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Τα τέσσερα στάδια της Έρευνας 
 
 

Η ποσοτική έρευνα «Οι νέοι και οι κρίση» που 
σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε το Μάιο 2010 από 

την εταιρία ερευνών Focus Bari για λογαριασμό της 
247media το 2010, αποτέλεσε το ερέθισμα να 

προχωρήσουμε ακόμα πιο βαθιά με μια ποιοτική έρευνα   

Το Φεβρουάριο του 2011 διενεργήθηκε ένα Focus-group 8 
ατόμων (4 άντρες- 4 γυναίκες 28-34) στο πλαίσιο των 

συναντήσεων της ομάδας G30 στο BIOS με θέμα: 
«οι αξίες του χθες, του σήμερα και το αύριο» 

Με βάση τα ευρήματα της ομάδας σχεδιάστηκε μια σειρά 
συνεντεύξεων μπροστά σε κάμερα με άτομα που 

καλύπτουν  ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων, όσον αφορά 
στην οικονομικό-κοινωνική τους κατάσταση αλλά το 

μορφωτικό επίπεδο  

Τελικό στάδιο της έρευνάς μας, θα είναι η επανάληψη της 
ποσοτικής έρευνας που έγινε το Μάιο του 2010, με 

προσθήκη ερωτήσεων που προέκυψαν από τα ευρήματα 
των δύο σταδίων της ποιοτικής (focus-group & ατομικές 

συνεντεύξεις) 



Ποσοτική Έρευνα Μάιος 2010 

      από τη  
  

   

Πανελλήνια ποσοτική έρευνα στατιστικής φύσης 
Διεξαγωγή μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων / CATI, από ειδικευμένους 
ερευνητές της Focus Bari 
Χρήση προκαθορισμένου ερωτηματολογίου με κλειστές ερωτήσεις, που 
σχεδιάστηκε από τη Focus και οριστικοποιήθηκε σε συνεργασία με την 
24Media 
Πληθυσμός: Η έρευνα απευθύνθηκε σε νέους ηλικίας 18-35 ετών, 
πανελλαδικά.  
Δείγμα: 800 άτομα από τον παραπάνω πληθυσμό 
Τυχαία δειγματοληψία βάσει τηλεφωνικών καταλόγων ΟΤΕ, με quotas φύλου, 
ηλικίας, αστικότητας & περιοχών  
Διερευνήθηκαν : 
Ι. Γενικές αντιλήψεις των νέων για την κρίση 
ΙΙ. Οι επιπτώσεις της κρίσης στη ζωή των νέων 
ΙΙΙ. Συνήθειες ενημέρωσης των νέων για την επικαιρότητα 
 
 
 

http://news247.gr/�


Η συζήτηση διάρκειας μιας ώρας ολοκληρώθηκε με τη 
δημιουργία συλλογικού collage με θέμα  «Το αύριο» 

Τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου Μαΐου 2011 στο Bios  
ενώπιον κοινού 

Με στόχο να εμβαθύνουμε και να σκιαγραφήσουμε τη γενιά των σημερινών 
«τριαντάρηδων» διεξήγαμε μια ομαδική συζήτηση, ανιχνευτικής φύσης, με 
επίκεντρο τις αξίες του χθες του σήμερα και του αύριο 

Ομαδική συζήτηση 8 ατόμων – 4 άντρες και 4 
γυναίκες ηλικίας 28-34 διαφορετικού κοινωνικού 
οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου 
Με χρήση προβολικών και δημιουργικών τεχνικών 
καλύφθηκαν θεματικές που αφορούν: 

τα αίτια της κρίσης 
ο «τριαντάρης σήμερα και τα συναισθήματά του 
Οι αξίες που κρατάμε και αναζητούμε για το 

αύριο 



Στο δεύτερο μέρος της συζήτησης με αφορμή 
ένα οπτικό ερέθισμα ο ερωτώμενος 
επικεντρώνεται στο σχολιασμό της κρίσης, των 
αξιών, τη συμβολή του internet και τις νέες 
τάσεις που αναπτύσσονται σε κοινωνικό 
επίπεδο 

Έχοντας τα πρώτα ευρήματα ως κατευθυντήρια γραμμή, σχεδιάσαμε μια σειρά 
συνεντεύξεων, που θα αποτελέσει το καθεαυτό υλικό του ντοκιμαντέρ 

Στο πρώτο μέρος της συζήτησης μιλούν 
ελεύθερα για τον εαυτό τους, τι τους 
απασχολεί προσωπικά αυτήν τη χρονική 
στιγμή και ποια είναι τα βασικά ενδιαφέροντά 
τους 

ΟΠΤΙΚΟ ΕΡΕΘΙΣΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 



Ποσοτική Έρευνα Ιούλιος 2011 

      από τη  
  

   

Πανελλήνια ποσοτική έρευνα στατιστικής φύσης 
Διεξαγωγή μέσω Focus Online Panel της Focus Bari 
Χρήση προκαθορισμένου ερωτηματολογίου με κλειστές ερωτήσεις, από την 
πρώτη έρευνα της Focus και της 24Media, με προσθήκη νέων ερωτήσεων 
που αφορούν τις τάσεις που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της ποιοτικής 
έρευνας 
Πληθυσμός: Η έρευνα απευθύνθηκε σε νέους ηλικίας 28-35 ετών, 
πανελλαδικά.  
Δείγμα: 400 άτομα από τον παραπάνω πληθυσμό 
Τυχαία δειγματοληψία βάσει τηλεφωνικών καταλόγων ΟΤΕ, με quotas φύλου, 
ηλικίας, αστικότητας & περιοχών  
Θα διερευνηθούν : 
Ι. Γενικές αντιλήψεις των νέων για την κρίση 
ΙΙ. Οι επιπτώσεις της κρίσης στη ζωή των νέων 
ΙΙΙ. Θέματα από την επικαιρότητα όπως το κίνημα των Αγανακτισμένων κ.α. 
 
 
 G30 



Η ζωή μας έως τα μέσα των ’00s ... 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Το συνεχές κυνήγι για 

περισσότερα, καλύτερα, 
ακριβότερα … 

 

ΑΤΟΜΙΣΜΟΣ 
Αναζήτηση πιο 

προσωποποιημένων 
επιλογών 

 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

Ανάγκη ατομικής 
επιβράβευσης 

 

Απόλαυση 

Άνεση 

Απελευθέρωση 

Ευημερία 

Ματαιοδοξία 

Αισθητική 

Indulgence Εικόνα 

Μοναδικότητα 

Διαφορετικότητα 

«Για μένα» 

Εμφάνιση 

Φιλοδοξία 



Όμως, άλλοτε σταδιακά και άλλοτε απότομα,  
τα πράγματα αλλάζουν … 

Η εξάπλωση του internet 
διευρύνει τους ορίζοντες (social 
networks / downloading/ online 
shopping/ αμεσότητα/ ευκολία) 

Η οικονομική κρίση  
ωθεί σε μια «επιστροφή  
στις βασικές αξίες ζωής» 

Ό,τι ήταν ενδιαφέρον…  
δείχνει πλέον παλιό 

…Οι αξίες και οι πρακτικές του ‘00 
αναθεωρούνται  



Η ζωή μας από εδώ και πέρα … 

Διαφάνεια 

Ωμή αλήθεια 

$€Down 

… πολυτέλεια είναι 
ό,τι μας λείπει Φροντίδα 

Οικολογία & 
Ηθική 

Εδώ & τώρα 

«Φυλές» 

Ο ΝΕΟΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΝΟΜΙΑ  
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

Δωρεάν / ελεύθερα 

Όλα κρίνονται …  
όλα σχολιάζονται 

Έξω από  
τα δόντια 

Η κατάσταση 
στα χέρια μας 

(F)lux 

Προσφορά πληροφοριών / ιδεών / «δώρων» 

Κάποιος να μας 
προσέχει 

Ο (καθαρός) 
ουρανός είναι  

το όριο 

Ο κόσμος=www 
Ο τόπος= 

η αλήθεια μου 

Ανάμεσα στο ατομικό 
& το συλλογικό 



  Κύρια Ευρήματα: 
Όπως προκύπτουν και από τις δύο φάσεις της έρευνας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α. Τυπολογίες & άξονες αξιολόγησης 

κοινού 

Β. το πρότυπο του χθες και τα αίτια 

Γ. το πρότυπο του σήμερα 

Δ. Ο «τριαντάρης σήμερα» αναλυτικά: 
Η ανατροφή των G30 
Ο καταναλωτισμός 
Η νοοτροπία του «βολέματος» 
μετανάστευση 
Η επίδραση του internet  
Οι «κοινότητες» & ο ακτιβισμός 
Η αγάπη για το περιβάλλον 
Οικογένεια και σχέσεις 

Ε. το Αύριο - collage 
 



Κατά πόσο  
αγγίζει η κρίση 

Εμένα? 

Κύριο άξονα αποτελεί το βασικό ερώτημα…  

…από όπου προκύπτουν και οι τρεις βασικές τυπολογίες… 



Τυπολογίες 
 

Οι Ιδεαλιστές: 
“Η κρίση είναι 

ευκαιρία” 

Άντρες- γυναίκες 
Υψηλού 

μορφωτικού 
επιπέδου με 

στόχους καριέρας 

Έχουν όραμα και 
είναι αρκετά 

προχωρημένοι ως 
προς τον τρόπο 

σκέψης 

Οι 
Κινδυνολόγοι:  
“Η κρίση είναι 
το τέλος του 

κόσμου” 

Άντρες – γυναίκες  
Μεσαίας οικονομικού/ 
κοινωνικού επιπέδου 

Έχουν ήδη πληγεί από 
την κρίση ως ένα 

βαθμό ή/και νιώθουν 
απειλή σε πρακτικό & 
ψυχολογικό επίπεδο 

Οι Ρεαλιστές: 
“Η κρίση είναι μια 
πραγματικότητα” 

Άντρες- γυναίκες με 
ευθύνες 

Επιχειρηματίες ή 
αυτοαπασχολούμενοι 

«Αναγκάζονται» να 
προσαρμοστούν με 
δημιουργικότητα και 

πρακτικότητα 

Δημιουργικοί - Δυναμικοί «Ακινητοποιημένοι» 



Τυπολογίες: άξονες ψυχολογικό – πρακτικό επίπεδο 

ρεαλιστές 

ιδεαλιστές 

κινδυνολόγοι 

«θα χρειαστώ δεύτερη δουλειά ή  
ακόμα και να αλλάξω επάγγελμα  

για να τα βγάλω πέρα» 

Σε πρακτικό 
επίπεδο 

Σε ψυχολογικό 
επίπεδο 

Δεν έχουν επηρεαστεί έχουν επηρεαστεί 

απ
αι

σ
ιό

δο
ξο

ι 
αι

σ
ιό

δο
ξο

ι 

«αποδέχτηκα και την κατάσταση και  
προσπαθώ να ξεπερνώ 

το αρνητικό κλίμα» «πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο  
να χάσω τη δουλειά μου αλλά υπάρχουν  

πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή»  



Κατά πόσο  
με επηρεάζει 

Τυπολογίες :οριοθέτηση του «χάρτη» 

Και οι τρεις τυπολογίες εντοπίζουν τους «πλούσιους» και τους 
«φτωχούς» ως τα «άκρα» που ορίζουν το «χάρτη της κοινωνίας» 

“οι πλούσιοι” “οι φτωχοί” 

Υπάρχουν άνθρωποι που  
δεν πρόκειται  

να αλλάξουν τρόπο ζωής  
λόγω κρίσης 

Υπάρχουν άνθρωποι που 
 ψάχνουν στα σκουπίδια… 

Και δεν είναι μακριά από μας! 

Ψυχολογικά/ 
θεωρητικά 

Επί της 
ουσίας/πρακτικά 

ρεαλιστές ιδεαλιστές κινδυνολόγοι 



Μερίδιο ευθύνης 

Τυπολογίες: μερίδιο ευθύνης ατόμου  
διαφοροποιούνται ξεκάθαρα 

 όταν επικεντρωθούν στα αίτια της κρίσης και το μερίδιο ευθύνης του ατόμου…  

 
… αν και όλοι καταλήγουν ότι το μοντέλο/πρότυπο που υπηρέτησε 
το άτομο τις προηγούμενες δεκαετίες έχει παίξει καθοριστικό ρόλο  

“Αν αποφασίσουν να φέρουν  
την αλλαγή θα τη φέρουν” 

“οι πολιτικοί φταίνε” 

“δεν επιτρέπω και  να μου γιγαντώνουν 
 το πρόβλημα 

και να μη συμμετέχω” 

Βάρος στους «άλλους» Βάρος στο ίδιο το άτομο 

“γίνομαι καλύτερος και βελτιώνω το σύνολο” 
“συνεισφέρω ως ψηφοφόρος, επαγγελματίας  

και με τον τρόπο ζωής μου” 

Ρεαλιστές 

ιδεαλιστές κινδυνολόγοι 



Το πρότυπο του Χθες: 
Κατοχή  

και  
επίδειξη  

υλικών αγαθών 

Μια θεσούλα  
στο δημόσιο 

ατομικισμός 

ρουσφέτια 

υποκρισία 

Χωρίς ρίσκο 

Με δανεικά 

«λαμογιά» 

Κακή εκπαίδευση 

κοροϊδία 

Εις βάρος των άλλων 

απερισκεψία 

συνενοχή 

το μοντέλο/πρότυπο, πλήρως αποδεκτό από την κοινωνία  
 των δεκαετιών 1990-2000  

συνοψίζει και καταδεικνύει τα αίτια της σημερινής κρίσης  



“το πρότυπο  
του  

σήμερα” 

Νέες ευκαιρίες 

Ένας κοινός  
τρόπος σκέψης  

Κάτι να μας εμπνέει 
Πέφτουν οι μάσκες: 

Ο κόσμος  
καταλαβαίνει 

Δημιουργικές λύσεις 

Η δύναμη  
στα χέρια μας 

Αποδοκιμασία 
στα «λαμόγια» 

ανθρώπινη επικοινωνία 

επαγγελματική  
αποκατάσταση 

ελευθερία 

ευθύνη 

ποιότητα ζωής 

λογοδοσία 

αυτογνωσία 

αξιακή προσέγγιση 

ουσιαστικά 

ανοικτά μάτια 

καλύτερος άνθρωπος 

πατρίδα  

συλλογικότητα 
περιβάλλον 

ελπίδα 

όραμα 

άυλο 
φιλότιμο ηθική προσέγγιση 

δικαιοσύνη 

Προσωπική βελτίωση 

Με τα ζητούμενα αυτά το πρότυπο του σήμερα βρίσκεται εν εξελίξει 



  ο τριαντάρης σήμερα 
αναλυτικά 



ανατροπή 
Αυτό-οργάνωση 

αναμονή 

Παρά όλα 
αυτά μένω 

Κοινωνικά δίκτυα 

Κλειστές 
πόρτες 

ανεργία 

ευκαιρία 

μετανάστευση 

Προσωπική 
ευθύνη 

Σε τι Ελλάδα 
θα φέρω τα 
παιδιά μου 

ταλέντο 

Κυνηγάω τα 
όνειρά μου 

Ιεράρχηση 

αφύπνιση 

υποχρέωση 

Μας Επηρεάζει 

ανασφάλεια 

κενό 

διάψευση 

Εν βρασμώ  
Θέλω να 

φύγω 

θυμός 

αδυναμία 

άδειασμα 

Να το 
παλέψω 

κατάθλιψη 

απόγνωση 

εκδίκηση 

σιωπή 

έμπνευση 

ευθυνοφοβία 

μετάνοια 

 η γενιά 

G30 

Αυθόρμητα… ο τριαντάρης σήμερα και τα συναισθήματά του 



Στη φάση ζωής που βρίσκονται  
Τα δύο κύρια ζητήματα που τη γενιά των 30 

Είναι αλληλένδετα, και ανεξάρτητα προς τα πού ρίχνει το βάρος ο καθένας 
προσωπικά ( Καριέρα vs. Οικογένεια),  

υπάρχει ένας κοινός τόπος στους προβληματισμούς τους:  
οι συνθήκες διαβίωσης 

Εργασία/καριέρα Οικογένεια/σχέσεις 

Συνθήκες  
διαβίωσης/ 
οικονομική  
ανεξαρτησία 



Η ανατροφή 
των G30 

Η εμμονή του 
καταναλωτισμού 

Η νοοτροπία 
του 

«βολέματος» 

μετανάστευση 

Η επίδραση 
του internet 

ο ακτιβισμός  

Η αγάπη για το 
περιβάλλον 

Οικογένεια και 
σχέσεις 

 η γενιά 

G30 



Η ανατροφή της γενιάς 

Κατά κοινή ομολογία «ανατράφηκαν» με τις αξίες του καταναλωτισμού και 
έζησαν χωρίς εσωτερική αναζήτηση για κάτι ουσιαστικό 

Χαρακτηρίζουν τη γενιά ως 
αδρανή 

Είμαι άνθρωπος 

παραγωγικός και ήθελα από 

φοιτητής να βγω στην 

αγορά και να δημιουργήσω 

Απορούσα με τη σπατάλη 

χρόνου &  χρήματος των 

συμφοιτητών μου…  

Οι ιδεαλιστές Οι ρεαλιστές Οι κινδυνολόγοι 

Χαρακτηρίζουν τη γενιά ως 
αποπροσανατολισμένη 

 
Στη Γιουγκοσλαβία γινόταν 

πόλεμος και εμείς πίναμε 

καφέδες 

Κυνηγούσαμε ασκόπως  

πτυχία  

Χαρακτηρίζουν τη γενιά ως 
κακομαθημένη 

 

Λίγο αριστοκράτες 

Μας είχαν συνηθίσει οι 

μισοί σε αφασία και οι μισοί 

αγροίκοι 

Ψωνάκια που κοίταζαν να 

δειχτούν… 

 



Η εμμονή του Καταναλωτισμού 

Από «αξία» που αποτελούσε την εποχή της ζύμωσης της γενιάς,  
Μέχρι πριν δύο χρόνια έφτανε να είναι το βασικό χαρακτηριστικό της… 

Δεν αφήνει χώρο για… 

Καλύπτει τα κενά  
από την έλλειψη… 

Κινδυνολόγοι 
«η ανάγκη να δείξω  

ότι έχω έναν αέρα μέσα από  
μια μάρκα» 

Ρεαλιστές 
«πάντα υπήρχαν κάποιοι  

που προβληματίζονταν παραπάνω 
Τώρα θα προβληματισοτύμε όλοι» 

Ιδεαλιστές 
«δε χρειάζεται η κρίση  

για να γίνονται πράγματα!» 



Η εμμονή του Καταναλωτισμού:  
Οι G30 ως οι νέοι καταναλωτές 

Η γενιά ομολογεί την ανούσια σπατάλη και ωριμάζει και  
ως «καταναλωτικό κοινό»… 

Κινδυνολόγοι 
«θα συνδυάσω ότι  

έχω στη ντουλάπα μου» Ρεαλιστές 
«θα ξανασκεφτώ το περιττό έξοδο» 

«απαιτώ το value for money» 

Ιδεαλιστές 
«γιατί το ότι μας κόπηκαν  
κάποιες υλικές παροχές  

να είναι τόσο βαρύ?!» 

Κριτική στάση 

Προσαρμοστική 
στάση 



Η νοοτροπία του «ατομικού βολέματος» 

Είναι όμως ξεκάθαρα σε φάση αναπροσδιορισμού της σχέσης ατόμου & 
κοινωνίας, και κατ’ επέκταση πολίτη & πολιτείας 

Κύριο αίτιο της κατάστασης ήταν η καταχρηστική σχέση ψηφοφόρων – 
βουλευτών, αν και υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις τυπολογίες… 

Με στενοχωρεί που οι νέοι 
απέχουν από τις εκλογές, γιατί 

εκεί πραγματικά μπορείς να 
φέρεις την αλλαγή 

 
 

Μια δημοκρατία που αφήνει 
χώρο και στο άτομο να 

υπάρξει  

Οι ιδεαλιστές Οι ρεαλιστές Οι κινδυνολόγοι 
 

Για να βολευτεί ο ένας 
ζημιώνονται όλοι οι 

υπόλοιποι 
δεν είναι δική μας 

νοοτροπία, αλλά την 
πληρώνουμε σήμερα 

 
Τα υπάρχοντα πολιτικά 

κόμματα φτιάχτηκαν σε 
άλλες εποχές, και σήμερα 

έχουμε άλλες ανάγκες 

 

Σε ψήφισα για να με 

σώσεις και εσύ με 

χαντακώνεις 

Το κράτος θα αποφασίσει 

τελικά, κανείς δεν ξέρει, 

απλά ελπίζει… 

 

Και ένα βήμα πάρα πέρα… 



Η μετανάστευση 

Την ίδια στιγμή που υπάρχει κατανόηση προς τους μετανάστες στην 
Ελλάδα, στο κοινό των νέων 30+ υπάρχει και η «τάση φυγής από την 

Αθήνα» προς αναζήτηση μιας «ευκαιρίας»… 

Το νόμισμα έχει δύο πλευρές… 

Κατανόηση-
αποδοχή 

Φόβος-
εχθρικότητα 

Ρεαλιστές 
«η μετανάστευση δεν είναι φαινόμενο  

Ελληνικό, αλλά ολόκληρου  
του Δυτικού κόσμου» 

Κινδυνολόγοι 
«δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις… 

σε κλέβουν σε σφάζουν…» 

Ιδεαλιστές 
«Ο Μπιόρν (έγχρωμος), κάτοικος Σύρου, 

δεν είχε νιώσει το ρατσισμό 
 μέχρι που στην Αθήνα» 



Η μετανάστευση 

Στην επαρχία Στο εξωτερικό 

Η ευκαιρία αυτή μεταφράζεται ως μετανάστευση… 

Και σημαίνει … 

Να μεγαλώσουν 
ελεύθερα, στη φύση 

Να τους προσφέρω όλα 
τα εφόδια που πήρα και 

εγώ 
Το καλύτερο για την 

οικογένειά μου 

Και για όσους έχουν ήδη οικογένεια ή σκέφτονται τη δημιουργία οικογένειας… 



Η μετανάστευση: Στην επαρχία 

Το κοινό που ήδη έχει κάνει το βήμα προς την επαρχία αναγνωρίζει 
τις δυσκολίες μετάβασης και προσαρμογής 

Στην επαρχία 

Οι προϋποθέσεις «καλύτερης ζωής» :  
να είναι ένα βιώσιμο περιβάλλον που δέχεται το ξένο στοιχείο… 

Φύση 

Να υπάρχουν 
πολιτιστικές 

δραστηριότητες 

Κοινωνικός 
σχολιασμός 

«Μικροαστισμός» 

Ελεύθερος χρόνος 

Να σε 
απορροφήσει 

η κοινωνία 

Περιβάλλον για παιδιά Ήρεμοι ρυθμοί 

συμμετοχή ομαδικότητα 

παρέα Παλιοί καλοί φίλοι 



Η μετανάστευση: Στο εξωτερικό 

Στο εξωτερικό 

«Οι μετανάστες πια είναι επιστήμονες  
που δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα τους»… 

Επάγγελμα 

Να υπάρχουν 
πολιτιστικές 

δραστηριότητες 

Κοινωνικός 
σχολιασμός 

«Μικροαστισμός» 

έρευνα 

Να σε 
απορροφήσει 

η κοινωνία 

χώρος όνειρα 

Ισορροπία απολαβών 
 –κόστους ζωής 

Κοινωνική πρόνοια 

ευκαιρίες Παλιοί καλοί φίλοι 



Το Internet και η επίδρασή του:  
αλλαγή στην πληροφόρηση 

μέσα από αυτή τη δημιουργική διαδικασία το κοινό  
«ωριμάζει» ως προς τον τρόπο σκέψης 

Επικοινωνεί ιδέες και 
γεγονότα που δε θα τα 

μαθαίναμε ποτέ 

Οι ιδεαλιστές Οι ρεαλιστές Οι κινδυνολόγοι 

ένα εργαλείο, νεότατο που 
ακόμα δεν ξέρουμε πώς να το 

χρησιμοποιούμε 

Άλλες φορές γλιτώνεις 
χρόνο και άλλες κολλάς και 

χάνεις χρόνο 

Γενικές τάσεις προς το internet: αμερόληπτη και αμεσολάβητη πληροφορία 

Μπορείς να συνθέτεις  
τις πληροφορίες  
που λαμβάνεις 

Μέσα από τα κοινωνικά 
δίκτυα εκφράζεται ο 

απόλυτος  
δημοκρατικός διάλογος 

Τώρα είναι πιο εύκολο για όλους 
(και όχι μόνο τους 

ανήσυχους)σε σχέση με το 
παρελθόν να μην αναμασάμε  

αυτά που ακούμε 



Το Internet και η επίδρασή του: 
Αλλαγή στην κοινωνική δικτύωση 

Αποκτά έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και ρόλο,  
καθώς διευκολύνει στη δημιουργία κοινωνικών ομάδων  

(online & offline)  

Οι ιδεαλιστές Οι ρεαλιστές Οι κινδυνολόγοι 

Το internet σε σχέση με την κοινωνία: συσπείρωση των κοινωνικών ομάδων 

Δημιουργική συμβολή στα 
γεγονότα της Αφρικής 

Βοήθησε τον Ομπάμα να 
επικρατήσει 

Χάρη σε αυτό 
συνεννοήθηκαν οι άνθρωποι 

το Δεκέμβρη του 2008 και 
κατέβηκαν στο κέντρο 



O ακτιβισμός 

…και συνδέεται με την πρακτική ανάγκη για λύσεις σε καίρια 
προβλήματα της καθημερινότητας… 

ακτιβισμός 

Προσφορά 
στο σύνολο 

Internet-
Κοινωνική 
δικτύωση 

Κρίση 

αυξανόμενες ομάδες 
πολιτών που θα 

δραστηριοποιηθούν σε 
κάποιον τομέα 

Απαντά σε μια κοινωνική ανάγκη για ενότητα και συμμετοχή…  



Η αγάπη για το περιβάλλον 

πολλές εκφάνσεις μιας ολόκληρης τάσης για  
ευαισθητοποίηση φροντίδα και προστασία 

Χρησιμοποιώ 
Βιολογικά 
προϊόντα 

Συνεισφέρω στο Δήμο 
φυτεύοντας 

Μαζεύω τα σκουπίδια 

Πάω στην 
αναδάσωση 

Προσέχω τον ποδηλάτη 

Κοιτάζω τις ετικέτες 
(μεταλλαγμένα, 

ενισχυτικά γεύσης) 

Μειώνω τη μόλυνση αέρα  
με το ποδήλατο 

Αναπτύσσω 
Οικολογική  
συνείδηση 

Με προβληματίζουν 
περιβαλλοντολογικά φαινόμενα  



Οικογένεια – Σχέσεις:  
γενικές τάσεις 

Υπάρχει μια τάση και εδώ αναθεώρησης  
για το «τι πραγματικά αξίζει» 

Υπάρχει η αντίφαση ότι … 

Θέλεις να αναπαραγάγεις 
τα βιώματά σου ως 

παιδιού 

Στην ηλικία μας υπάρχει η σκέψη 
του γάμου και της οικογένειας, 

αλλά δύσκολο να βρεις τον 
άνθρωπο που θα σε 

ακολουθήσει 
Ο θεσμός του γάμου 

αδυνατεί: παραείμαστε 
ατομικιστές και  

δε μένουμε στο γάμο  

Θεσμός Ανάγκη 



Οικογένεια – Σχέσεις: 
Οι τυπολογίες σε σχέση με Οικογένεια vs. Κρίση 

Η αντιδράσεις έχουν σχέση με το βαθμό που έχουν επηρεαστεί σε 
ψυχολογικό και πρακτικό επίπεδο  

Οι ιδεαλιστές Οι ρεαλιστές Οι κινδυνολόγοι 

αν περιμέναμε να 
λύσουμε το βιοποριστικό 
για να κάνουμε οικογένεια 

θα είχε εξαφανιστεί το 
είδος   

Δεν αφήνω το φόβο να 
με σταματά 

Υπάρχουν γενιές που 
πέρασαν πολύ χειρότερα, 

π.χ. πολέμους και τα 
κατάφεραν 

Κάθε εποχή έχει τα 
δύσκολά της 

Ποιος θέλει να φέρει 
παιδί σε τέτοιο κόσμο 

Δεν ξέρω αν θα 
μπορώ να καλύψω τις 
ανάγκες ενός παιδιού 

Δεν έχουν επηρεαστεί έχουν επηρεαστεί 



“το αύριο” 

περιβάλλον 

αγάπη 

αλήθεια 

αλλαγή 

δημιουργικότητα 

ομαδικότητα 

Όραμα/ 
έμπνευση 



Το αύριο 

Αυτοχαρακτηρίζονται 
αισιόδοξοι 

Αύριο ο άνθρωπος θα είναι 

πιο χαρούμενος  

Θα έχει καταλάβει ότι 

πρέπει να έχει άλλους 

στόχους και άλλες αξίες 

θέλω να βλέπω καλύτερα 

τα πράγματα 

Οι ιδεαλιστές Οι ρεαλιστές Οι κινδυνολόγοι 

Αυτοχαρακτηρίζονται θετικοί 
 

Ότι  λειτούργει σε συνθήκες 

μη παραγωγικότητας θα 

αλλάξει 

όποιος έχει ζήσει αυτή τη 

διετία στην Ελλάδα έχει μάθει 

πάρα πολλά 

Η μετάβαση θα είναι δύσκολη 

 

Αυτοχαρακτηρίζονται 
απελπισμένοι 

 

Δε νομίζω ότι θα 

καταφέρω να αντεπεξέλθω 

και να αυτοσυντηρηθώ 

Ανεργία εγκληματικότητα  

αβεβαιότητα 

Το μέλλον? Μαύρο! 
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