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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΛΕΚΑ 

 

Θέμα Α 

Ο συντάκτης στο απόσπασμα του συγκεκριμένου κειμένου πραγματεύεται την 

εσωτερική-ηθική ελευθερία του ατόμου στη σημερινή κοινωνία. Αρχικά τονίζει τον 

κίνδυνο επικράτησης του ολοκληρωτισμού και της μαζοποίησης και αναδεικνύει την 

θεμελίωση της εσωτερικής ελευθερίας ως άριστη αντίδραση. Ακολούθως εντοπίζει 

αντίφαση συγκρίνοντας την αρχαία ελληνική κοινωνία και την επίτευξη προόδου και 

ευημερίας για όλους τους πολίτες με την σύγχρονη εκμετάλλευση και καθολική 

ισοπέδωση. Εξάλλου, σήμερα, ελάχιστοι επιζητούν την ελευθερία έχοντας γνώση των 

ιδεών και νοημάτων που την συνοδεύουν, γι’ αυτό και επιβάλλεται η ενδυνάμωση της 

ελευθερίας ως κοινωνική πράξη. Καταλήγοντας ο συντάκτης προτρέπει στην 

πνευματική απελευθέρωση του ανθρώπου προς επίλυση των προβλημάτων του  και  

απαγκίστρωση από τον υλοκρατισμό. 

 

Θέμα Β 

Β1.  

i.  

α. Λάθος ( Κείμενο I., παράγραφος τρίτη << Η καπηλεία ... μαζοποίηση>>) 

β. Σωστό  (Κείμενο I., παράγραφος τέταρτη <<... απαιτείται κάκιστο σύμβολο.>>) 

γ. Σωστό  (Κείμενο II., 8 << Υπάρχουν πάντα ... επιλογή>>) 

δ. Σωστό  (Κείμενο II., 9 <<Να συνδέεσαι... αληθινός εαυτός σου.>>   <<Ευτυχία... εαυτό 

σου. >>  

ε. Σωστό  (Κείμενο I., παράγραφος έκτη <<Μόνο που... από τον ίδιο.>>) 

 

ii.Ο συντάκτης του κειμένου I.  παρακινεί τον δέκτη να έχει συνειδητό έλεγχο της 

ελεύθερης βούλησής του στη βάση των επιλογών του. Πράγματι με αυτόν τον τρόπο 

εξυψώνει την ανθρώπινη ελευθερία και υπογραμμίζει ότι η ατομική και κοινωνική 

πρόοδος οφείλουν να διέπονται από την ενσυναίσθηση και την επίγνωση του βάρους 

κάθε ανθρώπινης ενέργειας. Βάσει αυτού η προπαγάνδα, η χειραγώγηση, η 

ετεροκατεύθυνση, ο αποπροσανατολισμός από αξίες και αρχές θα αποδυναμώνονται 

από την ανδρίωση ενός ανθρωποκεντρικού πολιτισμού που θα εκτοπίζει κάθε φραγμό 

στην ελεύθερη επιλογή, στην  αβίαστη έκφραση. Επιλογικά, ένα τέτοιο κλίμα γαλουχεί 

και ενδυναμώνει την ανθρώπινη ψυχή αποδεσμεύοντάς την από ευτελή πάθη, 

αδυναμίες και ανώριμους παρορμητισμούς. 

 

Β2. i. Ο στόχος του τίτλου του κειμένου I. «Αδούλωτη ψυχή … σημερινός άνθρωπος.» 

σαφώς και αποδίδει με τρόπο πυκνό, σύντομο και εύστοχο το νόημά του, προϊδεάζει τον 

αναγνώστη για ό,τι ακολουθεί κεντρίζοντας ταυτόχρονα το ενδιαφέρον του. Πράγματι, 
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βασιζόμενοι στα στοιχεία που τον στοιχειοθετούν ( γλώσσα, ύφος, οπτική, συντακτικά, 

γραμματικά στοιχεία, σημεία στίξης) γίνεται αντιληπτό ότι ο τίτλος είναι επικοινωνιακά 

αποτελεσματικός. Κατά κύριο λόγο γίνεται χρήση μεταφορικής λειτουργίας της 

γλώσσας που διευκολύνει την απόδοση του νοήματος, προσδίδοντας συγχρόνως έμφαση 

στο σημείο, («αδούλωτη ψυχή»), οικείο και άμεσο ύφος, υποκειμενική οπτική, ενώ ο 

λόγος είναι ελλειπτικός και ονοματοποιημένος («αδούλωτη ψυχή», «σημερινός 

άνθρωπος») με τη χρήση ονοματικών συνόλων, σύντομος. Τέλος ο τίτλος είναι 

υπαινικτικός με τη χρήση του σημείου στίξης των αποσιωπητικών, αναδεικνύοντας 

κατά αυτό τον τρόπο την απόσταση ανάμεσα στην αδούλωτη ψυχή και τον σημερινό 

άνθρωπο που τείνει να ελευθερωθεί πνευματικά και ψυχικά, ενώ η χρήση του 

θαυμαστικού προσδίδει έμφαση στα λεγόμενα.  

 

ii) Βάση του μοντέλου επιχειρηματολογίας του Toulmin είναι εμφανή, ο ισχυρισμός, τα 

δεδομένα και η εγγύηση. Συγκεκριμένα, ισχυρισμό συνιστά η αποδεικτική θέση του 

Μαχάτμα Γκάντι ότι η συγχώρεση είναι χάρισμα του πνευματικά δυνατού ανθρώπου. 

Ως δεδομένα αποτελούν τα χαρίσματα του ανθρώπου και μάλιστα το παράδειγμα αυτό 

της πνευματικής του δύναμης. Τέλος,  εγγύηση συνιστά η γενική αλήθεια ότι η 

ανθρώπινη αδυναμία που αποτελεί και αρνητική έκφανση της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς για την καταπολέμηση του κακού, εμποδίζει τον άνθρωπο να 

συγχωρήσει.  

iii) Η παρούσα εικόνα λειτουργεί ως πολυτροπικό κείμενο. Συνυφαίνει το εικονιστικό με 

το γλωσσικό μήνυμα - την φράση του Ν. Καζαντζάκη αναδεικνύοντας  , ως 

επακόλουθο,με τα δύο σημειωτικά συστήματα το θέμα( το ΑΛΗΘΙΝΑ αβίαστο Ταξίδι 

του ανθρώπου προς την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ με την ΨΥΧΗ του). Όλα τα στοιχεία( η παρουσία 

του ανθρώπου στην κορυφή του βουνού, η αίσθηση αγγίγματος του ουρανού- και 

προσέγγισης του Θεού )διεγείρουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη, τον ευαισθητοποιούν 

και τον προβληματίζουν για την υπόσταση της Αληθινής Ελευθερίας. Η διάταξη των 

στοιχείων , οπτικών και λεκτικών συνάδουν προς την απόλυτη αρμονία και ισορροπία, 

όπως προβάλλονται, εξισώνοντας την ανάδειξη του φανερού και του λανθάνοντος 

μηνύματος (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΨΥΧΗ), δύο μηνύματα που 

ταυτίζονται στην αποκωδικοποίησή τους  και καθίστανται πλέον ως ενιαίο.   

 

iv) Το κείμενο Ι. συγκαταλέγεται στα στοχαστικά δοκίμια. Στη διαπίστωση αυτή 

συνηγορούν βασικά στοιχεία που το χαρακτηρίζουν. Είναι εμφανής η ποιητική γλώσσα 

σε αρκετά σημεία, όπως, (« η καπηλεία των ιδεών, η νόθευση των ιδανικών… οδηγούν 

ευθέως σε μια ισοπέδωση και μαζοποίηση… μόνο τους ποικιλώνυμους κρατούντες», 

τρίτη παράγραφος). Το ύφος, αν και είναι σοβαρό και επίσημο σε πολλά σημεία, τείνει 

κυρίαρχα σε οικείο και άμεσο με τη χρήση α’ πληθυντικού προσώπου, όπως (« Ας 

πάψουμε να μετράμε και να υπολογίζουμε τα πάντα», πέμπτη παράγραφος), με την 

οπτική του συντάκτη να τείνει κυρίως σε υποκειμενική. Τα νοήματα παρατίθενται με 

λογική οργάνωση χωρίς να απουσιάζει και η συνειρμική ανάκληση πληροφοριών 

επιδιώκοντας να πείσει τον αναγνώστη του διεγείροντάς τον συναισθηματικά σε αρκετά 

σημεία με τη χρήση συγκινησιακά φορτισμένων λέξεων, όπως «αγοραπωλησία 

ανθρώπινων συνειδήσεων Τρίτη παράγραφος) ,(«…της συνθηκολόγησης προς τα 

παράλογα πάθη του σοβινισμού», τέταρτη παράγραφος). Ο κειμενογράφο, τέλος, 

αποσκοπεί να τον ευαισθητοποιήσει και να τον προβληματίσει για την ανάγκη 
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επαναπροσδιορισμού της ανθρώπινης παρουσίας και λύτρωσης και απαλλαγής της 

ανθρώπινης ψυχή από κάθε δουλικότητα.  

 

v) Ο συντάκτης στην πρώτη παράγραφο του κειμένου κάνει χρήση ερωτημάτων. 

Συγκεκριμένα, ενδεικτικό είναι το σημείο «Πως, αλήθεια… είναι πια ξένος. Ποια 

διαδικασία… προς την κατεύθυνση αυτή;». Σαφώς, σκοπός του κειμενογράφου είναι να 

προσδώσει ζωντάνια, αμεσότητα στη συνδιαλλαγή του με τον αναγνώστη τον οποίο και 

καθιστά συμμέτοχο στα λεγόμενα του. Κυρίαρχα όμως προάγει τον προβληματισμό 

σχετικά με την υποδουλωμένη ψυχή του σύγχρονου ανθρώπου και την αντίδραση αυτής 

προς λύτρωσή της.  

 

Β3. 

I.θέλουμε = επιθυμούμε, επιζητούμε 

αλλαγές =μεταβολές, μετατροπές 

οδηγήσουν = κατευθύνουν, τείνουν 

βοήθεια = αρωγή, συμβολή 

αδούλωτη = ανυπότακτη 

αλόγιστες = άλογες, ασυλλόγιστες 

δεσμεύσεις= περιορισμούς, συμβάσεις 

ξεκινάει = προέρχεται 

ανοχής = ανεκτικότητας 

τροποποιήσεις = μετασχηματισμούς, αλλαγές 

 

ii. Η σημερινή απουσία της εσωτερικής-ηθικής ελευθερίας σταδιακά ωθεί το άτομο σε 

αδιέξοδο. Θέλουμε, άμεσα, εφικτές ριζικές αλλαγές και κοινωνικές τροποποιήσεις που 

θα οδηγήσουν σε πνευματική απελευθέρωση και εξυγίανση. Η κάλυψη του 

ελλείμματος Παιδείας, σαφώς  και κρίνεται επιτακτική για την αδούλωτη ψυχή που δεν 

υπόκειται σε αλόγιστες δεσμεύσεις και άμετρες συμβάσεις. Συνθήκες έμμετρες-όροι 

έλλογοι επιτάσσεται να ξεκινούν από την ανθρώπινη εσωτερικότητα και να 

καταλήγουν στο κοινωνικό σύνολο. Καταληκτικά, είναι αναγκαίος εκείνος ο 

ανθρώπινος πολιτισμός που θα   στοιχειοθετείται από το σεβασμό της ελεύθερης 

έκφρασης και την ανοχή στο Διαφορετικό. 

 

Γ.ΘΕΜΑ 

 Διαβάζοντας τους στίχους του συγκεκριμένου τραγουδιού γίνεται αντιληπτό το 

θεματικό κέντρο του. Συγκεκριμένα, είναι εμφανής η προτροπή προς τον άνθρωπο να 

αφεθεί και να ζήσει όπως εκείνος ονειρεύεται, βιώνοντας το δικό του παραμύθι, 

δημιουργώντας τον δικό του κόσμο αποστασιοποιούμενος, κατά αυτό τον τρόπο, από 

δεσμεύσεις, συμβάσεις, πιέσεις που τον καταπνίγουν. Ο στιχουργός προβαίνει σε 

εύστοχες εκφραστικές επιλογές κάνοντας χρήση κειμενικών δεικτών που αφορούν τη 

μορφή, όπως χρήση β’ ενικού προσώπου «ξαναβρές το», «…εσύ που ψάχνεις», 

προσδίδοντας οικειότητα, ζωντάνια, προτρεπτικό και παραινετικό ύφος, ενώ με τη 

χρήση του σημείου στίξης των αποσιωπητικών στο τέλος του τραγουδιού «… το 

τραγουδάκι σου…» ο αναγνώστης αφήνεται στην σκέψη του. Παράλληλα, η ποιητική 

γλώσσα και μάλιστα  το σχήμα μεταφοράς, όπως, «Να σου δανείσει… μεγάλα της.» 

αποδίδουν την αίσθηση του ελεύθερου ανθρώπου που δανείζεται τα φτερά της 

πεταλούδας για να πετάξει. Τέλος, ως κειμενικός δείκτης που αφορά το περιεχόμενο 
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μπορεί να θεωρηθεί η συμπεριφορά των ονειροπόλων ανθρώπων που επιλέγουν να 

ζουν στο δικό τους κόσμο αποδεσμευόμενοι για λίγο από τους κοσμικούς κανόνες.   

 Αναμφίβολα, το θεματικό κέντρο του τραγουδιού συναντά απήχηση σήμερα. 

Η κρίση της πνευματικής ελευθερίας του ανθρώπου, η υποδούλωση της ψυχής του από 

τον τεχνοκρατισμό και τον υλισμό τού θέτουν μια σειρά από φραγμούς στερώντας του 

κάθε αναπνοή ψυχής. Απαραίτητη κρίνεται η απαγκίστρωσή του από στάσεις, 

αντιλήψεις, ηθοτροπία και νοοτροπία που αντιστρατεύονται την πνευματική του 

ελευθερία και λειτουργούν απειλητικά στην ψυχική υγεία. Η ονειροπόληση, η διέξοδος 

σε έναν κόσμο αντιπροσωπευτικό των ενδόμυχων επιθυμιών μόνο λυτρωτικά αποβαίνει 

έστω και πρόσκαιρα ή φευγαλέα από την εξουθενωτική καθημερινότητα.Η 

αυτοβούληση, η αυτοσυνειδησία  για την ατομική ψυχική πληρότητα έχουν πλέον τον 

λόγο. 

 

 

Δ. ΘΕΜΑ 

ΖΙ. - Ενδεικτικά στοιχεία απουσίας                                 

-Οικονομικός τομέας: Παραοικονομία, έλλειψη επαγγελματικής συνείδησης, 

εγκλωβισμός στην κατανάλωση, τυποποίηση, ανεύθυνη χρήση επιστήμης - 

τεχνολογίας, η οποία στρέφεται σαν μπούμεραγκ εναντίον του ίδιου του ανθρώπου, 

ασυδοσία απέναντι στη φύση, εξοπλισμοί  

Πνευματικός τομέας: Προπαγάνδα, μαζοποίηση, χειραγώγηση, 

αποπροσανατολισμός, απουσία πολύπλευρης μόρφωσης και κριτικής σκέψης. 

Ηθικός τομέας: Στερεότυπα, προκαταλήψεις, εκμετάλλευση, ατομικισμός, 

χρησιμοθηρικό πνεύμα, ανευθυνότητα, έλλειψη σεβασμού, μέτρου, ανθρωπισμού. 

Ψυχολογικός τομέας:  Άγχος, ανασφάλεια, έλλειψη ψυχικής ηρεμίας και ισορροπίας, 

πλήξη, κορεσμός από την υπερεντατικοποίηση της εργασίας, ανούσια διασκέδαση - 

άγονη εκμετάλλευση του ελεύθερου χρόνου κ.λπ. 

Κοινωνικός τομέας:  Βία, εγκληματικότητα, ναρκωτικά, αδικίες. 

-Πολιτικός τομέας :Αναξιοκρατία, σκάνδαλα, ατασθαλίες ηγετών, λαϊκισμός, 

δημαγωγία, πολιτική προπαγάνδα, τυφλός κομματισμός, πελατειακό σύστημα 

στις σχέσεις πολιτών - κράτους  

- Εθνικός - Διακρατικός τομέας : Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έλλειψη 

σεβασμού στα δικαιώματα των μειονοτήτων, ρατσισμός. 

 

 Αίτια έλλειψης - παραγκωνισμού εσωτερικής ελευθερίας 

α. 

-Στείρα τεχνοκρατική αντίληψη, προσκόλληση στο βιομηχανοποιημένο τρόπο ζωής 

και την ειδίκευση, άρα πνευματική μονομέρεια. 

-Υλιστικό πνεύμα -υλικός ευδαιμονισμός-θεοποίηση του χρήματος, αδιαφορία για 

ηθικοπνευματικές αξίες - καλλιέργεια του ατομικισμού και του ωφελιμισμού, η 

επικράτηση της  ασυδοσίας και η χρήση αθέμιτων μέσων για την προώθηση των 

προσωπικών συμφερόντων.  

-Ο πόλεμος, η αντιμαχία, ο αθέμιτος και στυγνός ανταγωνισμός σήμερα λειτουργεί 

ως οικονομικός άξονας. Οι ισχυροί της γης επιθυμούν να μένει πάντα ανοιχτή μια 

εστία πολέμου για την παραγωγή και πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού.  

 

β. 



Έλενα Καραλέκα Σελίδα 5 

 

-Κρίση φορέων αγωγής και απουσία ανθρωπιστικής παιδείας, η οποία αποτελεί 

βασική προϋπόθεση εσωτερικής καλλιέργειας και ελευθερίας. 

-Κρίση αξιών, σύγχυση σκοπών και μέσων, ηθική χαλάρωση. Η επανάκαμψη του 

ρατσισμού, του εθνικισμού και του θρησκευτικού φανατισμού, που αντίκεινται 

στην επί ίσοις όροις κατοχύρωση των δικαιωμάτων και απεργάζονται μορφές 

διακρίσεων σε βάρος της ετερότητας. Η κοινωνική και πολιτική αδρανοποίηση των 

πολιτών, που υπονομεύει την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, αποδυναμώνει το 

δημοκρατικό πολίτευμα και προλειαίνει το έδαφος για την περιστολή των 

δικαιωμάτων και την εμπέδωση αυταρχικών μορφών πολιτικής επιβολής και 

οργάνωσης. 

- ιδεολογική σύγχυση του σύγχρονου ανθρώπου ως απότοκος της ευρύτερης 

σύγχυσης που παρατηρείται σε  παγκόσμια κλίμακα. Λείπουν τα ξεκάθαρα κοινωνικά 

οράματα, τα ανθρωπιστικά ιδεώδη, η διάθεση για συνεργασία με το  συνάνθρωπο. 

Ο κάθε είδους ρατσισμός και φανατισμός δημιουργεί επιθετικές τάσεις και οδηγεί τον 

άνθρωπο στην ηθική εξαχρείωση  και την απάθεια απέναντι στους πολεμοκάπηλους  

καθώς και στη δημιουργία εχθρικού κλίματος μεταξύ ομάδων και λαών. 

-Η έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας και η εμμονή του ανθρώπου στην 

τεχνοκρατική ανάπτυξη και εξειδίκευση έχει νεκρώσει τον  ενδιαφέρον του για τα 

κοινά προβλήματα. Λείπουν τα συναισθήματα, η πίστη στα ανθρωπιστικά ιδανικά, 

η συνείδηση ότι ο πόλεμος απειλεί όλη την ανθρωπότητα και όχι μόνο τις κοινωνίες που 

τον βιώνουν. 

 

-Ψυχοσυναισθηματική ανωριμότητα  

- Έλλειμμα Ψυχοσυναισθηματικής νοημοσύνης 

γ. 

 -Σύνθετες - πολύπλοκες κοινωνίες, αλληλοσυγκρουόμενοι κοινωνικοί ρόλοι, 

γρήγοροι ρυθμοί εξέλιξης γεγονότων, ραγδαίες αλλαγές, άρα ψυχολογική 

καταπίεση, έλλειψη ελεύθερου χρόνου και εσωτερικής ελευθερίας γενικότερα για το 

σύγχρονο άνθρωπο. 

-Έντεχνοι μηχανισμοί χειραγώγησης απ' τα ΜΜΕ (προπαγάνδα, 

παραπληροφόρηση κ.λπ.). Η ανάπτυξη νέων μορφών εξουσιαστικού ελέγχου (π.χ. 

ηλεκτρονική παρακολούθηση) και η περιστολή κοινωνικών, πολιτικών και 

συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στο όνομα της δημόσιας ασφάλειας. Η ιδεολογική 

χειραγώγηση και η ψυχική υποδούλωση του πολίτη από τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης και τη διαφήμιση και ο αδιόρατος έλεγχος που ασκούν στις 

πολιτικές και καταναλωτικές επιλογές του. 

 

δ. 

-Η εξωραϊσμένη εικόνα του πολέμου προβάλλεται από τα ΜΜΕ και τον 

κινηματογράφο. Οι ταινίες βίας και πολέμου αποτελούν συχνή διασκέδαση των μαζών 

αλλά και οι ανταποκρίσεις των ειδησεογραφικών πρακτορείων παίρνουν τη μορφή 

«πανηγυρικών» ειδήσεων «κατά αποκλειστικότητα». Άλλωστε ό,τι προβάλλεται δείχνει 

μακρινό και απρόσιτο, ψεύτικο –  

εικονικό για τον σύγχρονο θεατή αποσυνδέοντας έτσι τον πόλεμο από τις ολέθριες 

επιπτώσεις του. 

-Η αναπαραγωγή και η επίταση μορφών κοινωνικής εκμετάλλευσης και αδικίας, η 
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επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων και 

η αδυναμία τους να αξιοποιήσουν ή να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους μπροστά 

στην οικονομική και πολιτική ισχύ των ανώτερων κοινωνικών τάξεων. Επιπλέον,  

διευρύνονται οι ταξικές διαφορές που ενισχύουν τα φαινόμενα κοινωνικής 

παθογένειας, συρρίκνωσης του ελεύθερου χρόνου και αναβίωση της ιδεολογίας του 

ηδονισμού. 

ε. 

-Πλεονάζουν στις σύγχρονες κοινωνίες τα φαινόμενα της ιδιώτευσης, της 

απολιτικοποίησης και της  άμβλυνσης του δημοκρατικού αισθήματος.  

 

 

 

Ζ2.Η Σημασία εσωτερικής ελευθερίας 

Α. 

-Καλλιέργεια ηθικών αρετών - επικράτηση δικαιοσύνης, τιμιότητας , εντιμότητας, 

φιλαλήθειας – ειλικρίνειας - υπευθυνότητας / ευσυνειδησίας – (αυτο)σεβασμού -  

ευπρέπειας – μέτρου - μεσότητας  

Ηθική ελευθερία: ηθική προαίρεση – ελεύθερη επιλογή του ατόμου να μην αδικεί τους 

άλλους ακόμα κι όταν μπορεί, ενσυνείδητη υποταγή στο νόμο 

Πίστη σε ιδανικά , αξίες (ελευθερία, ειρήνη, δικαιοσύνη…) 

Β. 

-Μορφωτικά και γνωστικά ενδιαφέροντα, επιμονή και υπομονή, αποφασιστικότητα 
και σθένος. Αισιόδοξη αντιμετώπιση της ζωής , ευφρόσυνη και όχι πεσιμιστική διάθεση, 
αξιοπρέπεια, αυτοεκτίμηση - αυτοπεποίθηση. 

Υγεία ψυχική 

γ. 

-Ενδυνάμωση της κοινωνικής συνείδησης και ευαισθησίας, πρόταξη του κοινού 
καλού {«ανήκομεν εις το "εμείς" και όχι εις το "εγώ"»), ενδιαφέρον για τα κοινά, 
ενεργητική συμμετοχή σ΄αυτά. 

ανάπτυξη κοινωνικών αρετών: συλλογικότητα, πνεύμα της συνεργασίας, της 
αλληλοκατανόησης, αμοιβαιότητας, σύμπνοιας και της αλληλεγγύης. 

δ. 

-Θωράκιση των δημοκρατικών θεσμών με ασφαλιστικές δικλίδες / ρυθμίσεις από την 

πλευρά του κράτους για την ευρυθμία, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία. 

Ήθος πολιτικής ηγεσίας 

ανθρωποπλαστικός χαρακτήρας του πολιτισμού 

πνευματικοί άνθρωποι (καλλιτέχνες, επιστήμονες, θρησκευτικοί παράγοντες) διαφω-

τίζουν, αφυπνίζουν συνειδήσεις) 

ε. 

-επικοινωνία των λαών, έντονη αλληλεπίδραση και προσπάθεια δημιουργίας ενός 

υγιούς κοσμοπολιτισμού. 

 

 


