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Προτεινόμενα Θέματα 

Νεοελληνική Γλώσσα 

Γενικής Παιδείας 

29-4-2017 

Ο νέος κομφορμισμός 
Σε κανένα δεν δόθηκε η δυνατότητα να επιλέξει την εποχή στην οποία θα ζήσει 

ούτε και η δυνατότητα να ζήσει έξω από την εποχή στην οποία γεννήθηκε. Δεν υπάρ-

χει άνθρωπος που να μην είναι τέκνο του καιρού του και επομένως που να μην είναι 

κατά κάποιον τρόπο «ομογενοποιημένος». Σε σχέση με τις εποχές που προηγήθηκαν 

η εποχή μας είναι η πρώτη που ζητάει την ομογενοποίηση όλων των ανθρώπων ως 

προϋπόθεση της ύπαρξής τους. Οι λόγοι αυτής της ομογενοποίησης πρέπει να αναζη-

τηθούν σε εκείνη τη συνθήκη σύμφωνα με την οποία, στην εποχή της τεχνικής και 

της παγκόσμιας οικονομίας, το να «εργάζεται» κανείς σημαίνει να «συνεργάζεται» 

στο εσωτερικό ενός μηχανισμού, όπου οι ενέργειες του καθενός έχουν ήδη προκατα-

βολικά περιγραφεί και προδιαγραφεί από το οργανόγραμμα για την καλή λειτουργία 

αυτού του μηχανισμού.  

1. Η ομογενοποιημένη συνείδηση. Μια δράση είναι ομογενοποιημένη όταν 

συμμορφώνεται προς έναν κανόνα που την προδιαγράφει, επομένως όταν δεν είναι 

δράση αλλά συμμόρφωση. Και συμμόρφωση είναι όλες οι ενέργειες που πραγματο-

ποιούνται σε ένα μηχανισμό, στο εσωτερικό του οποίου η αυτενέργεια παύει εκεί ό-

που αρχίζει αυτό που πρέπει να γίνεται σε τέλειο συντονισμό με τις άλλες συνιστώσες 

του μηχανισμού. Οι σκοποί που θέτει ο μηχανισμός δεν περιλαμβάνονται στις αρμο-

διότητες του μεμονωμένου ατόμου και μερικές φορές, δεδομένης της υψηλής τεχνι-

κής τελειοποίησης, υπερβαίνουν τις ειδικές του γνώσεις. Αυτό συνεπάγεται το ότι η 

«συνείδηση» του ατόμου υποβαθμίζεται στην «ευσυνειδησία» που δείχνει κατά την 

εκτέλεση της εργασίας του. Συνεπώς με αυτή την υποβάθμιση γεννιέται η «κομφορ-

μιστική συνείδηση» από την οποία ζητιέται μόνο μια καλή συνεργασία, ανεξάρτητα 

από τους σκοπούς που υπηρετεί ο μηχανισμός.  

2. Ο υγιής ρεαλισμός. Γι' αυτό ήδη από μικροί έχουμε ακούσει να λένε ότι η 

επιτυχία επιδιώκεται πιο εύκολα αν προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις των άλλων 

(απαρνούμενοι προφανώς τη δική μας αυτοπραγμάτωση) και έτσι ενεργούσαμε όταν 

μιμούμασταν τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές την ομάδα των παιδιών με τα 

οποία παίζαμε ως τους συμμαθητές μας και τους συναδέλφους μας στην εργασία ό-

λων των ομάδων στις οποίες ανήκαμε. Από την ομάδα των παιδιών με τα οποία παί-

ζαμε ως τους συμμαθητές μας και τους συναδέλφους μας στην εργασία, διδαχθήκαμε 

ότι αυτό που ανταμείβεται είναι η πιο αυστηρή ομοιομορφία, αφού η ικανότητα προ-

σαρμογής στην οργάνωση εμφανιζόταν ως η μοναδική προϋπόθεση για να ασκήσου-

με μιαν ορισμένη επίδραση πάνω σε αυτήν. Στην παραμικρή μας αντίρρηση υπήρχε 

πάντοτε κάποιος που μας θύμιζε ότι αυτή η στάση αποκαλείται «υγιής ρεαλισμός», Ορ
όσ
ημ
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ενώ μέσα μας εκδηλωνόταν η υποψία ότι αυτή η έκφραση δεν αναφερόταν τόσο σε 

μια πιστή αναπαράσταση του πραγματικού αλλά σε εκείνη την εξωπραγματική θέση 

που είναι η ανεπιφύλακτη αποδοχή του υπάρχοντος. Η αξία του οποίου έγκειται α-

πλώς στο ότι είναι έτσι όπως αυτό είναι, χωρίς την παραμικρή μέριμνα για την ηθική 

του ποιότητα.  

3. Η ασυνειδησία της ομογενοποιημένης συνείδησης. Προκειμένου η προ-

σαρμογή να μην γίνεται αντιληπτή ως καταναγκασμός, είναι αναγκαίο ο κόσμος στον 

οποίο ζούμε να μη θεωρείται ως ένας από τους «δυνατούς» κόσμους αλλά ως ο «μο-

ναδικός» κόσμος, έξω από τον οποίο δεν μας προσφέρονται καλύτερες δυνατότητες 

ύπαρξης. Αν ο κόσμος των αγαθών που παράγουμε και καταναλώνουμε κατορθώσει 

να συγκροτηθεί ως συνεκτικός κόσμος χωρίς κενά, χωρίς εναλλακτικές λύσεις, οι υ-

ποχρεώσεις που μας επιβάλλονται από αυτό τον κόσμο και η υπακοή που μας ζητιέται 

δεν θα γίνονται πλέον αντιληπτές ως τέτοιες αλλά ως «φυσική συνθήκη» της ύπαρ-

ξης. Αλλά όταν ένας κόσμος κατορθώνει να περνιέται ως ο μοναδικός κόσμος, η ομο-

γενοποίηση των ατόμων φτάνει σε επίπεδα τελειότητας τέτοια, που τα απολυταρχικά 

ή δικτατορικά καθεστώτα των προηγούμενων εποχών δεν είχαν καν φανταστεί ότι θα 

μπορούσαν να υλοποιήσουν.  

4. Ο κομφορμισμός ως συνθήκη ύπαρξης. Δεν αντιλαμβανόμαστε με πόσες 

αλυσίδες μας έχει δέσει η εποχή της τεχνικής και της παγκόσμιας οικονομίας. Αν 

στον 19ο αιώνα ο Μαρξ μπορούσε να λέει ότι η πλειονότητα της ανθρωπότητας «δεν 

έχει τίποτα να χάσει εκτός από τις αλυσίδες της», σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι χωρίς αυτές τις αλυσίδες δεν θα έβρισκε τρόπο να επιβιώσει. Αυτός είναι ο λόγος 

για τον οποίο όταν οι αλυσίδες σπάνε (απεργία στα μέσα μεταφοράς, διακοπή στην 

παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, καθυστέρηση στον ανεφοδιασμό με τρόφιμα), όλοι ζη-

τούν αμέσως την επανασυγκόλληση. Αυτή η απαίτηση είναι ο δείκτης όχι μόνον του 

βαθμού εξάρτησης κάθε ατόμου από τον κόσμο της τεχνικής και της παγκόσμιας οι-

κονομίας αλλά και του βαθμού αυθόρμητης συνεργασίας, επομένως ομογενοποίησης 

και κομφορμισμού.  

5. Τα μέσα επικοινωνίας ως μέσα ομογενοποίησης. Η κομφορμιστική κοινω-

νία, παρά την πελώρια ποσότητα φωνών που διαδίδονται από τα μέσα μαζικής επι-

κοινωνίας -ή μάλλον ακριβώς εξαιτίας αυτής της ποσότητας- μιλάει στο σύνολό της 

μόνο με τον εαυτό της. Όποιος μιλάει και όποιος ακούει δεν έχει πίσω του μια διαφο-

ρετική εμπειρία του κόσμου, επειδή ο κόσμος που προσφέρουν σε όλους τα ΜΜΕ 

είναι όλο και περισσότερο ταυτόσημος, έτσι όπως όλο και περισσότερο ταυτόσημα 

είναι και τα λόγια που έχουμε στη διάθεσή μας για να τον περιγράψουμε. Το αποτέ-

λεσμα είναι ένα είδος ταυτολογικής επικοινωνίας, όπου όποιος ακούει καταλήγει να 

ακούει τα ίδια πράγματα που αυτός ο ίδιος θα μπορούσε να πει και όποιος μιλάει λέει 

τα ίδια πράγματα που θα μπορούσε να ακούσει από οποιονδήποτε (...). 

Ουμπέρτο Γκαλιμπέρτι, εφημ. Ελευθεροτυπία, 11/3/2007. Μετάφραση – Επιμέλεια: 

Θανάσης Γιαλκέτσης 

Παρατηρήσεις: 

Α.  Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου σε (110-130 λέ-

ξεις)  

Β1.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες 

σύμφωνα με το περιεχόμενο του κειμένου:  
1. Οι αιτίες της ομοιμορφίας ανάγονται στην αναγκαιότητα της συνεργασίας 

στο πλαίσιο του μηχανισμού για την σωστή λειτουργία του.  

2. Η «συνείδηση» του ατόμου υποβαθμίζεται στην «ασυνειδησία» που δείχνει 

κατά την εκτέλεση της εργασίας του. Ορ
όσ
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3. Ο «υγιής ρεαλισμός» δεν αναφερόταν στην ανεπιφύλακτη αποδοχή της πα-

ρουσιαζόμενης πραγματικότητας. 

4. Σε έναν κόσμο που παρουσιάζεται ως μοναδική επιλογή, η ομογενοποίηση 

καθίσταται τόσο έντονη, που τα απολυταρχικά ή δικτατορικά καθεστώτα των 

προηγούμενων εποχών δεν φανταζόντουσαν ότι θα μπορούσαν να επιτύχουν.  

5. Το άτομο φαίνεται να είναι πλέον εξαρτημένο από τον κόσμο της τεχνικής 

και της παγκόσμιας οικονομίας αλλά και το βαθμό αυθόρμητης συνεργασίας. 

6. Η πολυφωνία των ΜΜΕ προσφέρει μια πολυδιάστατη οπτική της πραγμα-

τικότητας, λειτουργώντας ως μοναδικός φορέας αφύπνισης. 

Β2.  Ποια συλλογιστική πορεία ακολουθεί ο συγγραφέας στην πρώτη παρά-

γραφο «Σε κανένα δεν δόθηκε… αυτού του μηχανισμού» του κειμένου;  

Β3. Να παρουσιάσετε την δομή και έναν τρόπο ανάπτυξης της δεύτερης πα-

ραγράφου «Μια δράση είναι ομογενοποιημένη… υπηρετεί ο μηχανισμός»;  

Β4.  Ποιοι είναι οι τρόποι και τα μέσα πειθούς της τρίτης παραγράφου «Γι' 

αυτό ήδη από μικροί έχουμε… την ηθική του ποιότητα.»; Να αιτιολογή-

σετε την απάντησή σας.  

Β5.  Να γράψετε ένα συνώνυμο για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις του κει-

μένου: προδιαγραφεί, συμμορφώνεται, περιλαμβάνονται, απαιτήσεις.  

Β6.  «Αν ο κόσμος των αγαθών συγκροτηθεί ως συνεκτικός κόσμος χωρίς ε-

ναλλακτικές λύσεις, οι υποχρεώσεις που μας επιβάλλονται από αυτό τον 

κόσμο θα γίνονται πλέον αντιληπτές ως «φυσική συνθήκη» της ύπαρ-

ξης.»: Να αναγνωριστεί η σύνταξη (ενεργητική ή παθητική) του αποσπά-

σματος και να τραπεί στην αντίθετή του.  

Γ.  Το φαινόμενο του κομφορμισμού είναι σήμερα περισσότερο διαδεδομένο 

από ποτέ. Εκδηλώσεις μαζοποιημένης συμπεριφοράς παρατηρούνται και 

στους νέους της ηλικίας σας υπό μορφή μιμητισμού σε αρνητικά πρότυπα 

και είδωλα. Σε άρθρο για το περιοδικό του σχολείου σας (500 – 600 λέξεις) 

να επισημάνετε γιατί τα αρνητικά πρότυπα έχουν τόση απήχηση στην ε-

ποχή μας καθιστώντας τους νέους ευάλωτους απέναντι στο μιμητισμό. 

Έπειτα να καταδείξετε τους τρόπους που θα βοηθήσουν τους νέους να α-

ντισταθούν στην αλλοτρίωση αυτή.  

Απαντήσεις: 

Α.  Ο αρθρογράφος πραγματεύεται το θέμα του σύγχρονου κομφορμισμού. Αρχι-

κά, εντοπίζει πως ανέκαθεν ο άνθρωπος είναι μέλος της εποχής του, με τη διαφορά 

ότι σήμερα ζητούμενο είναι η ομογενοποίηση όλων ως όρος της ύπαρξής τους. Ανα-

φέρεται, λοιπόν, στην ομογενοποιημένη συνείδηση ως συμμόρφωση στις σκοπιμότη-

τες ενός μηχανισμού που περιορίζει την αυτενέργεια επισημαίνοντας ότι ο μιμητι-

σμός, η προσαρμογή στις αξιώσεις των άλλων και η ομοιομορφία θεωρούνται υγιής 

ρεαλισμός. Επιπλέον, ο αρθρογράφος εξηγεί την ασυνειδησία της ομογενοποιημένης 

συνείδησης, όπου το άτομο πρόθυμα προσαρμόζεται σε έναν κόσμο που παρουσιάζε-

ται ως ο μοναδικός. Εξάλλου, υποστηρίζει ότι λόγω της εξάρτησης του σύγχρονου 

ανθρώπου από την τεχνική και την παγκόσμια οικονομία ο κομφορμισμός αποτελεί 

συνθήκη ύπαρξης. Τέλος, καταλήγει στη λειτουργία των σύγχρονων μέσων επικοινω-

νίας ως μέσων ομογενοποίησης, αφού – παρά την πληθώρα απόψεων – αναπαράγουν 

μια ταυτόσημη εικόνα του κόσμου. 

Β1.  1:Σ, 2:Λ, 3:Λ, 4:Σ, 5:Σ, 6:Λ 

Β2.  Η παράγραφος αναπτύσσεται με παραγωγική συλλογιστική πορεία καθώς ξε-

κινά από μια γενικότερη θέση για τον άνθρωπο και την εποχή του «Σε κανένα 

δεν δόθηκε… ομογενοποιημένος». Και καταλήγει στην αναζήτηση των αιτιών Ορ
όσ
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της ομογενοποίησης στη σύγχρονη εποχή «Οι λόγοι αυτής… του μηχανι-

σμού.» 

Β3.  Η παράγραφος δομείται ως: 

Θ.π.: Μια δράση είναι… συμμόρφωση. 

Λεπτ.: Και συμμόρφωση είναι… της εργασίας του. 

Κατακλ.: Συνεπώς με αυτή την… ο μηχανισμός.  

Αναπτύσσεται με ορισμό γιατί ορίζεται η έννοια της ομογενοποιημένης δρά-

σης και της συμμόρφωσης και με αίτιο – αποτέλεσμα γιατί παρουσιάζεται ως 

αιτία η συμμόρφωση και ως αποτέλεσμα η γέννηση της «κομφορμιστικής συ-

νείδησης».  

Β4.  Στην 3
η
 παράγραφο υπάρχει η επίκληση στη λογική με μέσο πειθούς το τεκ-

μήριο την χρήση παραδειγμάτων από την καθημερινότητα «όταν μιμούμασταν 

… του υπάρχοντος».  

Επιπλέον εντοπίζεται και η επίκληση στο συναίσθημα με τη χρήση αφηγημα-

τικού χαρακτήρα «Γι' αυτό ήδη από μικροί… στις οποίες ανήκαμε» και «Στην 

παραμικρή μας αντίρρηση… «υγιής ρεαλισμός» και χρήση α΄ προσώπου όπως 

«έχουμε», «ενεργούσαμε».  

Β5.  Προδιαγραφεί= προκαθοριστεί,  

συμμορφώνεται = προσαρμόζεται,  

πραγματοποιούνται = υλοποιούνται,  

περιλαμβάνονται = εμπίπτουν/ συγκαταλέγονται,  

απαιτήσεις = διεκδικήσεις. 

Β6.  Υπάρχει παθητική σύνταξη. Η μετατροπή στην ενεργητική έχει ως εξής: «Αν 

συγκροτήσουμε τον κόσμο των αγαθών ως συνεκτικό κόσμο χωρίς εναλλα-

κτικές λύσεις, θα αντιλαμβανόμαστε πλέον τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλει 

αυτός ο κόσμος ως «φυσική συνθήκη» της ύπαρξης». 

Γ.  Τίτλος: «όπου ανθεί ο μέσος όρος, παύω να υπάρχω.» Ο. Ελύτης 

Ή «εσύ πόσο είσαι ο εαυτός σου;» 

Ή «πρότυπα, μιμητισμός και αλλοτρίωση» 

Πρόλογος με αφόρμηση απ’ την επικαιρότητα:  

Χωρίς αμφιβολία τα πρότυπα συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση του ατόμου, 

καθώς εμπνέουν και καθοδηγούν τη ζωή του. Προπάντων οι νέοι ακολουθώ-

ντας τα κυρίαρχα πρότυπα σιγά σιγά αποκτούν τη δική τους ταυτότητα και 

προσαρμόζονται πιο ομαλά στα κοινωνικά δεδομένα. Στο σημείο αυτό αξίζει 

να προβληματιστεί κανείς για την ποιότητα των προβαλλόμενων προτύπων 

σήμερα, όπου μεγάλο μέρος του νεανικού – και όχι μόνο – κοινού φανατικά 

παρακολουθεί εκπομπές ριάλιτι, όπως αποδεικνύουν τα ιδιαίτερα υψηλά πο-

σοστά τηλεθέασης που σημειώνει το Survivor. Αξίζει, λοιπόν, να προβλημα-

τιστεί κανείς για τα αίτια απήχησης των αρνητικών προτύπων σήμερα, αλλά 

και να προσπαθήσει να αντισταθεί στην αλλοτριωτική τους επίδραση.  

Α. Αίτια απήχησης των αρνητικών προτύπων:  

1. Κύριο χαρακτηριστικό της εποχής μας είναι η υπέρμετρη ανάπτυξη του 

υλικοτεχνικού πολιτισμού σε βάρος του ηθικοπνευματικού. Ταυτίζοντας 

τον άνθρωπο της «επιτυχίας» με τον άνθρωπο της «αξίας» ο νέος θεωρεί 

ότι η ευτυχία προσεγγίζεται μόνο μέσω υλικών αγαθών και αδιαφορεί για 

το πνεύμα. Έτσι, τα θετικά πρότυπα, που υπάρχουν ασφαλώς, αποδυνα-

μώνονται.  

2. Η οικογένεια και το σχολείο αδυνατούν να προσφέρουν ορθά πρότυπα. 

Συγκεκριμένα, αμφισβητείται ο ρόλος της οικογένειας, έχει χαθεί η αί-

σθηση της συντροφικότητας και έχει εκλείψει η γνήσια επικοινωνία. Συ-Ορ
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νεπώς, έχουν επηρεαστεί όχι μόνο οι σχέσεις μεταξύ των συζύγων, αλλά 

και οι σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών (όξυνση χάσματος γενεών). Το 

σχολείο από την πλευρά του με την τεχνοκρατική εκπαίδευση που παρέ-

χει, συμβάλλει στην παθητικοποίηση του ανθρώπου καθιστώντας τον 

κομφορμιστή.  

3. Η προβολή ανορθόδοξων προτύπων από τα Μ.Μ.Ε. διογκώνει το πρόβλη-

μα. Άλλωστε η βιομηχανία του θεάματος αποτελεί βιομηχανία ειδώλων 

στην εποχή μας, δηλαδή προσώπων με αδιαμφισβήτητη γοητεία λόγω της 

εμφάνισης ή του ταλέντου τους, αλλά κενών ψυχικά και πνευματικά.  

Με τη συνδρομή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των μέσων κοινωνι-

κής δικτύωσης είναι εφικτός ο συνεχής προπαγανδισμός ιδεών και αντιλήψε-

ων, και άρα η χειραγώγηση των πολιτών. Με δεδομένη την έλλειψη της ανα-

γκαίας κριτικής ικανότητας, αλλά και του επαρκούς χρόνου για την προσεκτι-

κή εξέταση των δεδομένων της κοινωνικής πραγματικότητας, μεγάλο μέρος 

των πολιτών είναι ευάλωτο στην αποδοχή απόψεων που αποτελούν προϊόν 

προπαγανδισμού.  

4. Τα αρνητικά πρότυπα όπως ο εύκολος πλουτισμός, ο τυχοδιωκτισμός, ο 

αριβισμός, η αρχή της ήσσονος προσπάθειας, αποτελούν απαξίες που εύ-

κολα ακολουθούνται, δίχως κόπο και κριτική σκέψη. Δεν είναι τυχαίο το 

γεγονός ότι τα είδωλα εμφανίζονται εκεί όπου ο πολιτισμός διέρχεται κρί-

ση και εξαφανίζονται τα ιδανικά.  

5. Ο ταχύτατος ρυθμός της τεχνολογικής εξέλιξης επιβάλλει και ταχύτατους 

ρυθμούς ζωής, κατά τους οποίους ο άνθρωπος δεν προλαβαίνει να ασκή-

σει αυτοκριτική, να ενστερνιστεί και να αλλάξει ταυτόχρονα τη νοοτροπία 

του.  

6. Η αδράνεια και η ανοχή που επιδεικνύουμε κατά την εκδήλωση φαινομέ-

νων κοινωνικής παθογένειας (βία, ρατσισμός, διακρίσεις) εδραιώνουν τα 

αρνητικά πρότυπα και τα καθιστούν πλέον κανόνα συμπεριφοράς.  

Μεταβατική παράγραφος:  

Τα αρνητικά πρότυπα ασφαλώς επηρεάζουν το σύγχρονο άνθρωπο, όμως 

επιδρούν καταλυτικά στην προσωπικότητα των νέων, η οποία ακόμη δεν έχει 

σχηματιστεί, και τη διαμορφώνουν αρνητικά. Οι νέοι συχνά αντιγράφουν μη-

χανικά, άκριτα και αβασάνιστα τα προβαλλόμενα αρνητικά πρότυπα, με απο-

τέλεσμα να οδηγούνται σε έναν άγονο μιμητισμό που αλλοτριώνει την προ-

σωπικότητά τους. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι να αμβλυνθεί η προβληματική 

αυτή κατάσταση με την προβολή εκείνων των προτύπων που θα οδηγήσουν 

τους νέους σε ανώτερα πνευματικά και ηθικά επίπεδα θωρακίζοντάς τους α-

πέναντι στην αλλοτριωτική επίδραση του μιμητισμού.  

Β. Τρόποι αντιμετώπισης:  

1. Εκπαίδευση βασισμένη σε ανθρωπιστικά ιδεώδη με στόχο τη δημιουργία 

ώριμων, υπεύθυνων και πάνω απ’ όλα σκεπτόμενων ατόμων με κοινωνική 

και πολιτική συνείδηση. Μόνο έτσι θα ισορροπήσει ο πολιτισμός μας. 

Προκειμένου, ωστόσο, να επιτευχθεί αυτός ο αναγκαίος στόχος, η εκπαί-

δευση θα πρέπει να προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα, εγκαταλείπο-

ντας μεθόδους του παρελθόντος που αδρανοποιούν τη σκέψη των μαθη-

τών και τους καθιστούν άβουλους δέκτες έτοιμων και προκαθορισμένων 

απόψεων και αντιλήψεων. Ζητούμενο, πλέον, είναι η εκπαίδευση εκείνη 

που θα στηρίζει τη δημιουργικότητα των μαθητών, θα ενισχύει την ανά-

ληψη μαθησιακών πρωτοβουλιών και θα ενθαρρύνει την ενεργή συμμετο-
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2. Τα Μ.Μ.Ε. να προσφέρουν πραγματική ποικιλία ποιοτικών προγραμμά-

των και να μην προωθούν την προβολή θεαμάτων που βασίζονται στη χυ-

δαιότητα, στον ευτελισμό, στο λαϊκισμό τροφοδοτώντας τα κατώτερα έν-

στικτα του ανθρώπου. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα αντικειμενικής και πλή-

ρους ενημέρωσης για όλα όσα αφορούν τις πολιτικές και κοινωνικές εξε-

λίξεις στη χώρα τους.  

3. Η ανασυγκρότηση της οικογένειας είναι αποφασιστικής σημασίας για την 

προώθηση ηθικών αξιών και σωστών προτύπων ζωής και συμπεριφοράς. 

Η οικογένεια οφείλει να φροντίζει για τη διαμόρφωση του ήθους των αυ-

ριανών πολιτών. Πρώτιστη μέριμνα οφείλει να είναι η καλλιέργεια στάσης 

αδιαπραγμάτευτου σεβασμού απέναντι στους άλλους ανθρώπους και διά-

θεσης αποδοχής απέναντι στη διαφορετικότητα.  

4. Οι πνευματικοί άνθρωποι θα πρέπει να αποκτήσουν συνείδηση του ηγετι-

κού τους ρόλου, να στιγματίζουν τα «κακώς κείμενα» αφυπνίζοντας το 

λαό˙ να αποτελούν οι ίδιοι πρότυπα με τη ζωή και με το έργο τους˙ να α-

ναδεικνύουν το ηθικό, το υψηλό, το ωραίο.  

5. Οι φορείς κοινωνικοποίησης καλούνται να εμφυσήσουν στο νέο άτομο την 

ιδιαίτερη αξία που έχει η αποφυγή της πλήρους αφομοίωσης στο άμορφο 

πλήθος. Το νέο άτομο οφείλει να υιοθετήσει εκείνο το σύστημα αξιών που 

ανταποκρίνεται περισσότερο στις δικές του αρχές και να έχει τη δυνατότη-

τα να διατυπώνει κατά τρόπο τεκμηριωμένο τις θέσεις που πρεσβεύει.  

6. Οι πολίτες οφείλουν να επιδείξουν υπευθυνότητα και να αντιληφθούν το 

ανώφελο του καταναλωτικού προτύπου ζωής, θέτοντας, συνάμα, πιο ου-

σιαστικές επιδιώξεις στη ζωή τους.  

 Επίλογος:   

Ανακεφαλαιώνοντας, οι νέοι σήμερα καλούνται να οικοδομήσουν μια 

προσωπικότητα ισχυρή, με πνεύμα και ήθος ελεύθερο, σε συνθήκες όπου εύ-

κολα κινδυνεύουν να παρασυρθούν από τις σειρήνες των εφήμερων ειδώλων 

της εποχής και από την αλλοτριωτική επίδραση του μιμητισμού. Δεδομένου, 

όμως, ότι ο αλλοτριωμένος άνθρωπος είναι ένας σκλαβωμένος άνθρωπος, αξί-

ζει να επανελεγχθούν τα προβαλλόμενα και κυρίαρχα πρότυπα των καιρών 

μας, προκειμένου οι νέοι να κατορθώσουν να απολαύσουν μια ζωή μεστή από 

εμπειρίες, αποτελέσματα της δικής τους ελεύθερης επιλογής. Υπό τις προϋπο-

θέσεις αυτές, εξάλλου, θα αντιμετωπιστεί και η κρίση του σύγχρονου πολιτι-

σμού˙ η άνοδος του βιοτικού επιπέδου, επιτέλους, θα σημαίνει και αναβάθμι-

ση της ποιότητας ζωής. 
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