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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Έχουν αξία σήμερα οι ανθρωπιστικές σπουδές; 

[1] Σε όλο τον κόσμο οι ανθρωπιστικές σπουδές αντιμετωπίζονται όλο και πιο συχνά ως οι 

φτωχοί συγγενείς της εκπαίδευσης και της έρευνας. Λιγότεροι φοιτητές τις επιλέγουν, 

λιγότερα χρήματα συγκεντρώνονται για να τις υποστηρίξουν, πανεπιστημιακά τμήματα 

αναδιατάσσονται ή κλείνουν. Το πολιτικώς ορθό είναι να λέμε ότι είναι σημαντικές ενώ 

στην πραγματικότητα τις περιφρονούμε. Φαίνονται άχρηστες, περιττές, μια πολυτέλεια για 

την αργόσχολη τάξη, ένα λείψανο μιας μακρινής εποχής που μοιάζει να μην έχει θέση 

σήμερα στη ζωή μας. 

[2] Όσοι λίγοι τις υπερασπίζονται ακολουθούν, κατά κανόνα, τους εξής δύο δρόμους: είτε 

αυτάρεσκα θεωρούν πως η αξία τους είναι αυταπόδεικτη (με τίμημα όσοι δεν την 

αναγνωρίσουν να χαρακτηριστούν αδαείς, άξεστοι και τεχνοκράτες), είτε προβάλλουν 

μεγαλορρήμονες λόγους περί των σπουδών αυτών, όπως ότι μελετώντας κλασικά κείμενα, 

λογοτεχνικά, φιλοσοφικά, θεολογικά, ιστορικά, κ.ά., θα ανακαλύψουμε τα πανανθρώπινα 

ιδανικά, θα βρούμε το νόημα της ζωής, θα μάθουμε αιώνιες αλήθειες και ηθικά διδάγματα 

με αποτέλεσμα να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και πολίτες. Όμως, όπως παρατηρεί ο 

Stanley Fish, οι άνθρωποι των γραμμάτων δεν είναι καθόλου πιο σοφοί ή ηθικοί από τους 

υπόλοιπους  ενώ επιχειρήματα σαν αυτά ανατροφοδοτούν την παγιωμένη εικόνα ενός 

αιθεροβάμονος και ελιτίστικου λόγου άσχετου με την πραγματική ζωή. Ούτε μπορούμε να 

υποστηρίξουμε τις σπουδές αυτές λέγοντας ότι αποτελούσαν ανέκαθεν μέρος της 

εγκύκλιας παιδείας.  

[3] Η θέση των ανθρωπιστικών σπουδών στο curriculum μεταβαλλόταν σημαντικά στη 

διαδρομή της ιστορίας, ιδίως αν σκεφτεί κανείς ότι το τι συνιστούσε επιστήμη, φιλοσοφία, 

ιστορία, τέχνη, κλπ. στο παρελθόν δεν ταυτίζεται με αυτό που αναγνωρίζουμε σήμερα. 

Επιπλέον, το τι μπορεί να συνέβαινε παλαιά δεν αποτελεί από μόνο του λόγο για να το 

συνεχίσουμε και στο μέλλον. Η υπεράσπιση των ανθρωπιστικών σπουδών δεν πρέπει, 

ωστόσο, να γίνεται με όρους άμεσης και απτής οικονομικής ωφέλειας (πόσα χρήματα θα 

κερδίσουμε), γιατί έτσι τις μετατρέπουμε σε κάτι άλλο από αυτό που είναι, ούτε όμως με 

υπεροψία, σαν να μην υπάρχει καν χρεία δικαιολόγησης, σαν κάθε μνεία ωφέλειας να 

αποτελεί γι’ αυτές ύβρι. 



 

 

[4] Σε τι ωφελούν, λοιπόν, οι ανθρωπιστικές σπουδές; Μπορούν να προσφέρουν αναλυτικές 

δεξιότητες, να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη και τη φαντασία, να ενισχύσουν τη 

δημιουργικότητα. Αναλύοντας και ερμηνεύοντας κείμενα, αποκτούμε την ικανότητα να 

κατανοούμε άλλους ανθρώπους. Σχηματίζουμε και εκτιμούμε διαφορετικές οπτικές, 

κάνουμε εννοιολογικές διακρίσεις, συγκροτούμε επιχειρήματα, εγείρουμε αντιρρήσεις, 

αναγνωρίζουμε αναλογίες, ομοιότητες και διαφορές. Φέρνουμε νέα στοιχεία στην 

επιφάνεια, αποκαλύπτουμε κρυμμένες παραδοχές, διακρίνουμε αντιφάσεις, ελέγχουμε 

ισχυρισμούς, επερωτούμε βεβαιότητες, αμφισβητούμε τις αυθεντίες. Ακούγοντας μουσική 

και βλέποντας έργα τέχνης οξύνουμε τις αισθήσεις μας, καλλιεργούμε την ευαισθησία μας 

και την παρατηρητικότητά μας, διευρύνουμε το φάσμα της εμπειρίας μας. Όλα αυτά είναι 

εφόδια ζωής είτε πρόκειται να κάνουμε ένα απλό επάγγελμα είτε πρόκειται ν’ ανοίξουμε 

νέους δρόμους στις επιστήμες, στις τέχνες, στη ζωή.  

[5] Οι επιμέρους μαθήσεις βρίσκονται σε διαρκή διάλογο ενώ στις παγκόσμια δικτυωμένες 

πόλεις του σήμερα, στις διαιρεμένες πολυπολιτισμικές κοινωνίες, χρειαζόμαστε όσο ποτέ 

δεξιότητες επικοινωνίας και κατανόησης για να αντιμετωπίσουμε θέματα που σχετίζονται 

με τους μετανάστες, τους ταξιδιώτες, τους πρόσφυγες, τις ποικίλες ομαδοποιήσεις της 

κοινωνίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Έρευνα που μπορεί να μοιάζει 

σήμερα εντελώς άσχετη μπορεί να αποδειχθεί καίρια στο μέλλον. Ποιος μπορούσε να 

φανταστεί λίγα χρόνια πριν ότι η μελέτη θεολογικών ζητημάτων του ισλάμ θα μπορούσε να 

έχει τόσο μεγάλη γεωπολιτική σημασία αφού θρησκευτικές διαφορές ανάμεσα σε σιίτες, 

σουνίτες, ουαχαμπίτες κρίνουν ζωτικής σημασίας θέματα στο Ιράν, στο Ιράκ ή στη Σαουδική 

Αραβία; Τέλος, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε πως « ο ανεξέταστος βίος, ου βιωτός»: η ζωή 

δεν είναι μόνο μια μέριμνα του παρόντος και της καθημερινότητας. Χρειάζεται να βλέπουμε 

τους εαυτούς μας από απόσταση, από τη σκοπιά των άλλων, σε μια προοπτική που 

εκτείνεται από το κοντινό και μακρινό παρελθόν στο μέλλον. Όλα αυτά δεν είναι 

πολυτέλειες αλλά όροι ζωής. Για όλους αυτούς τους λόγους, θεωρώ πως οι ανθρωπιστικές 

σπουδές πρέπει να αποτελούν υποχρεωτικό μέρος της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

ακόμη κι αν σπουδάζει κανείς μαθηματικά, φυσικές, κοινωνικές ή τεχνολογικές επιστήμες.  

Βάσω Κιντή (ελαφρά διασκευασμένο κείμενο) Ανθρωπιστικές σπουδές, Φιλοσοφικές 

Σχολές, εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Λεξιλόγιο 

• curriculum: πρόγραμμα σπουδών 

• «ο ανεξέταστος βίος, ου βιωτός»: ζωή που δεν την εξετάζεις, που δεν την 
αξιολογείς,  δεν  τη ζεις πραγματικά, δεν αντέχεται. 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

[Το κείμενο που ακολουθεί είναι απόσπασμα συνέντευξης του  συγγραφέα Ισίδωρου 

Ζουργού στην Κυριακή Μπεϊόγλου, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του «Σκηνές 

από  τον βίο του Ματίας Αλμοσίνο»:, εφημ. των συντακτών, 4-8-2018] 

 



 

 

- Στο βιβλίο σας «Σκηνές από τον βίο του Ματίας Αλμοσίνο», ο ήρωάς σας ο Ματίας είναι 

ένας άγιος άνθρωπος, το παντοδύναμο καλό. Στην ωριμότητά σας τώρα, ως συγγραφέας, 

αποφασίσατε να συνομιλήσετε με το καλό;  

- Ο Ματίας Αλμοσίνο είναι ο απόλυτα θετικός ήρωας. Μάλιστα, κάποιος αναγνώστης μού 

έχει πει ότι το βιβλίο έπρεπε να το λένε «Το συναξάρι του Ματίας Αλμοσίνο». Ήταν δική 

μου απόλυτη ανάγκη, προσωπική ανάγκη. Άρχισα να το γράφω από την έναρξη της 

οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Είχα την ανάγκη εγώ πρώτιστα να γαντζωθώ από έναν 

απολύτως θετικό ήρωα και είχα τη διαίσθηση ότι την ίδια ανάγκη είχαν και οι αναγνώστες. 

Σε μια εποχή που νιώθεις ότι είσαι ναυαγός, θέλεις κάποιες σανίδες που ξέρεις ότι είναι 

σταθερές και αξίζουν τον κόπο. Ο ανθρωπισμός είναι μία από αυτές. Δημιούργησα έναν 

χαρακτήρα που σε μια άλλη εποχή και με άλλα δεδομένα υπηρετούσε όχι μόνο τον 

ορθολογισμό της επιστήμης, αλλά ταυτόχρονα και στην καθημερινή συναλλαγή με τους 

ανθρώπους έγινε αυτός που θυσιάζεται για τους άλλους. Δηλαδή, η ιδιότητά του, η Ιατρική, 

ως γενεσιουργός αιτία, είχε πάντα τη θυσία του ανθρώπου αυτού για να γιατρέψει τον πόνο 

του άλλου.  

- Τι άφησε ο Ματίας μέσα σας;  

- Τα τρία χρόνια που ζήσαμε μαζί, το θετικό των πράξεων και των σκέψεών του είναι κάτι 

που κι εμένα με συμμάζεψε. Ξέρω πια μέσα μου ποιοι είναι οι καλοί άνθρωποι.  

- Θα πείτε και σε εμάς το μυστικό;  

- Το μυστικό νομίζω ότι είναι όλη αυτή η σχέση της αλληλεγγύης με τον ορθό λόγο. 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

«Σονέτο μάλλον απαισιόδοξο» 

Το ποίημα που ακολουθεί ανήκει στον Νίκο Εγγονόπουλο και έχει δημοσιευτεί στην ποιητική 

συλλογή Εν Ανθηρώ Έλληνι Λόγω 1957 (Ποιήματα, Εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 2007). 

 

«Το γυμνασμένο μάτι του τραμπούκου 

να διέκρινε άραγε των ροδόδεντρων την αρμονία; 

Όχι – όχι – μιαν απέραντη ηθικολογία 

δε θα βοηθήσει να κάνουμε καλλίτερο τον κόσμο 

 

Να ελπίζεις – να ελπίζεις πάντα – πως ανάμεσα εις τους ανθρώπους 

– που τους ρημάζει η τρομερή «ευκολία» – 

θα συναντήσεις απαλές ψυχές με τρόπους 

που τους διέπει καλοσύνη – πόθος ευγένειας – ηρεμία 

ίσως όχι πολλές – ίσως να ΄σαι άτυχος: καμία – 

τότες εσύ προσπάθησε να γενείς καλλίτερος 

εις τρόπον ώστε να έρθει κάποια σχετική ισορροπία 

 

Άσε τους γύρωθέ σου να βουρλίζονται πως κάνουν κάτι 

σύ σκέψου – τώρα πια – με τι γλυκιά γαλήνη 

προσμένεις να ΄ρθ’ η ώρα να ξαπλώσεις 

στο παρήγορο του θανάτου κρεβάτι.» 



 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

Ποια είναι, σύμφωνα με τη συντάκτρια του Κειμένου 1 τα πλεονεκτήματα από την επαφή 

του ανθρώπου με τις ανθρωπιστικές σπουδές; Να απαντήσετε σε 70-80 λέξεις. 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Β  

Ερώτημα 1 

Ποιες κατηγορίες ανθρώπων θεωρεί η συντάκτρια του Κειμένου 1 ότι τοποθετούνται 

σήμερα υπέρ των ανθρωπιστικών σπουδών και ποιο εκτιμά ότι είναι το σκεπτικό της κάθε 

κατηγορίας; Να απαντήσετε σε 40 λέξεις περίπου. 

Μονάδες 10 

Ερώτημα 2 

Πώς οργανώνεται  ο λόγος (δομή, τρόποι ανάπτυξης, είδος λογικής οργάνωσης) στην 

τέταρτη  παράγραφο του Κειμένου 1; Να απαντήσετε κάνοντας αντίστοιχες αναφορές σε 

χωρία του κειμένου. 

Μονάδες 15 

Ερώτημα 3  

α. Στο Κείμενο 2 ο Ισίδωρος Ζουργός υποστηρίζει ότι ο ανθρωπισμός είναι σανίδα σωτηρίας 

για τον άνθρωπο. Πώς σχετίζεται από πλευράς περιεχομένου η έννοια του ανθρωπισμού 

του Κειμένου 2 με την έννοια των ανθρωπιστικών σπουδών που παρουσιάζονται στο 

Κείμενο 1: Να απαντήσετε σε 60-70 λέξεις.   

Μονάδες 5 

β. Είναι πειστικοί οι ισχυρισμοί της συντάκτριας στη δεύτερη παράγραφο του Κειμένου 1;  

(μονάδες 4) 

Τα χαρακτηριστικά των  ρηματικών  τύπων (χρονική βαθμίδα, έγκλιση, πρόσωπο) που 

αξιοποιεί στην ίδια παράγραφο ενισχύουν την πειστικότητα του λόγου της; (μονάδες 6) 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Γ  

Ποιο είναι το θέμα του ποιήματος στο Κείμενο 3 ; Να αναφέρετε τρεις κειμενικούς δείκτες 

με τους οποίους το ποιητικό υποκείμενο επιβεβαιώνει τη θέση του. Συμφωνείτε ή 

διαφωνείτε με την οπτική του ποιητικού υποκειμένου; (150 -200 λέξεις) 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Αντιλαμβάνεστε ότι η εποχή μας χαρακτηρίζεται από έντονη απαισιοδοξία  και με αφορμή 

τη διαπίστωση αυτή αποφασίζετε να δημοσιεύσετε ένα κείμενο στο οποίο θα καταγράφετε 

φαινόμενα ανθρωπιστικών κρίσεων που μας προβληματίζουν όλους, αναλύοντας στη 

συνέχεια τους λόγους για τους οποίους ο άνθρωπος έχει χάσει πλέον τον σεβασμό του στην 

ανθρώπινη ζωή. (Το άρθρο σας να έχει έκταση 350 - 400 λέξεων) 

Μονάδες 30 

 


