιχεία από το κείμενο αναφοράς. Το 

άρθρο σου προορίζεται για ανάρτηση στην ενημερωτική ιστοσελίδα που επισκέπτεσαι συχνότερα. 
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

 

ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ (1931 – 2020) 

«Βρετανικό Μουσείο (Ελγίνου μάρμαρα)» 

Το ποίημα προέρχεται από τη συλλογή της Κικής Δημουλά Ποιήματα, (εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα 62005, σ. 36-37). 

 

Στην ψυχρή του Μουσείου αίθουσα 

την κλεμμένη, ωραία, κοιτώ 

μοναχή Καρυάτιδα. 

Το σκοτεινό γλυκύ της βλέμμα 

επίμονα εστραμμένο έχει 

στο σφριγηλό του Διονύσου σώμα 

(σε στάση ηδυπαθείας σμιλευμένο) 

που δυο βήματα μόνον απέχει. 

Το βλέμμα το δικό του έχει πέσει 

στη δυνατή της κόρης μέση. 

Πολυετές ειδύλλιον υποπτεύομαι 

τους δυο αυτούς να 'χει ενώσει. 

Κι έτσι, όταν το βράδυ η αίθουσα αδειάζει 

απ' τους πολλούς, τους θορυβώδεις επισκέπτες, 

τον Διόνυσο φαντάζομαι 

προσεκτικά απ' τη θέση του να εγείρεται 

των διπλανών γλυπτών και αγαλμάτων 

την υποψία μην κινήσει, 



κι όλος παλμό να σύρεται 

τη συστολή της Καρυάτιδας 

με οίνον και με χάδια να λυγίσει. 

 

Δεν αποκλείεται όμως έξω να 'χω πέσει. 

Μιαν άλλη σχέση ίσως να τους δένει 

πιο δυνατή, πιο πονεμένη: 

Τις χειμωνιάτικες βραδιές 

και τις εξαίσιες του Αυγούστου νύχτες 

τους βλέπω, 

απ' τα ψηλά να κατεβαίνουν βάθρα τους, 

της μέρας αποβάλλοντας το τυπικό τους ύφος, 

με νοσταλγίας στεναγμούς και δάκρυα 

τους Παρθενώνες και τα Ερεχθεία που στερήθηκαν 

στη μνήμη τους με πάθος ν' ανεγείρουν. 

 

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα. Να καταγράψεις την απάντησή σου σε ένα 

κείμενο 100-150 λέξεων. 

 

1. Ποια εκτιμάς πως είναι τα συναισθήματα των δύο αγαλμάτων που ζωντανεύουν τη νύχτα μέσα στο 

Βρετανικό Μουσείο; Εσύ ποια από τις δύο εκδοχές που δίνει το ποιητικό υποκείμενο προτιμάς; 

ή 

2. Να υποθέσεις πως βρίσκεσαι κρυμμένος / η σε μια γωνιά ενός μουσείου, όταν πέφτει το σκοτάδι 

και το μουσείο αδειάζει. Γράψε μια φανταστική ιστορία με δύο αγάλματα που ζωντανεύουν και 

σχολιάζουν όσα έζησαν και άκουσαν από τους επισκέπτες στη διάρκεια της ημέρας και βάλε στην 

ιστορία σου έναν τίτλο. 
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