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KEIMENO 

Η πην κπεξδεκέλε γεληά ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο Ιζηνξίαο 

Σθεθηείηε έλα παηδί πνπ έδεζε ηελ εθεβεία ηνπ ζηελ θνξύθσζε ηήο «ηζρπξήο Διιάδαο». 

Έλα παηδί πνπ έηξερε ζηνπο δξόκνπο κε ηε γαιαλόιεπθε, γηα λα παλεγπξίζεη ηελ καηάκηεζε 

ηνπ Euro, πνπ παξαθνινπζνύζε καγεκέλν ηελ ηειεηή έλαξμεο ηνπ Γεκήηξε Παπατσάλλνπ 

ζηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 2004 ζηελ θαηλνύξγηα plasma ηειεόξαζε, πνπ αγόξαζαλ νη 

δηθνί ηνπ κε θαηαλαισηηθό δάλεην θαη νλεηξεπόηαλ ηε ζηηγκή πνπ ζα πεξάζεη ζην παλεπηζηήκην 

γηα λα ζπνπδάζεη business administration. Έλα παηδί πνπ θαληαζησλόηαλ ηα θνηηεηηθά ηνπ 

ρξόληα, θαηά πξνηίκεζε ζε κηα άιιε πόιε, γηα λα δνθηκάζεη ηε δσή καθξηά από ηελ 

νηθνγελεηαθή ζηέγε, ηα θνηηεηηθά μελύρηηα, ίζσο θαη κε ιίγε θαηαδίθε ηεο αιινηξίσζεο κέζα 

από ηα βηβιία ηνπ Έξηρ Φξνκ, γηα ηνπο πην «ςαγκέλνπο». Έλα παηδί ην νπνίν, πξνηνύ ην 

θαηαιάβεη, βξέζεθε ζηε δίλε ηνπ Γεθέκβξε ηνπ 2008, ην πξνκήλπκα θηλδύλνπ ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο, θαη, αθνινύζσο, «πξνζγεηώζεθε» απόηνκα ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο Διιάδαο ηήο 

θξίζεο. Απηό ην παηδί, ελήιηθνο κε ππνρξεώζεηο ζήκεξα, ζηήλεηαη ζηελ νπξά γηα λα 

ζπκπιεξώζεη βηνγξαθηθό, πεξηκέλεη ζην ηακείν αλεξγίαο, ζηέιλεη αίηεζε εξγαζίαο ζην 

εμσηεξηθό, αλεζπρεί γηα ηνλ δηαθαλνληζκό ηήο ΓΔΗ. Πηζαλόηαηα, άθεζε πίζσ ηα γεκάηα 

ηαζάθηα ηνύ θνηηεηηθνύ δσκαηίνπ ηνπ θαη γύξηζε ζην παηξηθό ζπίηη κε ηα εθεβηθά πόζηεξ 

πάλσ από ην κπεξδεκέλν θεθάιη ηνπ, παξαθνινπζώληαο εθπνκπέο γηα επαγγεικαηηθέο 

επθαηξίεο ζηελ θαιιηέξγεηα «ζαθξάλ» θαη ζαιηγθαξηώλ. 

Απηά ηα παηδηά κεγάισζαλ ζε κηα θξίζηκε θακπή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Δίλαη ε 

λενιαία ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ίζσο ε πην κπεξδεκέλε γεληά ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο 

Ιζηνξίαο, απηή πνπ έρεη ελειηθησζεί κέζα ζηνλ παληθό ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ. Πώο ζα 

διαμορθώζει ηα νξάκαηά ηεο γηα ην κέιινλ; Πνηα θνηλσληθά καζήκαηα ζα πάξεη; Καη γηαηί – 

όπσο δείρλνπλ νη έξεπλεο – ξηδνζπαζηηθνπνηείηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν ζε έλα πεξίεξγν κείγκα 

θαλαηηζκνύ, είηε πξνο ηελ αληίδξαζε είηε πξνο ηε ζπληήξεζε; Δίλαη ε λενιαία πνπ 

θσδηθνπνηείηαη ζαλ «ρακέλε γεληά» ζηηο δηεζλείο κειέηεο θαη θηγνπξάξεη ζην 60% ζηνπο 

δείθηεο αλεξγίαο ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο. Έλα ηκήκα ηεο παξεθηξέπεηαη ζε 

ζπλζήθεο παραβαηικόηεηας, αηνκηθήο βίαο ή ρνπιηγθαληζκνύ. Έλα άιιν ηκήκα αλαδεηεί ηελ 
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ηαπηόηεηά ηνπ κέζα από ηελ έληαμε ζε ζπκπαγείο νκάδεο πνπ επλννύλ ηνλ, θάζε κνξθήο, 

εμηξεκηζκό. 

ην πιαίζην απηό, ε λενιαία βηώλεη έληνλεο αλαθαηαηάμεηο πνπ ανατρέπουν ηηο 

παξαδνζηαθέο αμίεο θαη ραξαθηεξίδνληαη από ηε γεληθεπκέλε ακθηζβήηεζε ηνπ παιηνύ. 

Παξ’ όηη, ζπρλά, ηε ζεσξνύλ «απνιηηίθ» ζηνλ δεκόζην ιόγν, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε λενιαία 

«ςειαθίδεη» κηα λέα πνιηηηθνπνίεζε. Η απαμίσζή ηεο είλαη πνιηηηθή πξάμε. Γίλεηαη θαλεξό 

όηη ε λέα γεληά έρεη κηα πην ραιαξή ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή – κε ηελ έλλνηα ηεο νξγαληθήο 

έληαμεο ή ηεο ζηαζεξήο ζηήξημεο ελόο θνκκαηηθνύ θνξέα. Αθόκε πην ραιαξή είλαη ε ζρέζε  

ηεο κε ηηο θάιπεο, αθνύ ζε κεγάιν βαζκό δελ πξνζδνθά ζεκαληηθέο αιιαγέο από ηελ εθινγηθή 

δηαδηθαζία. Έξεπλα ζηα ζρνιεία έδεημε όηη ην 79% ηνπ δείγκαηνο δελ αηζζάλεηαη θακία 

ζηγνπξηά γηα ην κέιινλ, ην 73% δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πνιηηηθή θαη ην 86% δειώλεη 

δπζαξεζηεκέλν από ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο ζηε ρώξα. Παξόια απηά, ε απαηζηνδνμία 

δε γίλεηαη απόζπξζε, θαζώο νη λένη ςάρλνπλ λα βξνπλ ηξόπν γηα λα αθνπζηεί ε θσλή ηνπο θαη 

λα γίλνπλ «νξαηνί». Σε εξώηεζε γηα ην πνηεο ελέξγεηεο ζεσξνύλ απνηειεζκαηηθέο, ην 45,6% 

απαληά ε ζπκκεηνρή ζε δηαδειώζεηο, ην 21,1% ε ζπκκεηνρή ζε απεξγίεο, ην 12,8% ε 

δεκηνπξγία «κπινγθ» θαη κόιηο ην 7% απαληά ε ζπκκεηνρή ζε θόκκα. 

πλεπώο, ε λενιαία βξίζθεηαη ζε αδηέμνδν θαη πξνζπαζεί λα δξαπεηεύζεη κε 

θπξηνιεθηηθό θαη ζπκβνιηθό ηξόπν. Σύκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Κνκηζηόλ, ην 64% ησλ λέσλ 

Διιήλσλ, ειηθίαο 15-35, δειώλεη πξόζπκν γηα νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε πξνο αλαδήηεζε ελόο 

βηώζηκνπ πεξηβάιινληνο. Τν ξήγκα, όκωο, δελ αθνξά απιώο ηε ζθαίξα ηεο νηθνλνκίαο, αιιά 

ζπληζηά, επί ηεο νπζίαο, δηάξξεμε ηνπ θνηλσληθνύ δεζκνύ. Τειηθά, αλ θάηη ζπλνςίδεη ηε ζηάζε 

ηεο λενιαίαο, απηό είλαη ε άξλεζε. Γελ αναγνωρίδει ηνλ εαπηό ηεο ζε έλα πεξηβάιινλ 

πλεπκαηηθήο θαη πιηθήο θηώρεηαο, όπνπ ε δσή ηήο «βγάδεη πηθξόρνια ηε γιώζζα» θαη ηεο 

δεηάεη ηνλ ιόγν… 

Γηαζθεπαζκέλν άξζξν, BΗmagazino, Κπξηαθή 2 Φεβξνπαξίνπ 2014 

Θέκαηα: 

Α1.Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνύ θεηκέλνπ πνπ ζαο δόζεθε (100-120 ιέμεηο). 
 

(Μνλάδεο 25) 

Β1. Να αλαπηύμεηε, ζε κία παξάγξαθν 80-100 ιέμεσλ, ην πεξηερόκελν ηνύ απνζπάζκαηνο πνπ 

αθνινπζεί: «ην πιαίζην απηό, ε λενιαία βηώλεη έληνλεο αλαθαηαηάμεηο πνπ αλαηξέπνπλ 

ηηο παξαδνζηαθέο αμίεο θαη ραξαθηεξίδνληαη από ηε γεληθεπκέλε ακθηζβήηεζε ηνπ 

παιηνύ». 

(Μνλάδεο 10) 
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Β2.(α). Να βξείηε ηνλ ηξόπν θαη ηα κέζα πεηζνύο ζηελ ηξίηε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ (« Σην 

πιαίζην απηό, …ε ζπκκεηνρή ζε θόκκα») θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε 

αλαθνξέο από ην θείκελν. 

(Μνλάδεο 6) 

Β2.(β). Πνηα λνεκαηηθή ζρέζε εθθξάδνπλ νη παξαθάησ κεηαβαηηθέο /ζπλδεηηθέο ιέμεηο – 

θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ (κε έληνλε γξαθή ζην θείκελν): 

Παξόια απηά (παξάγξαθνο 3) 

Καζώο ( παξάγξαθνο 3) 

πλεπώο ( παξάγξαθνο 4) 

Όκωο (παξάγξαθνο 4) 
 

(Μνλάδεο 4) 

Β3.(α). Να μαλαγξάςεηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ, αληηθαζηζηώληαο ηηο 

ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο κε άιιεο ζπλώλπκεο , ρσξίο λ΄ αιιάμεη ην λόεκα: 

 
 

-… ίζσο θαη κε ιίγε θαηαδίθε ηεο αιινηξίσζεο κέζα από ηα βηβιία ηνπ Έξηρ Φξνκ, γηα ηνπο 

πην «ςαγκέλνπο». 

 
 

-Απηό ην παηδί , ελήιηθνο κε ππνρξεώζεηο ζήκεξα,… 

 

 
- Έλα άιιν ηκήκα αλαδεηεί ηελ ηαπηόηεηά ηνπ κέζα από ηελ έληαμε ζε ζπκπαγείο νκάδεο… 

 

 
-Αθόκε πην ραιαξή είλαη ε ζρέζε ηεο κε ηηο θάιπεο , αθνύ ζε κεγάιν βαζκό δελ πξνζδνθά 

ζεκαληηθέο αιιαγέο από ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία. 

 

 
-Σπλεπώο, ε λενιαία βξίζθεηαη ζε αδηέμνδν θαη πξνζπαζεί λα δξαπεηεύζεη κε θπξηνιεθηηθό θαη 

ζπκβνιηθό ηξόπν. 

 
 

(Μνλάδεο 5) 
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Β3.(β). Να αλαιύζεηε ηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ κε ηελ πιάγηα γξαθή ζηα ζπλζεηηθά ηνπο θαη από 

ην δεύηεξν ζπλζεηηθό θάζε ιέμεο λα ζρεκαηίζεηε κία θαηλνύξγηα, ζύλζεηε ιέμε: καηάκηεζε (1
ε
 

παξάγξαθνο), διαμορθώζει ( 2
ε
 παξάγξαθνο), παραβαηικόηεηας (2

ε
 παξάγξαθνο), αναηρέποσν 

(3
ε
 παξάγξαθνο), αναγνωρίδει (4

ε
 παξάγξαθνο). 

 
(Μνλάδεο 5) 

 
Β4. Πνην ξεκαηηθό πξόζσπν θπξηαξρεί ζην θείκελν; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ηνπ 

ζπγγξαθέα. 

 
(Μνλάδεο 5) 

 
Γ1. Σαο δίλεηαη ε επθαηξία, κε αθνξκή εκεξίδα πνπ δηνξγαλώλεη ην ζρνιείν ζαο κε ζέκα ηελ 

απνιηηηθνπνίεζε ησλ λέσλ, λα ζπλαληήζεηε ηνλ Πξόεδξν ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ . Πνηεο 

ζθέςεηο ζαο ζα ηνπ εθζέηαηε ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο αλάπηπμεο ηνπ θαηλνκέλνπ , αιιά θαη ηηο 

επηπηώζεηο ηνπ ζε αηνκηθό θαη θνηλσληθό επίπεδν; Να θαηαγξάςεηε ηηο ζθέςεηο ζαο απηέο ζε 

κία επηζηνιή, 500-600 ιέμεσλ, ηελ νπνία ζα ηνπ επηδώζεηε θαηά ηε ζπλάληεζή ζαο καδί ηνπ. 

 
(Μνλάδεο 40) 
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ 

Α1.Τν θείκελν αλαθέξεηαη ζηε ζύγρπζε πνπ βηώλεη ε λέα γεληά, ιόγσ ησλ θνηλσληθνπνιηηηθώλ 

κεηαβνιώλ ζηε ζύγρξνλε Διιάδα. Ο ζπγγξαθέαο πεξηγξάθεη ηηο επλντθέο ζπλζήθεο 

θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηώλ απηώλ, ζε αληίζεζε κε ηε ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ σο ελήιηθεο θαη δηεξσηάηαη πνην ζα είλαη ην κέιινλ ηεο γεληάο πνπ 

ελειηθηώζεθε κέζα ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Η γεληά απηή αληηκεησπίδεη, πιένλ, ην θάζκα ηεο 

αλεξγίαο θαη έλα κέξνο ηεο νδεγείηαη ζε έθλνκεο θαη αθξαίεο επηινγέο, ελώ, ζπλνιηθά θαη 

ζύκθσλα κε έξεπλεο, αζθεί θξηηηθή ζην θαηεζηεκέλν θαη απνξξίπηεη ηελ θνκκαηηθνπνίεζε, 

αλαδεηώληαο άιινπο ηξόπνπο εθδήισζεο ηεο πνιηηηθήο ηεο επαηζζεηνπνίεζεο. Σην πιαίζην 

απηό, νη λένη αλαδεηνύλ ηξόπνπο δηαθπγήο, όπσο ε κεηαλάζηεπζε, πνπ πιήηηεη ηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή, θαζώο αξλνύληαη λα ζπκβηβαζηνύλ κ’ έλα πεξηβάιινλ πιηθήο θαη πλεπκαηηθήο 

θαρεμίαο. 

 

 

Β1. Οη ζύγρξνλεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο νδεγνύλ ηε λενιαία ζηελ απόξξηςε ηνπ θαηεζηεκέλνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε λέα γεληά έξρεηαη αληηκέησπε κε ηελ αληζόηεηα , ηελ αλαμηνθξαηία θαη ηε 

δηαθζνξά ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο, θαζώο θπξηαξρνύλ ε θνκκαηηθνπνίεζε ηνπ θξάηνπο , ηα 

κηθξνπνιηηηθά ζπκθέξνληα θαη νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο πνιηηηθνύο θαη ζηνπο 

ςεθνθόξνπο ηνπο. Σηα παξαπάλσ, έξρεηαη λα πξνζηεζεί ε θξίζε ησλ εζηθώλ αμηώλ, ε 

επηθξάηεζε πιηζηηθώλ πξνηύπσλ θαη ην έιιεηκκα αλζξσπηάο ηεο επνρήο καο. Όια απηά 

«γελλνύλ» ζηνπο λένπο αηζζήκαηα απνγνήηεπζεο, κε απνηέιεζκα λα πηνζεηνύλ κία ζηάζε 

ακθηζβήηεζεο απέλαληη ζηηο θαζηεξσκέλεο αμίεο. 

 

 

 

Β2.(α). Σηε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν, ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ηελ επίθιεζε ζηε ινγηθή σο 

ηξόπν πεηζνύο, κε κέζα πεηζνύο επηρεηξήκαηα: « Σην πιαίζην απηό, […] εθινγηθή δηαδηθαζία» , 

« Παξόια απηά[…] ΄΄αόξαηνη΄΄» θαη ηεθκήξηα (είδνο ηεθκεξίνπ: έξεπλα - ζηαηηζηηθά ζηνηρεία): 

« Έξεπλα ζηα ζρνιεία[…] ζηε ρώξα» θαη « Σε εξώηεζε […] ε ζπκκεηνρή ζε θόκκα.» 

Β2.(β). 

Παξόια απηά: ελαληίσζε-αληίζεζε 

Καζώο: αηηηνιόγεζε 

πλεπώο: απνηέιεζκα- ζπκπέξαζκα 

Όκωο: ελαληίσζε – αληίζεζε 
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Β3.(α). 

Αιινηξίσζεο : απνμέλωζεο , απνκόλωζεο 

Υπνρξεώζεηο: θαζήθνληα 

Έληαμε: ζπκκεηνρή 

Πξνζδνθά: ειπίδεη, πξνζβιέπεη 

Γξαπεηεύζεη: απνδξάζεη 

 

 
Β3.(β). 

Καηάθηεζε: θαηά + (θηάωκαη)θηώκαη / θηήζε= απόθηεζε, αλάθηεζε 

Γηακνξθώζεη: δηά+ κνξθώλω= κεηακνξθώλω , παξακνξθώλω 

Παξαβαηηθόηεηαο: παξά+ βαίλω = αλάβαζε, θαηάβαζε, απόβαζε 

Αλαηξέπνπλ: αλά + ηξέπω = απνηξνπή, επηηξνπή 

Αλαγλσξίδεη: αλά + γλωξίδω = παξαγλωξίδω , απόγλωζε, επίγλωζε 

 

 
Β4. Τν γξακκαηηθό πξόζσπν πνπ θπξηαξρεί ζην θείκελν είλαη ην γ΄ ξεκαηηθό πξόζσπν(θπξίσο 

εληθνύ). Ο ζπγγξαθέαο επηιέγεη ην ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν, θαζώο πξνζδίδεη ζην θείκελν 

αληηθεηκεληθόηεηα θαη νπδεηεξόηεηα. Απνζηαζηνπνηεκέλνο από ηηο πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο , 

πξνζεγγίδεη ην δήηεκα ηεο ζύγρπζεο πνπ βηώλεη ε λέα γεληά, ζην πιαίζην ηεο ζύγρξνλεο 

πνιηηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο. Δπηδηώθεη νη ζέζεηο ηνπ λα έρνπλ επξύηεξε ηζρύ θαη ην κήλπκά ηνπ 

λα είλαη πην γεληθό. 

 

 
Γ. 

Δπηθνηλωληαθό πιαίζην: Δπηζηνιή ζηνλ Πξόεδξν ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. Ιδηόηεηα ηνπ ζπληάθηε: 

καζεηήο. 

Γιώζζα/Ύθνο: 

 θπξηνιεθηηθή(θαηά βάζε ) ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο 

 Φξήζε, θπξίσο γ΄πξνζώπνπ , ώζηε λ΄αλαδεηρζεί ε αληηθεηκεληθόηεηα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. 

 Σπλδπαζκόο α΄εληθνύ πξνζώπνπ ,αιιά θαη α΄- β΄ πιεζπληηθνύ γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηθνηλσληαθήο 

πεξίζηαζεο. 

 Δπαλαδηαηύπσζε ηεο πξνζθώλεζεο. 

 Ύθνο : επίζεκν, πξνηξεπηηθό , παξαθηλεηηθό ,παξεκβαηηθό (ρξήζε πξνηξεπηηθώλ εγθιίζεσλ[ ππνηαθηηθή, 

πξνζηαθηηθή], ξήκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο παξαθίλεζεο , εζηθήο θαη δενληνινγηθήο επηηαγήο. 

Υωξνρξνληθό πιαίζην αλαθνξάο: γξάθεηαη ζην πάλσ δεμηό άθξν ηεο ζειίδαο: π.ρ. Αζήλα / Τόπνο, 21 

Ιαλνπαξίνπ 2018 
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Πξνζθώλεζε: Αμηόηηκε θ. Πξόεδξε ηεο Βνπιήο ηωλ Διιήλωλ, 

Α΄ΠΡΟΛΟΓΟ 

 Αθνξκή από ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε. Έληαμε ηνπ πξνβιήκαηνο ζηε ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα. 

Δπξύηεξα θνηλσληθό πξόβιεκα θαη όρη κόλν ζε επίπεδν πνιηηηθήο. Οκαιή κεηάβαζε ζην θπξίσο ζέκα. 

Β΄ΚΤΡΙΩ ΘΔΜΑ 

Πξώην δεηνύκελν: Αίηηα αλάπηπμεο ηεο απνιηηηθνπνίεζεο 

 Η θξίζε ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ηε ραξαθηεξίδνπλ, πξνθαινύλ ηελ 

απνγνήηεπζε , ηελ πηθξία, ηελ αγαλάθηεζε θαη ηελ απνζηξνθή ηνπ θόζκνπ. 

 Ο ηερλνθξαηηζκόο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε απνπζία ζηνηρεηώδνπο πνιηηηθήο αγσγήο, δελ επηηξέπνπλ ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο. 

 Οη θνξείο αγσγήο (νηθνγέλεηα, ΜΜΔ θ.ιπ.) δελ θαιιηεξγνύλ επαξθώο ηε δεκνθξαηηθή ζπλείδεζε θαη ην 

ήζνο ζηνπο λένπο αλζξώπνπο. 

 Τν θαηαλαισηηθό- επδαηκνληζηηθό πλεύκα ηεο επνρήο αλαδεηθλύεη ηνλ αηνκηθηζκό , ηελ ηδηώηεπζε, ην 

αδπζώπεην θπλήγη ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπ αηνκηθνύ ζπκθέξνληνο. 

 Τα ζύγρξνλα, ζνβαξόηαηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο , θπξίσο ζε νηθνλνκηθό επίπεδν, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ έλδεηα , ηελ αλεξγία, αιιά θαη ηα θαηλόκελα θνηλσληθήο παζνγέλεηαο, δελ επηηξέπνπλ 

ηελ αλάδεημε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 Η έιιεηςε ειεύζεξνπ ρξόλνπ , εμαηηίαο ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο , αιιά θαη ε αλάισζή ηνπ ζε κε 

δεκηνπξγηθέο ελαζρνιήζεηο, δελ αθήλεη ηα πεξηζώξηα γηα πνιηηηθνπνίεζε. 

Γεύηεξν δεηνύκελν: Δπηπηώζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ζε αηνκηθό-θνηλωληθό επίπεδν 

 Η απνιηηηθνπνίεζε κεηαθξάδεηαη ζπρλά ζε κεησκέλε θηλεηηθόηεηα , αλαζθάιεηα θαη δπζθνιία ζηελ 

επηθνηλσλία γεληθόηεξα. Τν άηνκν δπζθνιεύεηαη λα θνηλσληθνπνηεζεί θαη λα ζπλάςεη εηιηθξηλείο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Πεξηνξηζκόο ησλ πλεπκαηηθώλ νξηδόλησλ. Άηνκν ρεηξαγσγήζηκν θαη 

εηεξνθαηεπζπλόκελν. Η ζπλείδεζή ηνπ δηαβξώλεηαη , αθνύ δελ θαιιηεξγεί θαη δελ ηεξεί ηηο αξρέο 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζεβαζκνύ ζηνλ ζπλάλζξσπν. (άηνκν) 

 Παξάιιεια, ε απνιηηηθνπνίεζε θαηαιήγεη ζπρλά ζηελ θνηλσληθή απνκόλσζε , ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη 

ηελ πξόθιεζε αληηθνηλσληθώλ ή αθόκα θαη παξαβαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ / Δπηινγή αθξαίσλ ηδενινγηώλ 

(άηνκν) 

 Η επξύηεξε θνηλσλία αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζπλνρήο. Η κεησκέλε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή δσή, δε βνεζά ζηελ άκβιπλζε ησλ θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ, αληίζεηα επηηξέπεη ηελ θιηκάθσζή 

ηνπο. (θνηλωλία) 

 Η πνιηηηθή ζηαζεξόηεηα δηαζαιεύεηαη. Τν πνιίηεπκα ηεο δεκνθξαηίαο απεηιείηαη από θαηλόκελα 

δεκαγσγίαο , ιατθηζκνύ , κεζζηαληζκνύ θ.ιπ. Η πνιηηηθή θξίζε δηεπξύλεηαη. (θνηλωλία) 

 Η εμέιημε ζε όια ηα επίπεδα βξαδππνξεί, θαζώο ε ζπιινγηθή δξάζε κεηώλεηαη θαη ν ξπζκόο ησλ εμειίμεσλ 

δελ θαζνξίδεηαη από ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία. (θνηλωλία) 
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Γ΄ΔΠΙΛΟΓΟ 

Αλαθεθαιαησηηθόο/ζπκπεξαζκαηηθόο .Τν θαηλόκελν είλαη ππαξθηό θαη ζνβαξό γηα ην κέιινλ 

ηεο ρώξαο θαη ησλ πνιηηώλ ηεο θαη ζα πξέπεη λα ηύρεη ηεο αλάινγεο αληηκεηώπηζεο. 

 

 
Απνθώλεζε 

Με ζεβαζκό/Με ηηκή /Με εθηίκεζε 
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