
Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Γ Λ Ω Σ Σ Α  &  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ  Γ ΄  Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

ΚΕΙΜΕΝΟ Ι 
H ειρήνη είναι ευλογία 

  «Το πρόβλημα της ειρήνης βρίσκεται στα χέρια των λαών του πλανήτη μας. Απαλλαγμένο από τα ύποπτα 
και απατηλά πλέγματα που υφαίνουν η υποκριτική και αναποτελεσματική διεθνής διπλωματία και ο στείρος 
δογματισμός του «αν θέλεις ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο», απομένει υπόθεση που ενδιαφέρει άμεσα, 
αποφασιστικά και τελεσίδικα τους λαούς, όλους τους λαούς. 

  Γιατί όλοι αυτοί δεν έχουν – και δεν μπορεί να έχουν – διαφορετική γνώμη σχετικά με το ποιο είναι το 
θεμέλιο, η απαραίτητη προϋπόθεση της επιβίωσης της ευδοκίμησης σ’ όλους τους στίβους της ποικίλης 
ανθρώπινης δραστηριότητας, της από όλους παραδεκτής έννοιας της ευδαιμονίας που συνίσταται στην ήρεμη 
και αυτάρκη εθνική ζωή ενός λαού που αναγκαία καλλιεργεί σχέσεις φιλίας και κατανόησης πρώτα με τους 
γείτονές του κι έπειτα με όλους τους άλλους. 

  Γιατί αφότου οι άνθρωποι συγκρότησαν τις πρώτες οργανωμένες κοινωνίες και διέγραψαν τους στόχους, 
τα ιδανικά της κοινωνικής διαβίωσης, διαπίστωσαν ότι τίποτε δεν μπορεί αποτελεσματικά να καλλιεργηθεί και 
ν ’αποδώσει καρπούς, αν δεν επικρατεί πνεύμα αλληλοκατανόησης, συνεργασίας, αν δεν υπάρχει σταθερή 
θέληση αποφυγής της ένοπλης σύρραξης που τη χαρακτήρισαν σαν το χείριστο και ολεθριότερο είδος επίλυσης 
των διεθνών διαφορών. 

  Έτσι, η ειρήνη αποτέλεσε, από την αυγή ακόμη της ιστορίας της ανθρωπότητας, το σίγουρο θεμέλιο πάνω 
στο οποίο επρόκειτο να στηριχτεί η δημιουργική προσπάθεια όλων των λαών, η άμιλλά τους για την επικράτηση 
των αρχών εκείνων που θα βελτίωναν τους όρους διαβίωσης των ανθρώπων, θα έστρωναν το δρόμο για την 
πραγματοποίηση των επιδιώξεών τους που κατέτειναν στη διαμόρφωση ενός τελειότερου, ανώτερου τύπου 
ζωής, άξιας να τη ζει κανείς και να τη χαίρεται. 

  Αυτός τότε, μέχρι σήμερα- και για πάντα – θεωρήθηκε η ειρήνη ευλογία, λατρεύτηκε και υμνήθηκε και δεν 
έπαψε να υπάρχει ως έσχατο και μοναδικό καταφύγιο όσων πίστεψαν πως είναι δυνατό να λύσουν τις διαφορές 
τους με άλλους τρόπους που προκαλούν μόνο τον αποτροπιασμό, τη φρίκη, την ερήμωση, το πένθος, το 
ξερίζωμα της ελπίδας, την αναστολή της προόδου.  

  Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η ανθρωπότητα ευλόγησε την ειρήνη και καταράστηκε τον πόλεμο. 
  Και οι σημερινοί λαοί που ζουν με αγωνία το φρικαλέο ενδεχόμενο ενός ολοκληρωτικού αφανισμού της 

ανθρώπινης ύπαρξης και των λαμπρών επιτευγμάτων της, καταδικάζουν τον πόλεμο και είναι αποφασισμένοι 
να περιφρουρήσουν το υπέρτατο αγαθό της ειρήνης που εξασφαλίζει τη ζωή, την πρόοδο, την ευδαιμονία…». 

Εφημ. ΈΘΝΟΣ, 22-3-1984 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙ 
Οι «βιομηχανίες πολέμου» καταβροχθίζουν τους προϋπολογισμούς των κρατών 

  «…Όταν συλλογίζεται κανείς ότι, ύστερ΄από δύο αιματηρούς παγκόσμιους πολέμους και ενώ ακόμη 
καπνίζουν τα ερείπια από πολεμικές ρήξεις σε τόσα γεωγραφικά σημεία του πλανήτη μας, ακμάζουν και 
αναπτύσσονται σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου οι βιομηχανίες που κατασκευάζουν τα τρομακτικά 
σήμερα όπλα του ολέθρου  και εκείνοι που ρυθμίζουν τις τύχες της οικουμένης δεν αποκλείουν, απεναντίας 
λογαριάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο μιας νέας σύρραξης – τον πιάνει απελπισία. Είναι δυνατόν αυτό το έξυπνο 
ζώο, ο « άνθρωπος», που αυτοπροβάλλεται ως «κορωνίδα της Δημιουργίας», να βρίσκεται ακόμη στο επίπεδο 
τέτοιας αγριότητας, και προπάντων μωρίας, ώστε να μην μπορεί να φανταστεί και να θεσπίσει για τη λύση των 
διαφορών του άλλον τρόπο παρά τη σφαγή; Ακόμα και στην περίπτωση που (κακώς ισχυρίζονται μερικοί δήθεν 
«βαθείς νόες») οι στρατιωτικές προπαρασκευές γίνονται όχι για να πραγματοποιηθεί αλλά για να αποφευχθεί ο 
πόλεμος (κατά τον κανόνα: si vis pacem para bellum, «εάν θες την ειρήνη, ετοίμαζε τον πόλεμο»), έχει κανείς 
να αντιπαραθέσει όχι επιχειρήματα, αλλά γεγονότα που αποδείχνουν ότι …τα πολλά όπλα πιάνουν μόνα τους 
φωτιά στα ζεστά χέρια των ανθρώπων που τους εκπαιδεύουμε πώς να τα μεταχειρίζονται… 

  (…) Η τραγωδία της σημερινής ανθρωπότητας είναι ότι διαθέτει αλόγιστα τα προϊόντα του ιδρώτα της σε 
πολεμικούς εξοπλισμούς και προσφέρει τους δημόσιους πόρους της (που πολλές φορές για να συγκεντρωθούν 
αποστραγγίζεται φορολογικά ο εργαζόμενος λαός) στη ληστρική κερδοσκοπία των «βιομηχανιών του 
πολέμου». Αυτές καταβροχθίζουν τους προϋπολογισμούς των κρατών. Και εάν τα ληστευόμενα κράτη είναι 
χώρες – μεγαθήρια που διαθέτουν φυσικούς θησαυρούς και φλέγονται από τη φιλοδοξία να κάνουν μια 
Weltpolitik «ισχύος», καλώς πάσχουν. Τι φταίνε όμως οι μικροί και φτωχοί λαοί που έχουν τόσες ανάγκες να 



 
αντιμετωπίσουν (ανάγκες παιδείας, υγείας, πρόνοιας) και που αγωνίζονται να βελτιώσουν το ποιόν της ζωής 
τους – τι φταίνε που υποχρεώνονται, αντί να αποκτούν σχολεία, νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, θέατρα, να ξοδεύουν 
τα λιγοστά χρήματα τους για σιδερικά που τόσο γρήγορα αχρηστεύονται;…» 

Ε. Π. Παπανούτσος (84, 214 – 215) 
 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙΙ 

Διεθνής παιδούπολη Πεσταλότσι* 
 
Τα πρόσωπα των παιδιών είναι πατρίδες 
φερμένες εδώ απ’ τα τέσσερα σημεία της γης 
για ένα διάλογο αγάπης. Κοινό το χορτάρι κι ο ήλιος 
και τα χέρια που παίζουνε. Βλέπετε αυτά τα παιδιά 
που τα μάτια τους είναι γιομάτα ουρανό 
και αθωότητα; Είναι οι ίδιοι αυτοί 
που σκοτώθηκαν στους πολέμους’ 
που εξωσμένοι απ’ του κόσμου αυτού την αδιαίρετη 
σκηνή επαιτήσανε το δικαίωμα 
να χαρούνε τη γη που τους γέννησε: 
Να κάθονται πάνω της ή να πορεύονται, 
να μαζεύουν λουλούδια, να ψαρεύουν στις λίμνες, 
να σκάφτουν, να χτίζουν, να θαυμάζουν τον κόσμο 
μες απ’ των άσπρων τους σπιτιών τα παράθυρα 
δίχως φόβο’ ασφαλείς και ισότιμοι 
απέναντι στη βροχή. Οι ίδιοι που πάλαιψαν 
γενναία το αδυσώπητο σκοτάδι 
και πέσανε’ που έκαμαν 
όμορφα όνειρα. Δεν ήτανε διαφορετικά 
το γέλιο, τα χέρια, οι κινήσεις τους, 
κι όμως σκοτώθηκαν. Τα μάτια τους ίδια 
σε λύπη, σε χρώμα, και ίδιο 
το φως που ζητούσανε. 
Κάθε πρωί 
που βγαίνει ο ήλιος στην πόλη του Τρόγγεν, 
στο χωριό Πεσταλότσι, τα πράγματα είναι 
το ίδιο απλά, όπως άλλωστε ήταν πάντοτε 
σε τούτο τον κόσμο, μοναχά πως τα πρόσωπα 
εδώ των παιδιών είναι πατρίδες. 
Κάθε πρωί, με το ίδιο τραγούδι 
και κάτω απ’ την ίδια υπόσχεση 
αγάπης  
όλα μαζί 
είναι η Υδρόγειος που προσεύχεται. 

Νικηφ. Βρεττάκος, Τα ποιήματα(1961-1976) 
 
[* προτυπο «χωριό» στο Τρόγγεν της Ελβετίας όπου φιλοξενούνταν τα ορφανά των πολέμων] 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑ Α 
Α1. Να πυκνώσετε το περιεχόμενο των πέντε τελευταίων παραγράφων του Κειμένου Ι σε 60-70 λέξεις («Γιατί 

αφότου οι άνθρωποι...την ευδαιμονία...»). 
Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Β 



 
Β1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις Σωστές ή Λανθασμένες σύμφωνα με το νόημα των Κειμένων 

Ι και ΙΙ, κάνοντας παραπομπές σε αντίστοιχα χωρία. 
α) Ο συγγραφέας του Κειμένου Ι θεωρεί ότι το ζήτημα της ειρήνης αφήνει αδιάφορους τους λαούς. 
β) Ο συγγραφέας του Κειμένου Ι υποστηρίζει ότι η ειρήνη αποτελεί έρεισμα της διεθνούς ομαλής 

αλληλεπίδρασης. 
γ) Οι σημερινοί λαοί, σύμφωνα με το Κείμενο Ι, εξυμνούν τον πόλεμο. 
δ) Σύμφωνα με το Κείμενο ΙΙ ο άνθρωπος νιώθει ανακούφιση μπροστά στο ενδεχόμενο ενός νέου 

πολέμου. 
ε) Ο συγγραφέας του Κειμένου ΙΙ εναντιώνεται στη διοχέτευση πολλών οικονομικών πόρων στην 

αγορά όπλων και όχι σε τομείς του πολιτισμού. 
Μονάδες 15 

 
Β2. α) Ο συγγραφέας στο Κείμενο Ι κάνει συχνά χρήση μακροπερίοδου λόγου. Εντοπίστε ένα σημείο και 

αιτιολογήστε τον ρόλο του ως προς το ύφος που διαμορφώνει. 
Μονάδες 5 

 
β) Στο Κείμενο ΙΙ ο Παπανούτσος σε κάποια σημεία κάνει χρήση του ασύνδετου σχήματος. Εντοπίστε 

ένα τέτοιο σημείο και αιτιολογήστε το ρόλο του. 
Μονάδες 10 

 
Β3. “Η τραγωδία της ανθρωπότητας... «βιομηχανιών του πολέμου»”: πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν πιο δημιουργικά οι κρατικοί πόροι αντί για την αγορά πολεμικών εξοπλισμών; Αναπτύξτε 
τις απόψεις σας σε 50-60 λέξεις. 

Μονάδες 10 
 
ΘΕΜΑ Γ 
α) Ποια είναι τα κοινά στοιχεία- βιώματα που ενώνουν τα παιδιά του ποιήματος;  Να τεκμηριώσετε την 

απάντησή σας με αναφορές σε κειμενικούς δείκτες. 
β) Τα παιδιά του ποιήματος προβάλλουν ως θεμελιώδη αξία την αγάπη. Πιστεύετε ότι η αγάπη μπορεί να 

αποτελέσει το αντίδοτο για την εξάλειψη των συγκρούσεων ανάμεσα στους λαούς; (150 – 200 λέξεις) 
Μονάδες 15 

 
ΘΕΜΑ Δ 
Σε μια ημερίδα που διοργανώνει ο Δήμος σας με θέμα «Πόλεμος και Ειρήνη» καλείστε να αναφερθείτε σε 
παράγοντες που τροφοδοτούν τον πόλεμο καθώς και στον ρόλο της παιδείας στην ενδυνάμωση της ειρήνης 
ανάμεσα στα κράτη. (400 λέξεις) 

Μονάδες 30 
 
 
Ενδεικτικές απαντήσεις 
 
ΘΕΜΑ Α 
Α1.  Το απόσπασμα αναφέρεται στη διαχρονική αξία της ειρήνης. Ήδη από τη σύσταση των πρώτων 

κοινωνιών κατέστη φανερό, ότι ο μόνος τρόπος διασφάλισης της ευημερίας τους ήταν η παγίωση της 
συνεργασίας και η αποτροπή πολεμικών συγκρούσεων. Έκτοτε η ειρήνη θεωρήθηκε το ασφαλές 
έρεισμα βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και της προόδου των λαών. Έως και σήμερα ανάγεται σε 
ύψιστο αγαθό έναντι βίαιων τρόπων επίλυσης των διαφορών και οι σύγχρονοι λαοί ζώντας υπό την 
απειλή ενός καταστροφικού πολέμου αγωνίζονται να τη διαφυλάξουν.  

 
ΘΕΜΑ Β 
Β1.   α) Λάθος (1η παράγρ.:«Το πρόβλημα της ειρήνης… απομένει υπόθεση που ενδιαφέρει άμεσα…όλους 

τους  
λαούς») 

 β) Σωστό (2η παράγρ.: «Γιατί όλοι αυτοί…-…με όλους τους άλλους») 
 γ) Λάθος (5η παράγρ.: « Αυτός τότε μέχρι σήμερα…-…καταράστηκε τον πόλεμο») 



 
 δ) Λάθος (1η παράγρ.: « …Όταν συλλογίζεται κανείς…-…τον πιάνει απελπισία») 
 ε) Σωστό (2η παράγρ.: « Η τραγωδία της σημερινής ανθρωπότητας…προϋπολογισμούς των κρατών.» &  

«Τι φταίνε…για σιδερικά που τόσο γρήγορα αχρηστεύονται;») 
 
Β2. α)  3η παράγρ.: «Γιατί αφότου οι άνθρωποι… - …των διεθνών διαφορών»   : 

Ο μακροπερίοδος λόγος καθιστά το ύφος επίσημο, επιμελημένο, σύνθετο, σαφές (εφόσον αποδίδονται 
εναργέστερα οι νοηματικές σχέσεις ), αποτελεί δείγμα υψηλού πνευματικού επιπέδου. 

 
β) 2η παράγρ.: « (ανάγκες παιδείας, υγείας, πρόνοιας)» ή «αντί να αποκτούν σχολεία, νοσοκομεία, 
βιβλιοθήκες, θέατρα»: 
Με το ασύνδετο σχήμα ο συγγραφέας παραθέτει όμοιους όρους (εδώ: τομείς ή υποδομές )  οι οποίοι 
χωρίζονται με κόμμα, αναδεικνύοντας τους. Έτσι προσδίδει ένταση στον λόγο του, ο οποίος 
καθίσταται γοργός, κοφτός και λιτός, ενώ ταυτόχρονα τον πυκνώνει. Ως σχήμα λόγου αποτελεί 
στοιχείο που συμβάλλει στη ζωντάνια και την παραστατικότητα του κειμένου. 

 
Β3.    Αντί των πολεμικών εξοπλισμών, κρίνεται πλέον απαραίτητο οι κρατικοί πόροι να διοχετευθούν στην 

εξυγίανση βασικών πυλώνων μίας κοινωνίας. Συγκεκριμένα , θα μπορούσε να ενισχυθεί ο τομέας της 
υγείας, με ίδρυση και στελέχωση νοσοκομείων, παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.ά. 
καθώς και ο τομέας της παιδείας με ίδρυση σχολικών μονάδων, δωρεάν παιδεία, εκσυγχρονισμό των 
υποδομών και πρόσληψη καταρτισμένου προσωπικού. Παράλληλα, θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί 
ο τομέας της έρευνας, των επιστημών και των τεχνών, κάτι που θα εξασφαλίσει τόσο την πνευματική 
καλλιέργεια και πρόοδο των λαών, όσο και τη διασφάλιση και ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτισμικών 
χαρακτηριστικών τους. 

 
ΘΕΜΑ Γ 

α) Τα κοινά χαρακτηριστικά-βιώματα των παιδιών με βάση το ποίημα είναι ο παροντικός τόπος 
διαμονής τους και οι δραστηριότητες των παιδιών στην πρότυπη Παιδούπολη  (μεταφορά: «… 
πατρίδες/φερμένες εδώ από τα τέσσερα σημεία της γης», πολυσύνδετο: «…Κοινό το χορτάρι κι ο ήλιος/ 
και τα χέρια που παίζουνε.», αφήγηση «Κάθε πρωί, με το ίδιο τραγούδι…προσεύχεται»). Κοινά 
παρουσιάζονται και τα χαρακτηριστικά τους  ως παιδιά, η αθωότητα, η ελπίδα και η αισιοδοξία για 
το μέλλον (μεταφορά: « τα μάτια τους γιομάτα ουρανό και αθωότητα», «που έκαμαν/ όμορφα όνειρα», 
ασύνδετο: «Δεν ήταν διαφορετικά/ το γέλιο, τα χέρια,οι κινήσεις τους») ,η απαίτησή τους να 
διατηρήσουν το δικαίωμα να ζουν και να απολαμβάνουν την πατρίδα τους και τις μικρές 
καθημερινές απολαύσεις της ζωής νιώθοντας ασφάλεια απέναντι στους κινδύνους (μεταφορά: 
«…επαιτήσανε το δικαίωμα/ να χαρούνε τη γη που τους γέννησε», «… και ίδιο το φως που ζητούσανε», 
ασύνδετο σχήμα: «…να πορεύονται,/να μαζεύουν λουλούδια, να ψαρεύουν στις λίμνες…», αντίθεση: 
«δίχως φόβο’ ασφαλείς…»). Ο αγώνας αυτός ωστόσο στέρησε τη ζωή σε κάποια από αυτά 
(επανάληψη: «… είναι οι ίδιοι αυτοί που σκοτώθηκαν στους πολέμους»- «…Οι ίδιοι που πάλαιψαν/ 
γενναία…και πέσανε’», «κι όμως σκοτώθηκαν») καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη να εκπληρωθεί 
ο βασικός σκοπός-επιδίωξή τους για επικράτηση της αγάπης (μεταφορές: «για έναν διάλογο αγάπης», 
«και κάτω απ’ την ίδια υπόσχεση/ αγάπης/ όλα μαζί», προσωποποίηση: «είναι η Υδρόγειος που 
προσεύχεται»). 
[ Η καθολικότητα των βιωμάτων και των επιδιώξεων επιτείνεται από τις έντονες εικόνες και το 
συγκινησιακό-συναισθηματικά φορτισμένο λεξιλόγιο (πχ «Να θαυμάζουν τον κόσμο/ μες απ’τον 
‘ασπρων τους σπιτιών τα παράθυρα» , «Βλέπετε αυτά τα παιδιά…αθωότητα;», αγάπη, εξωσμένοι, φόβο, 
ασφαλείς, λύπη, φως κλπ)] 

 
β) Τα παιδιά του ποιήματος εξαίρουν τη σημασία της αγάπης ενάντια στον παραλογισμό των 
πολέμων. Η αγάπη πράγματι μπορεί να λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη για την επιδίωξη της 
ομόνοιας, του σεβασμού, της αρμονικής συνύπαρξης και συνεργασίας με σκοπό την πρόοδο 
ολόκληρης της ανθρωπότητας, ωστόσο η ύπαρξή της και μόνον δεν είναι αρκετή να αντιπαλέψει τα 
επιθετικά ένστικτα και τους ιδιοτελείς σκοπούς των ισχυρών. Απαιτείται μια ολοκληρωτική 
αναμόρφωση του κόσμου, βασισμένη στην ανθρωπιστική παιδεία, την πολύπλευρη καλλιέργεια και 
την πρόταξη των ηθικών αξιών έναντι του στυγνού ανταγωνισμού, της κερδοσκοπίας και των πάσης 



 
φύσεως ιδιοτελών βλέψεων. Έτσι θα μπορέσει η αγάπη να μετουσιωθεί σε πράξη και έτσι να 
αποτελέσει ανασχετικό παράγοντα απέναντι στις συγκρούσεις των λαών.  

 
 
ΘΕΜΑ  Δ 
 
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, 
 στα πλαίσια της σημερινής ημερίδας που διοργανώνει με ιδιαίτερη επιτυχία για μια ακόμα χρονιά ο 
δήμος μας, κλήθηκα ως ευαισθητοποιημένος πολίτης να αναπτύξω τον προβληματισμό μου πάνω σε ένα θέμα 
που – δυστυχώς – επανέρχεται ξανά στο προσκήνιο. Πρόκειται για ένα διαχρονικό ζήτημα που απασχολεί την 
ανθρωπότητα, το ζήτημα του πολέμου και της ειρήνης. Τα γεγονότα, λοιπόν, της επικαιρότητας μας ωθούν να 
αναλογιστούμε ποιοι είναι τελικά εκείνοι οι παράγοντες που πυροδοτούν ακόμα και στις σύγχρονες, 
ανεπτυγμένες  κοινωνίες αιματηρές συρράξεις και πως μπορεί η παιδεία να αποτελέσει  εφαλτήριο για την 
ειρηνική συνύπαρξη ανάμεσα στους λαούς. 
 Αιτίες που οδηγούν σε πολεμικές συρράξεις: 
  Οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα: επεκτατισμός μεγάλων δυνάμεων με σκοπό την κατάκτηση 
εδαφών, πλουτοπαραγωγικών πηγών, αποικιών, ξένων αγορών, οικονομικός ανταγωνισμός μεταξύ κρατών 
και πολιτική «διείσδυσης» των υπερδυνάμεων .  
  Μεγάλα συμφέροντα που συνδέονται με τη βιομηχανία και το εμπόριο όπλων 
  Θρησκευτικές έριδες, φονταμενταλισμός 
  Εθνικισμός, φανατισμός, μισαλλοδοξία 
  Αρχομανία, προσωπολατρία 
  Πολιτική καταπίεση: κρατικός αυταρχισμός, παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων, ανελεύθερα 
καθεστώτα  κοινωνικές συγκρούσεις (εμφύλιες διαμάχες) 
  κοινωνική αδικία εξαθλίωση κατώτερων στρωμάτων κοινωνική αστάθεια  
  Ιδεολογική κρίση και αμφισβήτηση αρχών και θεσμών 
  Αδυναμία φορέων αγωγής να διαμορφώσουν σκεπτόμενα άτομα με κοινωνική συνείδηση και 
ανθρωπιστικό προσανατολισμό 
  Αποπολιτικοποίηση, εφησυχασμός, εξασθένιση της κριτικής ικανότητας 
 
 Αντιλαμβάνεσθε, επομένως, κυρίες και κύριοι, ότι για να μπορέσουν να περισταλούν τέτοιοι 
παράγοντες και να θριαμβεύσει η ειρήνη οφείλουμε όλοι να αναλογιστούμε τη σημαντικότητα της παιδείας, 
κυρίως εκείνης με ανθρωπιστικό προσανατολισμό. Μόνο αυτή μπορεί να προσφέρει: 
  σφυρηλάτηση πολιτών στο φιλειρηνικό πνεύμα, καλλιέργεια κοινωνικής συνείδησης και 
αισθήματος ευθύνης 
  καταπολέμηση ατομικισμού, δογματισμού και φανατισμού  προαγωγή ανθρωπιστικών αξιών: 
αγάπης, αλληλεγγύης, σεβασμού, ανεκτικότητας κλπ 
  διάπλαση ατόμων-πολιτών με ηθική ακεραιότητα, ευρύτητα πνεύματος και κριτική ικανότητα 
  απαλλαγή από πνεύμα ανταγωνισμού   πρόταξη διαλόγου έναντι βίας για την επίλυση διαφορών 
  πολιτικοποίηση  εδραίωση της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της ισότητας και ικανότητα 
επιλογής ικανών ηγετών με ήθος και ακέραιο χαρακτήρα 
  διαμόρφωση ενεργών, ευαισθητοποιημένων πολιτών συμμετοχή στα κοινά, ειρηνική διεκδίκηση 
δικαιωμάτων 
  
 Καθίσταται επομένως σαφές, ότι ευθύνη όλων μας αποτελεί η διαμόρφωση των κατάλληλων 
συνθηκών που θα διασφαλίσουν την ειρήνη και την ομόνοια ανάμεσα στους πολίτες και τους λαούς σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Σας καλώ λοιπόν όλους απέναντι στο δόγμα “si vis pacem para bellum” , να 
προτάξουμε το σύνθημα της αγάπης, της αλληλεγγύης , της ομόνοιας, της ελευθερίας και της ειρήνης ως 
μοναδικές αξίες για τη διασφάλιση της ευημερίας και της προόδου. 
 
Σας ευχαριστώ για την προσοχή που επιδείξατε.   
 

 


