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Μέσα στην περίοδο της πανδημίας, η συζή-
τηση γύρω από τις γενιές εισέβαλε στη δη-
μόσια σφαίρα, κατακλύζοντας τις καθημε-
ρινές κουβέντες και αγωνίες των ανθρώπων 
μέχρι τον επίσημο πολιτικό λόγο, τα ΜΜΕ, 
τα social media και τις σειρές του Netflix.1 
Οι διαφορετικές ανά ηλικιακή κατηγορία 
επιπτώσεις του Covid-19 βρέθηκαν αναμ-
φίβολα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. 
Ανεξάρτητα απ’ τις αντιπαραθετικές οπτικές 
των διαφόρων αναλύσεων, αποτελεί κοινή 
παραδοχή ότι αν θέλουμε να κατανοήσουμε 
τις επιπτώσεις της διαχείρισης της πανδημί-
ας στις ζωές των ανθρώπων, θα ήταν σοβα-
ρή αστοχία να υποτιμηθεί η διάσταση της 
γενιάς. Ιδίως αν θέλουμε να λάβουμε στα 
σοβαρά υπόψη τις συνολικές οικονομικές, 
κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις, 

Αμφισβητώντας 
στερεοτυπικές 
απεικονίσεις
της νέας γενιάς

καθώς και τον παράγοντα των κοινωνικών 
ανισοτήτων.
Εντός αυτής της ευρύτερης συζήτησης για 
τις γενιές, θέλουμε να στρέψουμε την προ-
σοχή στη Gen Z, όσες και όσους, δηλαδή, 
γεννήθηκαν στα τέλη του 1990 και τις αρχές 
του 21ου αιώνα, μεγάλωσαν μέσα στην κρί-
ση μετά το 2008 και η πανδημία συνέπεσε 
με μια, από κάθε άποψη, καθοριστική περί-
οδο της ζωής τους.

Ποιες είναι λοιπόν οι κυρίαρχες απεικονί-
σεις της νέας γενιάς στην Ελλάδα και διε-
θνώς κατά την περίοδο της πανδημίας και 
κατά πόσο ανταποκρίνονται στην πραγματι-
κότητα;

Αν επιχειρήσουμε να συνοψίσουμε το 
κεντρικό αφήγημα που εμφανίστηκε 
γύρω από τη Gen Z στα κυρίαρχα ΜΜΕ, 
θα λέγαμε ότι πάει κάπως έτσι: είναι μια 
γενιά αδιάφορη, ανεύθυνη, ανενημέρωτη 
και υπεύθυνη για τη διασπορά του κο-
ρονοϊού.2 Οι χαρακτηρισμοί αυτοί έχουν 
δεχτεί έντονη κριτική ότι αναπαράγουν 
στερεότυπα και στιγματίζουν τη νέα γε-
νιά. Όπως εξηγεί στο The Conversation 
μια ερευνητική ομάδα από τη Γαλλία και 
τον Καναδά, τέτοιες μιντιακές απεικονί-
σεις δεν τεκμηριώνονται από τα ερευνη-
τικά ευρήματα και διαστρεβλώνουν τις 
πραγματικές καθημερινές εμπειρίες και 
απόψεις των νέων. Αντίθετα, χρησιμο-
ποιούνται σκόπιμα στο δημόσιο λόγο για 
να αποπροσανατολίσουν σε σχέση με τις 

πραγματικές επιπτώσεις της πανδημίας στη 
νέα γενιά. 

Ο τρόπος που παρουσιάζεται σήμερα η 
Gen Z εμφανίζει πολλές ομοιότητες με τον 
τρόπο που παρουσίαζαν τους millennials 
την περασμένη δεκαετία. Αν ξεχωρίζαμε 
έναν όρο που χρησιμοποιήθηκε και στις 
δύο περιπτώσεις και συνοψίζει στερεότυπα 
και υποτίμηση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
θα ήταν ο χαρακτηρισμός «χιονονιφάδες» 
(“snowflakes”). Ιδιαίτερα δημοφιλής στα 
mainstream media, καθώς και στους κύ-
κλους της alt-right,3 περιγράφει τη νέα γε-
νιά σαν «υπερευαίσθητη», «που δεν μπορεί 
να αντέξει τη σκληρή ωμή πραγματικότητα 
επειδή λιώνει σαν χιονονιφάδα».4

Ε- Book Gen Z - Voice On

https://theconversation.com/young-adults-unfairly-blamed-for-covid-19-spread-now-face-stress-and-uncertain-futures-150608
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Υπάρχει
ριζοσπαστικοποίηση 

της Gen Z;

Η πρώτη φράση άρθρου που δημοσιεύτη-
κε στη Daily Star το 2018 δίνει μια εικόνα 
της χρήσης του όρου στη δημόσια σφαίρα: 
«Οι προστατευμένες χιονονιφάδες που δεν 
έχουν ιδέα πως να επιβιώσουν στον πραγ-
ματικό κόσμο, θα πρέπει να πληρώσουν για 
‘μαθήματα ενηλικίωσης’».

Η Gen Z βρέθηκε, και στην Ελλάδα, στο 
επίκεντρο αντιπαραθέσεων στο δημόσιο 
διάλογο την περίοδο της πανδημίας, όπου 
κάθε άλλο παρά έλειψαν οι στερεοτυπικές 
απεικονίσεις. Χαρακτηριστικές, απ’ αυτή 
την άποψη, είναι, για παράδειγμα, οι συζη-
τήσεις γύρω από το «ερωτικό καλοκαίρι των 
νέων» και την ευθύνη τους για το δεύτερο 
κύμα της πανδημίας ή το voucher των 150 

ευρώ για νέους και νέες 18 – 25 ετών, ως 
«κίνητρο» για να εμβολιαστούν.

Την ίδια στιγμή, οι νέες και οι νέοι φαίνεται 
ότι έχουν γυρίσει τις πλάτες τους στα ΜΜΕ, 
όπως προκύπτει από τα μεγάλα ποσοστά 
δυσπιστίας που καταγράφονται σε σχετικές 
έρευνες διεθνώς.5 Η γενικότερη αυτή τάση 
εκφράζεται με ακόμη πιο έντονο τρόπο 
στην Ελλάδα, όπου την περίοδο της πανδη-
μίας ασκήθηκε σημαντική κριτική για τη 
λειτουργία της πλειοψηφίας των ΜΜΕ και 
το μονοδιάστατο τρόπο παρουσίασης των 
κεντρικών ζητημάτων.6

Παράλληλα με το κυρίαρχο αφήγημα για 
την «ανεύθυνη» και «αδιάφορη» νέα γενιά 
στον εγχώριο και διεθνή τύπο πληθαίνουν 
τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για μια 
νέα πολιτικοποίηση και ριζοσπαστικοποίηση 
της Gen Z. Όπως το αναλύουν οι Financial 
Times σε πρόσφατο ρεπορτάζ με τίτλο 
“Losing the generation game”, η όξυνση 
των ανισοτήτων μέσα στην πανδημία σε 
συνδυασμό με την αποξένωση των νέων 
από την κυρίαρχη πολιτική είναι πιθανό να 
οδηγήσουν σε μια εκρηκτική ριζοσπαστικο-
ποίηση. Στο ίδιο ρεπορτάζ, ο Keir Milburn, 
καθηγητής πολιτικής οικονομίας και συγ-
γραφέας του βιβλίου Generation Left, εξηγεί 
ότι αναδύεται εντός της νέας γενιάς ένας 
«ριζοσπαστικός πραγματισμός», βασισμένος 
στην πεποίθηση ότι η κατάσταση πρέπει να 
αλλάξει. Τέτοια σημάδια εμφανίζονται τα 
τελευταία χρόνια στις κινητοποιήσεις για 
την κλιματική αλλαγή, την έμφυλη ισότη-
τα και τη φυλετική δικαιοσύνη από τη μια 
άκρη του πλανήτη στην άλλη.

Φέρνοντας στη συζήτηση πιο συγκεκριμένα 
στοιχεία από το εξωτερικό, εξαιρετικά ενδι-
αφέροντα είναι τα ευρήματα του Ιnstitute 
for Economic Affairs – IEA, ενός από τα πιο 
σημαντικά συντηρητικά think-tanks στη 
Βρετανία. Σε έρευνα που διεξήγαγε τον χει-
μώνα του 2021 σε δείγμα 2000 νέων ηλικίας 
16 – 34 ετών, προκύπτουν, μεταξύ άλλων, 
τα εξής: 4 στα 5 άτομα συμφωνούν ότι για 
την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης 
στη Βρετανία είναι απαραίτητη μια γενναία 
επέκταση της κοινωνικής κατοικίας, καθώς 
και η επιβολή ανώτατου ορίου στο ύψος των 
ενοικίων. Στη λογική της υπεράσπισης των 
δημοσίων αγαθών και της κοινωνικής πρό-
νοιας, το ποσοστό όσων υποστηρίζουν ότι 
οι εταιρείες ενέργειας, νερού, καθώς και οι 
σιδηρόδρομοι πρέπει να περάσουν ξανά στο 
δημόσιο αγγίζει το 72%. Το ίδιο υψηλό είναι 
και το ποσοστό όσων θεωρούν επιβλαβή την 
εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στο βρετα-
νικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS). Τέλος, 
το 67% δηλώνει ότι θα ήθελε να ζει σε ένα 

Ε- Book Gen Z - Voice On

https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/snowflakes-paying-adult-classes-help-16882704
https://www.ft.com/content/0960efc6-4220-4172-8961-c94bb6efcbf8
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σοσιαλιστικό οικονομικό σύστημα.7

Ως συντηρητικό think-tank, το IEA ερμη-
νεύει από τη δική του σκοπιά τα ευρήμα-
τα και σε σχετική έκθεση που εξέδωσε με 
τίτλο “Left Turn Ahead?” κάνει λόγο για 
«καμπάνα αφύπνισης». Όπως εξηγεί ο συγ-
γραφέας της έκθεσης και διευθυντής Πο-
λιτικής Οικονομίας του ΙΕΑ, τα ευρήματα 
επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι το κύμα 
υπερ-πολιτικοποίησης που χαρακτήριζε 
τους millennials μετά το ξέσπασμα της 
κρίσης του 2008, φαίνεται να εξαπλώνεται 
σήμερα και στη Gen Z.

Ακόμη πιο πρόσφατα, η Gen Z δίνει τον 
τόνο στο κύμα της «μεγάλης παραίτησης», 
όπως ονομάζεται το φαινόμενο των μαζικών 
οικειοθελών παραιτήσεων που καταγρά-
φονται την περίοδο της πανδημίας. Χαρα-
κτηριστικά, στις αρχές του φθινοπώρου του 
2021, στις ΗΠΑ ο συνολικός αριθμός των 
εργαζομένων που παραιτήθηκαν από τις 
δουλειές τους έφτασε τα 4,5 εκατομμύρια.8 
Το φόρουμ r/antiwork στη διαδικτυακή 
πλατφόρμα Reddit απαριθμεί 1,7 εκατομ-
μύρια μέλη, εντός των οποίων χιλιάδες νέες 
και νέοι μοιράζονται ιστορίες εργασιακής 
επισφάλειας και δηλώνουν την άρνησή τους 
να τις αποδεχθούν.

Tα παραπάνω στοιχεία αξίζει να συνδυα-
στούν με πρόσφατα ευρήματα ερευνών στις 
ΗΠΑ, από τα οποία προκύπτει ότι το 77% 
των νέων, στις ηλικίες 18 – 34 ετών, τάσσο-
νται υπέρ των εργατικών σωματείων (Gallup 
research). Την εικόνα αυτή συμπληρώνουν 
ιστορίες όπως ο αγώνας για την ίδρυση 
σωματείου σε κατάστημα Starbucks της 
Νέας Υόρκης. Τα μέλη της πρωτοβουλίας 
“Starbucks Workers United”, στην πλειο-
ψηφία τους νέες εργαζόμενες κάτω των 25 
ετών, κατάφεραν να υπερνικήσουν όλες τις 
τακτικές παρεμπόδισης της συνδικαλιστικής 
οργάνωσης που επιστράτευσε η εταιρεία.9 
Ο αγώνας στέφθηκε με επιτυχία στα τέλη 
του 2021 και καταγράφηκε ως μια εμβλη-
ματική νίκη της Gen Z. Το νικητήριο tweet 
της πρωτοβουλίας έχει πολλά να πει για 
τη συζήτησή μας: “Forget Gen-Z, call us 

Gen-U from now on. Generation Union!”
Απ’ την άλλη, η ίδια η πραγματικότητα δεν 
αφήνει περιθώρια για εύκολες γενικεύσεις 
και εξιδανίκευση. Ο συνολικός αριθμός των 
συνδικαλισμένων εργαζομένων στον ιδιω-
τικό τομέα στις ΗΠΑ μόλις που ξεπερνάει 
το 6%.10 Αντίστοιχα, στη Μεγάλη Βρετανία 
μόλις το 4% των νέων κάτω των 24 ετών 
συμμετέχουν σε συνδικάτα ενώ το 38% των 
συνδικαλισμένων είναι άνω των 50 ετών.11 
Την ίδια στιγμή, στις χώρες της ΕΕ, η συζή-
τηση για την εργασιακή επισφάλεια και τη 
νέα γενιά γίνεται στο φόντο των στοιχείων 
της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία πάνω 
από 2,8 εκατομμύρια νέων βρίσκονταν στο 
φάσμα της ανεργίας το φθινόπωρο του 
2021. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα την 
ίδια περίοδο έχει την πρωτιά σε επίπεδο ΕΕ 
στην ανεργία των πολιτών κάτω των 25 ετών 
με ποσοστά 39,1%.

Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι 
υπάρχουν σημαντικές τάσεις νέας πολιτικο-
ποίησης στη Gen Z, αλλά χρειάζεται σκέψη 
πριν προβούμε σε χαρακτηρισμούς, που 
όταν αποδίδονται με ευκολία υποτιμούν τις 
αντιφάσεις και τις δυσκολίες και καταλή-
γουν να εξωραΐζουν αντί να αλλάζουν την 
πραγματικότητα.

Ε- Book Gen Z - Voice On

https://iea.org.uk/publications/left-turn-aheadsurveying-attitudes-of-young-people-towards-capitalism-and-socialism/
https://www.reddit.com/r/antiwork/
https://news.gallup.com/poll/354455/approval-labor-unions-highest-point-1965.aspx
https://news.gallup.com/poll/354455/approval-labor-unions-highest-point-1965.aspx
https://hr.economictimes.indiatimes.com/news/workplace-4-0/starbucks-union-vote-a-victory-for-gen-z-workers/88217883?redirect=1
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics#Youth_unemployment
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Η επίδραση του 
νεοφιλελευθερισμού 
και ο κίνδυνος
της alt-right
Στρέφοντας την προσοχή μας στην ελληνική 
περίπτωση, η Gen Z φαίνεται να ακολου-
θεί τις διεθνείς τάσεις, καθώς υπάρχουν 
σημαντικές ενδείξεις για την ύπαρξη ενός 
ενδυναμωμένου προοδευτικού κοινού στη 
νεολαία με έντονη συμμετοχή σε κοινωνικές 
και πολιτικές διεργασίες (βλ. μαθητικό και 
φοιτητικό κίνημα, φεμινιστικές, αντιφασι-
στικές κινητοποιήσεις κ.α.), γεγονός που 
επιβεβαιώνεται και από αντίστοιχες έρευ-
νες.12

Απ’ την άλλη, άλλα ευρήματα φανερώνουν 
τις υπαρκτές αντιφάσεις και την πολυπλο-
κότητα του ζητήματος. Για παράδειγμα, 
στην έρευνα της Κάπα Research γύρω από 
την ταυτότητα της νέας γενιάς στην Ελλάδα, 
προκύπτει ότι στο ερώτημα «τι εμπιστεύ-
εστε περισσότερο για την προάσπιση των 
συμφερόντων της γενιάς σας;», η απάντηση 
«τον εαυτό μου» έχει με διαφορά την πρω-
τιά, ενώ πολύ χαμηλά βρίσκονται πιο παρα-
δοσιακές μορφές συλλογικής οργάνωσης, 
όπως τα συνδικάτα, οι φοιτητικές παρατά-
ξεις και τα κόμματα.13

Εσείς προσωπικά, τι από τα παρακάτω εμπιστεύεστε περισσότερο 
για την προάσπιση των συμφερόντων της γενιάς σας;

Τον εαυτό μου

Κοινότητες
που δημιουργούνται

στο διαδλικτυο

τις επιχειρήσεις

Τα συνδικάτα

Τις φοιτητικές 
παρατάξεις

Τις μη κυβερνητικές 
οργανώσεις

Τα κόμματα

Τους πολιτικούς

Τα ΜΜΕ 

Κανέναν

ΔΓ / ΔΑ

Ε- Book Gen Z - Voice On

Kappa Research, «Η ταυτότητα της νέας 
γενιάς», 2021

https://www.ethnos.gr/greece/article/157178/ereynakaparesearch1stoys2neoidhlonoynanasfaleiahadiexodo
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Πηγαίνοντας αυτή τη συζήτηση πιο βαθιά, 
ξεχωρίζει η έρευνα στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «Ριζοσπαστισμός και νεολαία 
στην Ελλάδα της κρίσης», το οποίο διενερ-
γήθηκε το 2016 στο Εργαστήριο Ελληνι-
κής Πολιτικής στο ΕΚΠΑ με υπεύθυνη την 
καθηγήτρια Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα. 
Διερευνώντας την πολιτική φυσιογνωμία 
των νέων τη δεύτερη δεκαετία του 2000 
στην Ελλάδα, η έρευνα αυτή έθεσε το ερώ-
τημα πόσο ριζοσπαστική είναι η νεολαία 
και πώς ακριβώς νοηματοδοτείται η έννοια 
του ριζοσπαστισμού; Όπως εξηγούν οι 
ερευνήτριες, παρά τις εξωθεσμικές μορφές 
πολιτικής συμμετοχής και τη σαφή αριστερή 
εκλογική στροφή των νέων την περασμένη 
δεκαετία, «δεν φαίνεται να έχουν συντελε-
στεί ιδεολογικές διεργασίες που να επιτρέ-
πουν να μιλάμε για ριζοσπαστικοποίηση της 
νεολαίας με όρους τετελεσμένης διαδικα-

σίας».14Αυτό που τονίζουν ιδιαίτερα στην 
ανάλυσή τους είναι την επιρροή του νεοφι-
λελεύθερου δόγματος στη νέα γενιά, καθώς 
η ηγεμονία του «μοιάζει να διαποτίζει όλες 
τις εκφράσεις της κοινωνικής ζωής, πολύ 
πέραν της οικονομίας».15 Η άλλη όψη της 
αγωνιστικότητας και της συλλογικής δράσης 
είναι η διάχυτη απογοήτευση, η απουσία 
οράματος και, συχνά, ο κυνισμός που δια-
περνά τμήματα της νέα γενιάς.

Παράλληλα με το νεοφιλελευθερισμό, θα 
ήταν σοβαρή αστοχία να παραβλέψουμε τη 
διεύρυνση της επιρροής της ακρας δεξι-
άς στη νέα γενιά. Εξάλλου, αποτελεί κοινή 
πρακτική της alt-right απ’ τη μία μεριά να 
επιτίθεται στην «υπερευαίσθητη» νέα γενιά 
και απ’ την άλλη να προσπαθεί, εντός και 
εκτός των social media, να την κερδίσει με 
τις ιδέες και την πρακτική της. 

Ε- Book Gen Z - Voice On

Αναπλαισιώνοντας τη 
συζήτηση για τη Gen Z

στην Ελλάδα και διεθνώς
Και πώς μπορούν, τελικά, να αντιμετωπι-
στούν τα κυρίαρχα αφηγήματα και οι στερε-
οτυπικές απεικονίσεις της Gen Z; Η απά-
ντηση δεν είναι εύκολη, καθώς, όπως συχνά 
λέγεται, τα αφηγήματα που κυριαρχούν στο 
δημόσιο λόγο έχουν τη δύναμη να γίνονται 
κομμάτι της ταυτότητας και της σκέψης των 
πολλών με όρους κοινής λογικής.

Στο συλλογικό ηλεκτρονικό τόμο με τίτλο: 
«Gen Z, Πολιτική & Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης στην περίοδο της πανδημίας: 
Ερευνητικά ευρήματα και σχολιασμός» 
επιχειρούμε να δώσουμε κάποιες 
τεκμηριωμένες απαντήσεις. Το υλικό που 
παρουσιάζουμε εδώ εντάσσεται στο proj-

ect “Gen Z - Voice On”, ο σχεδιασμός 
και η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε το 
φθινόπωρο του 2021. 

Στην αρχή του τόμου οι Αναστασία 
Βενετή, Σταμάτης Πουλακιδάκος και 
Αλέξανδρος Μινωτάκης παρουσιάζουν 
και αναλύουν τα βασικά συμπεράσματα 
της ποσοτικής έρευνας του Eteron για τη 
Gen Z. Το ερωτηματολόγιο καταρτίστηκε 
από την παραπάνω τριμελή ερευνητική 
ομάδα και η έρευνα πραγματοποιήθηκε 
για λογαριασμό του Eteron από την 
εταιρεία aboutpeople τον Δεκέμβριο 
του 2021 σε δείγμα 403 ατόμων 16 - 25 
ετών από όλη τη χώρα, με ηλεκτρονικές 

http://igp.pspa.uoa.gr/ereyna/ereynhtikes-omades/ereynhtiki-omada-gia-to-rizospastismo-twn-newn-omada-meleths-neolaia-kai-politiki.html
http://igp.pspa.uoa.gr/ereyna/ereynhtikes-omades/ereynhtiki-omada-gia-to-rizospastismo-twn-newn-omada-meleths-neolaia-kai-politiki.html
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συνεντεύξεις μέσω διαδικτύου. Η έρευνα 
εισφέρει νέα τεκμήρια και στοιχεία στη 
συζήτηση απαντώντας σε ερωτήματα όπως 
τα παρακάτω: Ποιες είναι οι απόψεις των νέων 
έως και 25 ετών για ζητήματα που βρέθηκαν στο 
επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης την περίοδο 
της πανδημίας (2020-21); Ποια Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης χρησιμοποιούν περισσότερο; Ποιες 
πηγές ενημέρωσης επιλέγουν και πώς διαμορφώνουν 
την πολιτική τους άποψη; Τι πιστεύουν για την 
παραπληροφόρηση και πόσο εύκολα πέφτουν 
θύματα ψευδών ειδήσεων; Σκοπεύουν να ψηφίσουν 
στις επόμενες εκλογές;

Στόχος του project “Gen Z - Voice On”  
ήταν, μέσω της έρευνας, να ανοίξει ο 
ευρύτερος διάλογος γύρω από το πώς η Gen 
Z αντιλαμβάνεται, επανορίζει ή αμφισβητεί 
κληροδοτημένες έννοιες και πρακτικές 
της πολιτικής, πώς ενημερώνεται και 
ποιά πολιτική συμπεριφορά αναπτύσσει 
στα κοινωνικά δίκτυα. Έτσι, από 
διαφορετικές αφετηρίες και διαδρομές, 
με την αρθρογραφία τους σε αυτόν τον 
τόμο οι Γιάννης Μπαλαμπανίδης, Λίνα 
Ζηργάνου, Σπύρος Παπαδόπουλος, 
Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, Θωμάς Σιώμος 
και Αντώνης Γαλανόπουλος σχολιάζουν τα 
ερευνητικά ευρήματα και εμπλουτίζουν 
την οπτική μας γύρω από τη νέα γενιά, τις 
πολιτικές στάσεις και τις επικοινωνιακές 
της πρακτικές τόσο στην Ελλάδα, όσο και 
διεθνώς. Μεταξύ άλλων, σχολιάζονται 
τα ευρήματα του Eteron γύρω από τις 
απόψεις της νέας γενιάς για το κίνημα 
#MeToo, την κλιματική αλλαγή, τα 
εμβόλια, τον πρόσφατο νικηφόρο αγώνα 
των εργαζομένων στην e-food, την ίδρυση 
Πανεπιστημιακής αστυνομίας και τη δίκη 
της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα, αναφορικά με 
τη διεθνή συζήτηση, ο τόμος περιλαμβάνει 
τη συγκριτική ανάλυση της καθηγήτριας 
του πανεπιστημίου του Λέστερ, Αθηνάς 
Καρατζογιάννη, μεταξύ των αποτελεσμάτων 
της έρευνας του Eteron και της μεγάλης 
πανευρωπαϊκής έρευνας DigiGen σε 
σχέση με την πολιτική συμμετοχή των 
νέων και τον αντίκτυπο των τεχνολογικών 
μετασχηματισμών στην ψηφιακή γενιά.  

Θέλοντας να αποφύγουμε παγίδες που 
συχνά οδηγούν ακόμη και ασυναίσθητα 
στην αναπαραγωγή στερεοτύπων, 
αντλήσαμε από μεθοδολογικές προσεγγίσεις 
που τονίζουν την ανάγκη κριτικής 
ματιάς ως προς τη θέση όσων εκφέρουν 
λόγο για κάτι που δεν είναι. Με άλλα 
λόγια, χρειάζεται επίμονη σκέψη όταν 
ερευνούμε, μιλάμε και γράφουμε για τη 
Gen Z χωρίς να είμαστε Gen Z. Αντλώντας 
από τις μεθόδους αναπλαισίωσης μιας 
δημόσιας συζήτησης,16 προσπαθήσαμε 
να αξιοποιήσουμε τη δύναμη αυτής 
της μεθόδου, που όπως σημειώνεται 
σχετικά, «έγκειται στο ότι θεμελιώνεις 
την απεύθυνσή σου σε ιστορίες και αξίες 
που προέρχονται από την κοινότητα στην 
οποία απευθύνεσαι και έχουν απήχηση». 
Για το λόγο αυτό, δώσαμε έμφαση σε 
πρωτοβουλίες συμμετοχής, διάδρασης 
και συμπαραγωγής γνώσης και υλικού με 
νέες και νέους, όπως οι εκδηλώσεις και τα 
εργαστήρια που οργανώθηκαν στο χώρο του 
Eteron στην Αθήνα με τη συμμετοχή νέων 
που ανήκουν στη Generation Z και η σειρά 
εκπομπών Gen Z Unmuted, την οποία 
επιμελήθηκε η Κορίνα Πετρίδη. Η σειρά 
εκπομπών συμβάλλει στη δημιουργία ενός 
αρχείου συζητήσεων με νέους ανθρώπους 
γύρω από την κωμωδία, το βιντεο-ακτιβισμό 
σε σύνδεση με το φοιτητικό κίνημα, το 
φεμινισμό, τον κλιματικό ακτιβισμό, τα 
ψηφιακά δικαιώματα κ.α. 

Παράλληλα, επιχειρώντας μία ευρύτερη 
δικτύωση για την αλλαγή του αφηγήματος 
γύρω από τη Gen Z προχωρήσαμε σε 
πολλαπλές συνέργειες με Ινστιτούτα, 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ερευνητικά 
εργαστήρια, πολιτιστικούς συλλόγους 
και άλλους φορείς και συμμετείχαμε σε 
εκδηλώσεις, σεμινάρια και συνέδρια σε μια 
σειρά από πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Καστοριά, Βόλος, Βρυξέλλες). Με αυτόν 
τον τρόπο μας δόθηκε η δυνατότητα να 
μοιραστούμε μεθοδολογικές παρατηρήσεις 
και ευρήματα γύρω από τη νέα γενιά 
την περίοδο της πανδημίας17και να 
εμβαθύνουμε σε δύο θεματικές: τη σχέση 
της Gen Z με την πολιτική και τη σχέση 
της Gen Z με τα μέσα επικοινωνίας. Μέσα 

https://www.narrativechange.org/el/toolkit/giati-hrisimopoioyme-ti-methodo-anaplaisiosis
https://www.youtube.com/watch?v=8YqdA4UOcrc&list=PL4L_lheKWIfFVTt7dgE8ViLOQr0plPxNR
https://www.youtube.com/watch?v=EtDAvi8LNAY
https://www.youtube.com/watch?v=EtDAvi8LNAY
https://www.youtube.com/watch?v=EtDAvi8LNAY
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από την εμπειρία της συμμετοχής του 
στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
εργαστηρίων με τη Gen Z, καθώς και τις 
παρουσιάσεις του σε μια σειρά σχετικών 
εκδηλώσεων, ο Αλέξανδρος Μινωτάκης 
ετοίμασε την έκθεση αναφοράς που 
περιλαμβάνεται σε αυτόν τον τόμο και 
συνοψίζει όσα πρέπει να κρατήσουμε από 
τις ζωντανές συζητήσεις γύρω από την 
έρευνα με έμφαση στα “τυφλά σημεία” και 
τα ανοιχτά ερωτήματα για τη νέα γενιά. 

Τέλος, επιχειρώντας να στήσουμε επιπλέον 
γέφυρες με τη διεθνή συζήτηση, ο τόμος 
κλείνει με τις συνεντεύξεις τις οποίες 
παραχώρησαν στο Eteron οι ακαδημαϊκοί 
και συγγραφείς Ruth Milkman, Keir Mil-
burn και Donatella Della Porta, οι οποίες 
φωτίζουν μεθοδολογικά ζητήματα γύρω 
από τη χρήση της έννοιας “γενιά” στη 
μελέτη των κοινωνικών κινημάτων και 
συνδέουν τις διεθνείς τάσεις γύρω από τη 
Gen Z με προγενέστερες έρευνές τους για 
τη γενιά των Millennials. Πιο ειδικά, η 
Ruth Milkman αναδεικνύει την εμπλοκή 
της νέας γενιάς στις ΗΠΑ στο κίνημα 
Black Lives Matter, τη συμβολή της Gen 
Z στην αναδιοργάνωση του εργατικού 
συνδικαλισμού αλλά και στις αφηγηματικές 
τεχνικές που χρησιμοποιεί για να διαδώσει 
τα μηνύματα της. O Keir Milburn εξηγεί 
τη θεώρηση του γύρω από το φαινόμενο 
που ο ίδιος περιγράφει ως Generation 
Left, σχολιάζοντας παράλληλα πρόσφατες 
τάσεις και εξελίξεις την περίοδο της 
πανδημίας. Τέλος, με τη Donatella Della 
Porta συζητήσαμε για την πολιτικοποίηση 
των νέων παγκοσμίως, τον ψυχολογικό 
αντίκτυπο των πολλαπλών κρίσεων και τη 
χρήση των social media ως εργαλείο για τα 
κοινωνικά κινήματα. 

Συνολικά, τα τεκμήρια και οι αναλύσεις 
που συγκεντρώνονται στον ηλεκτρονικό 
συλλογικό τόμο αμφισβητούν ευθέως τα 
διαδεδομένα στερεότυπα ότι η Gen Z είναι 
ανενημέρωτη, απολιτίκ και αδιάφορη για τα 
κοινά. Αντίθετα, ενισχύουν την υπόθεση ότι 
η Gen Z στην Ελλάδα φαίνεται να ακολουθεί 
τις διεθνείς τάσεις, ψάχνοντας εναλλακτικές 
και συλλογικές διεξόδους απέναντι σε μια 

διαρκή συνθήκη πολλαπλών κρίσεων και 
επισφάλειας. Σε αντιπαράθεση με αναλύσεις 
που βλέπουν τα social media μονόπλευρα 
ως «κίνδυνο για τη δημοκρατία»18 ή όσες, 
απ’ την άλλη, αποθεώνουν τη χρήση τους 
και υποτιμούν όψεις υπαρκτής αλλοτρίωσης 
και κινδύνων, ο τόμος αυτός επιχειρεί να 
διερευνήσει αν και σε ποιο βαθμό μπορούν 
ψηφιακές κοινότητες και μέσα (Insta-
gram, facebook, TikTok, twitter κ.α.) 
να αναζωογονήσουν το δημόσιο διάλογο 
και να υποβοηθήσουν ή ακόμη και να 
διαμορφώσουν κοινωνικές εξελίξεις.

Επιστρέφοντας στις «χιονονιφάδες», 
απ’ όπου ξεκινήσαμε, θα λέγαμε 
συμπερασματικά ότι τα κυρίαρχα 
αφηγήματα καταλήγουν να κατηγορούν 
τη νέα γενιά για κάποια από τα πιο 
ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά που φαίνεται 
να έχει: μια μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και 
συχνά αγωνιστική διάθεση και δράση γύρω 
από ζητήματα εργασιακής εκμετάλλευσης 
και πολλαπλών καταπιέσεων λόγω φυλής, 
φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, 
καθώς και μια αποστιγματοποίηση 
ζητημάτων που σχετίζονται με τη 
φροντίδα της ψυχικής υγείας. Τα κυρίαρχα 
αφηγήματα εγκαλούν τις νέες και τους 
νέους να δουν ατομικά και ανταγωνιστικά 
πώς θα επιβιώσουν και να αφήσουν 
κατά μέρος κινητοποιήσεις, κοινωνικές 
αναζητήσεις, αξίες όπως η αλληλεγγύη 
και όλα όσα κατηγοριοποιούνται σαν 
«ευαισθησίες».

Η Gen Ζ αγωνίζεται, «πονάει», «δεν 
μπορεί να αναπνεύσει» και προσεγγίζει 
την πολιτική με παλιούς και νέους 
τρόπους, σε μια πρωτότυπη, πολύπλοκη 
και αντιφατική διαδικασία που δε χωράει 
σε προκαθορισμένες φόρμες. Είναι 
προφανές ότι εντός της νέας γενιάς υπάρχει 
αντιπαράθεση ιδεών, πρακτικών και αξιών, 
η οποία εκδηλώνεται σε κάθε επίπεδο, 
πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό. Οι 
διεργασίες που συντελούνται εντός της 
αποτελούν ευαίσθητο «σεισμογράφο» για 
το πού οδεύει η κοινωνία, ποιες δυναμικές 
αποτυπώνονται και ποιες εναλλακτικές 
σκιαγραφούνται.
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1. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, με πολλές αναφορές στη διάσταση της γενιάς, αποτελεί το 
“Inside”, ένα comedy special του Netflix, που δημιούργησε ο Bo Burnham απ’ το δωμάτιο του 
σπιτιού του κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας

2. Αυτό προκύπτει και από τις απαντήσεις 5 μελών της Gen Z στην ερώτηση «πώς 
παρουσιάζουν τα μίντια τη γενιά σου;» σε video του Eteron 

3. Οι L.A. Times συμπεριέλαβαν τον όρο «χιονονιφάδες» σε σχετικό οδηγό για τη γλώσσα που 
χρησιμοποιεί η alt-right. Το 2016, η Guardian περιέγραψε τη φράση ‘Poor little snowflake’ ως 
την πιο χαρακτηριστική προσβολή του έτους 

4. Ο ορισμός της “snowflake generation” αλιεύτηκε από το SlangWiki
5. Flamingo, ‘How Young People Consume News and the Implications for Mainstream 

Media’ (Reuters Institute, 2019) 
6. Για περαιτέρω ανάλυση, βλ. Antonis Kalogeropoulos, ‘2021 Digital News Report’
(Reuters Institute for the Study of Journalism, 2021) 
7. Kristian Niemietz, ‘Left turn ahead: Surveying attitudes of young people towards
capitalism and socialism’ (Institute of Economic Affairs, 2021): 7
8. U.S. Bureau of Labor Statistics, ‘Job Openings and Labor Turnover Summary’,
Economic News Release, January 4, 2022
9. Michael Sainato, ‘Starbucks launches aggressive anti-union effort as upstate New 

York stores organize’, 23/11/2021
10. U.S. Bureau of Labor Statistics, ‘Union Members Summary’, Economic News Release, 

20/1/2022
11. James Meadway, ‘Generation Left Might Not Be That Left After All’, 22/7/2021
12. Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, “Νεολαία : Συνήθειες, Αντιλήψεις & Πολιτική 

Συμπεριφορά”, 2021; Ντίνα Δασκαλοπούλου, Ραφαέλλα Μανέλη, και Εύα Παπαδοπούλου, ‘Οι 
νεανικοί Σεισμοί του 21ου αιώνα’, 20/9/2020; Αλέξανδρος Σκούρας, ‘Η Γενιά των 17’ (ERTFLIX, 
2021-2022) 

13. Έθνος, ‘ Έρευνα Κάπα Research: 1 στους 2 νέοι δηλώνουν ανασφάλεια ή αδιέξοδο’, 
15/5/2021

14. Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα και Λίνα Ζηργάνου-Καζολέα, ‘Νεολαία, αριστερή ψήφος και 
ριζοσπαστισμός τη δεύτερη δεκαετία του 2000’, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 46 
(2020), 172

15. Αφορμή για περαιτέρω σκέψη και συζήτηση δίνουν και τα αποτελέσματα των εκλογών 
στη Γερμανία στις αρχές του φθινοπώρου του 2021, όπου το νεοφιλελεύθερο FDP κατέγραψε 
ποσοστά της τάξης του 21% στις ηλικίες κάτω των 25 ετών, χάνοντας για λίγο την πρωτιά απ’ το 
κόμμα των Πρασίνων

16. George Lakoff, Don’t Think of an Elephant!: Know Your Values and Frame the
Debate–The Essential Guide for Progressives (Chelsea Green Publishing, 2004)
17. Για μια πιο ολοκληρωμένη τοποθέτηση του γράφοντος γύρω από το πρότζεκτ “Gen Z - 

Voice On” είναι διαθέσιμο το βίντεο από την εισήγηση στον κύκλο σεμιναρίων του Εργαστηρίου 
Συγκρουσιακής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με τίτλο: «Αλλάζοντας το αφήγημα για 
τη Generation Z: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις και ευρήματα για τη νέα γενιά την περίοδο της 
πανδημίας».

18. Η πλέον χαρακτηριστική είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το
Μάρτιο του 2021, όπου σχολιάζοντας την επίδραση των social media στη νέα γενιά δήλωσε 

από το βήμα της Βουλής ότι «κάνουν κακό στην δημοκρατία»

Ε- Book Gen Z - Voice On

Σημειώσεις

https://www.youtube.com/watch?v=R2XgcF9NhfU
https://www.latimes.com/nation/la-na-pol-alt-right-terminology-20161115-story.html
https://www.theguardian.com/science/2016/nov/28/snowflake-insult-disdain-young-people
https://slang.fandom.com/el/wiki/Χιονονιφάδα
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/how-young-people-consume-news-and-implications-mainstream-media
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/how-young-people-consume-news-and-implications-mainstream-media
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2021/greece
https://iea.org.uk/publications/left-turn-aheadsurveying-attitudes-of-young-people-towards-capitalism-and-socialism/
https://iea.org.uk/publications/left-turn-aheadsurveying-attitudes-of-young-people-towards-capitalism-and-socialism/
https://www.bls.gov/news.release/jolts.nr0.htm
https://www.theguardian.com/business/2021/nov/23/starbucks-aggressive-anti-union-effort-new-york-stores-organize
https://www.theguardian.com/business/2021/nov/23/starbucks-aggressive-anti-union-effort-new-york-stores-organize
https://usafacts.org/articles/labor-union-membership/
https://novaramedia.com/2021/07/22/generation-left-might-not-be-that-left-after-all/
https://poulantzas.gr/yliko/erevna-neolaia-synitheies-antilipseis-politiki-syberifora-2o-kyma-martios-2020/
https://poulantzas.gr/yliko/erevna-neolaia-synitheies-antilipseis-politiki-syberifora-2o-kyma-martios-2020/
https://www.efsyn.gr/themata/thema-tis-efsyn/260519_oi-neanikoi-seismoi-toy-21oy-aiona
https://www.efsyn.gr/themata/thema-tis-efsyn/260519_oi-neanikoi-seismoi-toy-21oy-aiona
https://www.ertflix.gr/en/series/ser.161963-e-genia-ton-17
https://www.ethnos.gr/greece/article/157178/ereynakaparesearch1stoys2neoidhlonoynanasfaleiahadiexodo
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/22193/20475
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/22193/20475
https://www.dw.com/en/german-youth-voted-for-change-but-what-does-that-really-mean/a-59379884
https://www.youtube.com/watch?v=EtDAvi8LNAY
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1.

2.

3.

4.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την 
aboutpeople (συλλογή δεδομένων) για 
το Eteron - Ινστιτούτο για την Έρευνα 
και την Κοινωνική Αλλαγή μεταξύ 10-18 
Δεκεμβρίου 2021. Η συλλογή των δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της online 
συμπλήρωσης δομημένου ερωτηματολογίου 
σε πανελλαδικό δείγμα 403 ατόμων σε όλη 
την επικράτεια.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά 
μέσω της χρήσης panel και διαφήμισης στα 
social media. Χρησιμοποιήθηκαν σταθμίσεις 
και συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της 
έρευνας σταθμίστηκαν με βάση το φύλο.

Καθώς η έρευνα εστιάζει στη Gen Z, 
το ηλικιακό εύρος του πληθυσμού που 
μελετήσαμε περιλαμβάνει τις ηλικίες 16-
25 ετών. Παρότι δεν υπάρχει καθολική 
συναίνεση για τα χρονικά όρια, η γενική 
τάση είναι να οριοθετείται η Gen Z μεταξύ 
1995/6 και 2010.1

Λαμβάνοντας υπ’οψη τους μεθοδολογικούς 
περιορισμούς στη διάρκεια που μπορεί να 
έχει ένα ερωτηματολόγιο – κυρίως όταν 
διεξάγεται διαδικτυακά με αυτοσυμπλήρωση 
– υπήρχε όριο στις ερωτήσεις που μπορούσαν 
να περιληφθούν σε αυτό, ώστε να 
αποφευχθεί κατα το δυνατόν η εγκατάλειψη 
του ερωτηματολογίου πριν την ολοκλήρωσή 
του. Συνεπώς το ερωτηματολόγιο εστιάζει σε 
συγκεκριμένους τομείς διερεύνησης.

Να διερευνήσουμε τις πηγές ενημέρωσης 
που επιλέγουν οι νέοι και νέες της Gen Z και 
τον τρόπο διαμόρφωσης πολιτικής άποψης.

Να καταγράψουμε συμπεριφορές σχετικά με 
τη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
αναφορικά με θέματα κατανάλωσης 
ειδήσεων και πολιτικής συμπεριφοράς.

Να εξετάσουμε τις αντιλήψεις της Gen Z 
γύρω από την παραπληροφόρηση και τις 
ψευδείς ειδήσεις.

Να καταγράψουμε απόψεις και πρακτικές της 
Gen Z πάνω σε επίκαιρα κοινωνικοπολιτικά 
ζητηματα.

Ταυτότητα Έρευνας

Ερευνητικοί στόχοι
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Η Gen Z αποτελεί τα τελευταία χρόνια 
αντικείμενο επισταμένης ακαδημαϊκής 
έρευνας και διαρκούς δημόσιας 
συζήτησης. Ήδη από το 2019, οι 
αναζητήσεις στο Google για τον όρο 
Gen Z ξεπέρασαν κατά πολύ όλες τις 
προηγούμενες γενιές,2 ακόμα και τη 
γενιά των millennials που μέχρι τότε 
«μονοπωλούσαν» το ενδιαφέρον στις 
συζητήσεις για το σύγχρονο «χάσμα 
γενεών». 
Η άνοδος του ενδιαφέροντος για τη Gen 
Z προκύπτει (και) από την αυξανόμενη 
παρουσία της στη δημόσια σφαίρα και 
την επίδραση της στην πολιτική ζωή. 
Στις αμερικανικές εκλογές του 2020, 
ένας στους δέκα πιθανούς ψηφοφόρους 
ανήκει στη νέα γενιά.3 Αντίστοιχα, η Gen Z 
αποτελεί πλέον το συντριπτικά μεγαλύτερο 
ποσοστό των φοιτητών και φοιτητριών 
στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ θέτοντας νέες 
προκλήσεις ως προς την (ανα)διαμόρφωση 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.4

Μέχρι στιγμής, η Gen Z αντιμετωπίζεται 
σαν πρόκληση και σαν ένα μυστήριο, 
συγχρόνως, για τους κατεστημένους 
θεσμούς της πολιτικής, της επικοινωνίας 
και της αγοράς. Τα πολιτικά επιτελεία 

προχωράνε σε αναπροσαρμογές της 
στρατηγικής τους καθώς ζητήματα φύλου, 
φυλής και πολυπολιτισμικότητας φαίνεται 
να επιδρούν στις πολιτικές και εκλογικές 
προτιμήσεις της Gen Z και στον τρόπο 
που αξιολογεί πολιτικά κόμματα και 
πρόσωπα.5 Τα λεγόμενα «παραδοσιακά» 
ΜΜΕ συναντούν σημαντικά προβλήματα 
στην προσέλκυση δυναμικού κοινού 
από τις νεότερες ηλικίες.6 Επιπλέον, ο 
αποσπασματικός και κατακερματισμένος 
τρόπος με τον οποίο η Gen Z κινείται 
στο διαδίκτυο προκαλεί προβλήματα 
στα τμήματα μάρκετινγκ που αναζητούν 
τρόπους να κάνουν τη νέα γενιά να 
εστιάσει στα «κατάλληλα» διαφημιστικά 
μηνύματα.7

Όπως είναι αναμενόμενο, ένα μεγάλο 
μέρος του ενδιαφέροντος γύρω από την 
Gen Z εστιάζει στη σχέση της με την 
τεχνολογία και ειδικότερα στην ευχέρεια 
της συγκεκριμένης γενιάς στη χρήση 
τεχνολογιών Web 2.0. Πράγματι, τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν κομμάτι 
της καθημερινότητας της Gen Z ήδη από 
πολύ νεαρή ηλικία — πρόκειται για την 
πρώτη «internet native» γενιά. Όσοι και 
όσες ανήκουν στην Gen Z, εξοικειώθηκαν 

Gen Ζ: Γενική επισκόπηση
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Γενική επισκόπηση

στην πρώτη δεκαετία της ζωής τους 
με τα έξυπνα κινητά και το διαδίκτυο 
υψηλής ταχύτητας.8 Επιπλέον, η Gen Z 
διακρίνεται για την αποστασιοποίηση 
από τα «κλασικά» μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, όπως το Facebook9 καθώς και 
την προτίμηση της σε εξεικονιστικά μέσα, 
όπως το Instagram καθώς και για την 
ικανότητα της να εκφραστεί πολυμεσικά. 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η 
«αποστασιοποίηση» αυτή διαφέρει ανά 
χώρα. Οι Gen Zers τείνουν να έχουν 
μεγάλη άνεση στον συνδυασμό εικόνας, 
βίντεο, κείμενου.10 Επιπλέον, τείνουν να 
προτιμούν ένα εξατομικευμένο ψηφιακό 
περιβάλλον όπου ενημέρωση-ψυχαγωγία-
κοινωνικοποίηση συγχωνεύονται και τα 
όρια καθίστανται πορώδη.11

Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος να υπερ-
τονιστεί αυτή η διάσταση της Gen Z και να 
υποβαθμιστεί το κοινωνικό-πολιτισμικό-
πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η νέα 
γενιά εκφράζεται και αξιοποιεί και τα 
νέα μέσα. Οι δυσκολίες που συναντούν 
κατεστημένοι θεσμοί απέναντι στη Gen 
Z δεν έγκεινται απλώς στην αδυναμία 
τους να προσαρμοστούν στα νέα μέσα. 
Η νέα γενιά μεγάλωσε σε ένα πλαίσιο 
εντεινόμενης απονομιμοποίησης 
των κυρίαρχων θεσμών, τόσο στην 
πολιτική όσο και στην οικονομία και στο 
επικοινωνιακό σύστημα. Στην Ελλάδα 
αυτή η τάση εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρή 
καθώς σχετική έρευνα του Ινστιτούτου 
Πουλαντζάς,12 κατέγραψε ποσοστά 
δυσπιστίας στο 82% για τράπεζες και 
πολιτικά κόμματα καθώς και 92% για τα 
ΜΜΕ, ενώ σε έρευνα της Κάπα Research, 
το 79% δηλώνει ότι νιώθει πως οι λύσεις 
που προτείνονται για το μέλλον της 
Ελλάδας, αγνοούν τις ανάγκες τους.13

Η Gen Z φαίνεται ότι έχει ενηλικιωθεί 
μέσα σε ένα πλαίσιο δυσπιστίας απέναντι 
στους θεσμούς και προβληματισμού για 
το μέλλον. Η πανδημία επιδείνωσε αυτή 

τη συνθήκη. Στις ΗΠΑ, όσοι Gen Zers 
είχαν ήδη ενταχθεί στην αγορά εργασίας 
το 2020, συχνά σε επισφαλείς θέσεις 
εργασίας, επλήγησαν περισσότερο από 
την πανδημία, αντιμετωπίζοντας πολύ 
συχνά απολύσεις και περικοπές στο 
εισόδημα τους.14 Αυτό τους φέρνει να 
«συναντηθούν» με τους millennials, η 
ενηλικίωση των οποίων «συνέπεσε» με το 
ξέσπασμα της κρίσης του 2008. Ωστόσο 
εδώ έγκειται, ταυτόχρονα, ένα σημαντικό 
σημείο διαφοροποίησης που αποκτά 
μεγάλη σημασία στο πλαίσιο της Ελλάδας. 
Οι millennials έχουν αναμνήσεις από 
την Ελλάδα της εισόδου στο Ευρώ και των 
Ολυμπιακών Αγώνων — τα γεγονότα αυτά 
ταυτίζονται με την εφηβική ή μετεφηβική 
περίοδο της ζωής τους. Ωστόσο, ακόμα 
και για τους μεγαλύτερους της Gen Z, η 
εφηβεία συνδέθηκε με την κρίση του 2008 
και την ψήφιση των μνημονίων.

Υπό αυτή την έννοια, η Gen Z είναι 
συγχρόνως η γενιά του Instagram 
και του Tik Tok αλλά και η «γενιά της 
διαρκούς κρίσης», μία γενιά για την οποία 
οι κρισιακές συνθήκες (οικονομικές, 
υγειονομικές, περιβαλλοντικές) έχουν 
καταστεί ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. 
Κάθε προσπάθεια έρευνας και κατανόησης 
της Gen Z, αναγκαστικά θα αναμετρηθεί 
με το ποια μέσα χρησιμοποιεί η νέα 
γενιά, πώς τα χρησιμοποιεί αλλά και 
από ποια κοινωνικά γεγονότα και ποιες 
εμπειρίες εμπνέεται για να εκφραστεί 
και να διαμορφώσει τη δική της θέση στη 
δημόσια ζωή.



Ενημέρωση, 
πολιτική 
& διαδίκτυο

A
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Όπως αναφέρεται και παραπάνω, ένα από 
τα βασικότερα χαρακτηριστικά της Gen 
Z είναι πως αποτελεί μια γενιά γηγενών 
του διαδικτύου (digital natives), η οποία 
μεγάλωσε με την τεχνολογία. Αποτελεί μια 
γενιά που δεν γνώρισε τον κόσμο χωρίς 
το διαδίκτυο και περνά ένα (πολύ) μεγάλο 
μέρος της ημέρας της «συνδεδεμένη» 
(online). Όπως καταγράφει και η παρούσα 
έρευνα, το 51,6% περνά 5-10 ώρες στο 
διαδίκτυο, το 36,7% λιγότερο από 5 ώρες, 
και το 10,6% περισσότερες από 10 ώρες.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να 
καταγράψει το ενδιαφέρον της Gen Z 
για την επικαιρότητα, τις συνήθειες που 
διέπουν την κατανάλωση ενημερωτικού 
περιεχομένου και τον ρόλο των 
Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (στο 
εξής ΜΚΔ) ως προς την κατανάλωση 
πολιτικού περιεχομένου και την 
πολιτική δραστηριότητα σε διαδικτυακά 
περιβάλλοντα. Σύμφωνα με μελέτες, 
οι συνήθειες κατανάλωσης ειδήσεων 
διαμορφώνονται από τα άτομα καθώς 
μεγαλώνουν και δεν αποκρυσταλλώνονται, 
παρά μόνο αφού τα άτομα περάσουν την 
ηλικία των 30 ετών.15 Κατά συνέπεια, η 
διερεύνση των συμπεριφορικών μοτίβων 
κατανάλωσης ειδήσεων σε νεαρές ηλικίες 
έχει μια ιδιαίτερη δυναμική. Είναι πλέον 

ευρέως αποδεδειγμένο πως το διαδίκτυο 
και οι νέες τεχνολογίες επιταχύνουν τον 
ρυθμό με τον οποίο οι νέοι αλλάζουν τη 
ρουτίνα και τις συνήθειες τους ως προς 
τον τρόπο αναζήτησης ειδήσεων.

Όπως καταδεικνύει η παρούσα 
έρευνα, οι νέοι  και οι νέες της Gen Z 
παρουσιάζουν υψηλό ενδιαφέρον ως προς 
την παρακολούθηση της επικαιρότητας. 
Στην ερώτηση «Πόσο σε ενδιαφέρει να 
παρακολουθείς την επικαιρότητα», 55% 
των ερωτώμενων απαντούν «Πάρα πολύ & 
Πολύ», και 30,5% «Αρκετά». Με βάση τα 
επιμέρους δημογραφικά χαρακτηριστικά 
του δείγματός μας, παρατηρούμε ότι το 
ενδιαφέρον για την παρακολούθηση της 
επικαιρότητας αυξάνει με το επίπεδο 
εκπαίδευσης (51,2% μέχρι δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση απαντούν «Πολύ & Πάρα 
πολύ», ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην 
ανώτατη εκπαίδευση είναι 61,4%). 
Επιπλέον, το ενδιαφέρον αυξάνεται 
σε αυτούς/ες που δηλώνουν ως τόπο 
κατοικίας την Αττική (60,8%) έναντι αυτών 
που δηλώνουν την περιφέρεια (50,9%), 
όπως και στους άνδρες του δείγματος και 
στους εργαζόμενους/ες (Γράφημα 1).

Α. Ενημέρωση, πολιτική & διαδίκτυο
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Μέχρι Β’ βάθμια εκπαίδευση

Ανώτατη Εκπαίδευση

Αττική

Περιφέρεια

Πόσο θα έλεγες ότι σε ενδιαφέρει να παρακολουθείς την επικαιρότητα;

Το διαδίκτυο (ενημερωτικά sites και 
ΜΚΔ), αναδεικνύονται ως βασικές πηγές 
ενημέρωσης. Σύμφωνα με τα ευρήματα 
της έρευνας, στην ερώτηση «Πόσο 
συχνά ενημερώνεσαι από διαδικτυακές 
ενημερωτικές ιστοσελίδες», 48,7% των 
ερωτηθέντων απάντησε «Πολύ συχνά 
(καθημερινά)» και 37,1% «Συχνά (π.χ. 
1-3 φορές την εβδομάδα)». Αντίστοιχα 
υψηλή δημοφιλία στην επιλογή των 
ενημερωτικών sites ως πηγή ενημέρωσης 
καταγράφεται και από την έρευνα 
του Ινστιτούτου Πουλαντζάς (2021) 
με ποσοστό 78% των ερωτηθέντων 
να δηλώνει πως ενημερωνεται από το 
διαδίκτυο μπαίνοντας απευθείας σε sites. 
Αντίστοιχα υψηλά ποσοστά παρουσιάζει 

και η ερώτηση για τα ΜΚΔ -Πόσο συχνά 
ενημερώνεσαι από τα social media. 50,2% 
των ερωτώμενων απαντά «Πολύ Συχνά 
(καθημερινά)» και 34,8% «Συχνά (π.χ. 1-3 
φορές την εβδομάδα)». Οι γυναίκες, όσοι/
ες έχουν ανώτατη εκπαίδευση και όσοι/
ες διαμένουν στην Αττική παρουσιάζουν 
σχετικά μεγαλύτερα ποσοστά στην επιλογή 
«Πολύ συχνά» (βλ. Πίνακες 1 και 2). Όπως 
έχει καταγραφεί και από άλλες έρευνες, 
τα ΜΚΔ αποτελούν δημοφιλή πηγή 
ενημέρωσης όχι μόνο για τους νέους και 
τις νέες, αλλά και στο γενικό πληθυσμό 
(βλ. έρευνα Reuters Institute, 2021 
όπου περισσότερα από τα δύο τρίτα των 
Ελλήνων (69%) ενημερώνονται από τα 
ΜΚΔ).16

( Α )

Γράφημα 1
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( Α ) Ενημέρωση, πολιτική & διαδίκτυο
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0.0

1.5

14.5

35.3

47.7

1.0

3.1

13.3

38.7

44.0

0.9

0.0

8.6

34.4

57.0

0.0
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9.4

35.4

51.9

0.8

1.5

13.4

38.3
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0.4
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10.9

37.0
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0.0

1.6

13.3

32.8

52.0

0.3

3.4

13.1

31.9

51.6

0.0
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36.9

49.2
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36.2

47.7

0.3

1.5

11.3

32.5

54.7

0.0

1.4

9.3

36.8

52.0

0.5

3.7

14.1

33.3

48.8

0.1

Άνδρας Γυναίκα Εργαζό-
μενος/η 

Μη
Εργαζό-
μενος/η

Μέχρι
Β’ 

βάθμια
εκπαι-
δευση 

Ανώτατη
εκπαι-
δευση

Αττική Περι-
φερεια

Άνδρας Γυναίκα Εργαζό-
μενος/η 

Μη
Εργαζό-
μενος/η

Μέχρι
Β’ 

βάθμια
εκπαι-
δευση 

Ανώτατη
εκπαι-
δευση

Αττική Περι-
φερεια

Ποτέ

Σπάνια (πχ λιγότερο 
από μία εβδομάδα)

Συχνά (πχ 1-3 φορές 
την εβδομάδα)

Πολύ συχνά (καθημερινά)

ΔΓ / ΔΑ

Ποτέ

Σπάνια (πχ λιγότερο 
από μία εβδομάδα)

Συχνά (πχ 1-3 φορές 
την εβδομάδα)

Πολύ συχνά (καθημερινά)

ΔΓ / ΔΑ

Πόσο συχνά ενημερώνεσαι από διαδικτυακές ενημερωτικές ιστοσελίδες; 

Πόσο συχνά ενημερώνεσαι από τα social media;

Πίνακας 1

Πίνακας 2
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Ενημέρωση, πολιτική & διαδίκτυο

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η 
γενικότερη τάση επιλογής του διαδικτύου 
ως βασική πηγή ενημέρωσης, και 
ειδικότερα των ΜΚΔ, εξηγείται από 
την επιθυμία των νέων να έχουν τον 
έλεγχο της χρήσης των Μέσων, μέσω 
της δυνατότητας να διαμορφώνουν 
την κατανάλωση των ειδήσεων που 
τους προσφέρονται από τα Μέσα.17 Το 
περιεχόμενο που καταναλώνεται στα ΜΚΔ 
αντανακλά την ικανότητα του διαδικτύου 
να «προσαρμόζεται» στις ανάγκες του 
χρήστη/καταναλωτή: οι αλγόριθμοι 
καθορίζουν την επιλογή των πληροφοριών 
που θα προβληθούν στον χρήστη ή στην 
χρήστρια και οι πληροφορίες αυτές 
προκύπτουν από το κοινωνικό και 
γεωγραφικό περιβάλλον των χρηστών.18 Για 
τη Gen Z, η οποία κατ’εξοχήν μεγάλωσε 
με το διαδίκτυο και τα ΜΚΔ, η επιλογή 
του διαδικτύου ως πηγή ενημέρωσης 
ενισχύεται και από τον πρακτικό 
χαρακτήρα και την αυξημένη χρήση των 
κινητών συσκευών (smartphones, tablets, 
laptops).19

Βεβαίως, είναι σημαντικό να σημειωθεί 
οτι πέραν της προφανούς σχέσης της 
γενιάς αυτής με την τεχνολογία και τις 
συνακόλουθες επιρροές που αυτή έχει 
στις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές 
συνήθειες των νέων, σημαντικό ρόλο 
στις επιλογές των νέων διαδραματίζει 
και η καταγραφόμενη δυσπιστία τους 
απέναντι στα παραδοσιακά ΜΜΕ. Παρόλο 
που η παρούσα έρευνα δεν εστιάζει στα 
παραδοσιακά ΜΜΕ, πλήθος μελετών 
σε Ελλάδα και εξωτερικό καταγράφουν 
την αυξανόμενη δυσπιστία των νέων 
προς αυτά. Στην έρευνα του Ινστιτούτου 
Πουλαντζάς (2021), 58% των ερωτηθέντων 
απαντά «Καθόλου εμπιστοσύνη» στα 
ΜΜΕ, και 33% αυτών απαντά «Λίγο». Και 
σε έρευνα που διεξήχθη στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, το 85% των νέων ηλικίας 17-30 
ετών δηλώνουν δύσπιστοι/ες απέναντι 
στα παραδοσιακά ΜΜΕ.20 Βασικές 
αιτίες αυτής της δυσπιστίας των νέων 
αποτελούν η ελλιπής κάλυψη από τα Μέσα 
θεμάτων που αφορούν τους νέους/ες 
και ο μεροληπτικός τρόπος παρουσίασης 
θεμάτων που μπορεί να τους/τις αφορούν. 
Επιπρόσθετα, η δυσπιστία έναντι των 

Μέσων φαίνεται να είναι ανάλογη και 
με την αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι 
και σε άλλους θεσμούς, αλλά ταυτόχρονα 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα Μέσα 
φέρουν σημαντική ευθύνη ως προς 
τη διαμόρφωση της ποιότητας της 
δημοκρατίας.21

Ο τρόπος επιλογής της είδησης στο 
διαδίκτυο και ιδιαίτερα στα ΜΚΔ είναι 
πολύ διαφορετικός από αυτόν στα 
παραδοσιακά μέσα. Για παράδειγμα, 
μία ανάρτηση στα ΜΚΔ μπορεί να 
συνοδεύεται από κάποιο σχόλιο φίλου/
ης που το συστήνει προς ανάγνωση ή από 
έναν αξιοπρόσεκτο αριθμό likes ή και 
emoticons. Τέτοιου τύπου στοιχεία που 
συνοδεύουν μια είδηση στα ΜΚΔ φέρουν 
μια δυναμική ως προς το ότι αυξάνουν 
τις πιθανότητες επιλογής της είδησης, 
χρησιμοποιούνται ως ερμηνευτικά 
εργαλεία και εν τέλει επηρεάζουν τον 
τρόπο ανάγνωσης της.22 Τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά που συναντάμε στις 
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης 
μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις 
στην έκθεσή μας σε πολιτικές ειδήσεις/
πληροφορίες και κατ’επέκταση στην 
πολιτική συμπεριφορά.

Βεβαίως είναι κρίσιμο να σημειωθεί 
οτι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 
χώρας (μιντιακό σύστημα, πολιτική και 
πολιτισμική κουλτούρα, διείσδυση/
διάδοση του διαδικτύου και η κουλτούρα 
που διαμορφώνεται γύρω από την κάθε 
πλατφόρμα) πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όταν εξετάζονται αντιλήψεις και 
συμπεριφορές σχετικές με τη χρήση του 
διαδικτύου και των ΜΚΔ. Παραδείγματος 
χάρη ως προς τη χρήση των social media, 
η παρούσα έρευνα καταδεικνύει το 
Instagram και το Facebook/Messenger 
ως τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές τόσο 
ώς προς τη γενική χρήση (Γράφημα 2) 
όσο και ως προς την παρακολούθηση 
πολιτικών κομμάτων/πολιτικών προσώπων 
(Γράφημα 3). Αντίθετα, σε αρκετές χώρες 
του Ευρωπαϊκού Βορρά (π.χ., Ηνωμένο 
Βασίλειο), το Twitter αποτελεί το πιο 
δημοφιλές μέσο των νέων για θέματα 
ενημέρωσης.23

( Α )
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Gen Z - SoMe

Instagram
YouTube

Facebook
TikTok
Twitter

Snapchat
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Ποια social media χρησιμοποιείς περισσότερο; (επίλεξε έως δύο 
απαντήσεις)

Σε ποια ΜΚΔ ακολουθείς πολιτικούς ή πολιτικά κόμματα; (πολλαπλής επιλογής)
- όσοι/ες ακολουθούν πολιτικούς ή πολιτικά κόμματα στα ΜΚΔ

Instagram

74.9

67.9

59.6

32.1

21.2

3.0
1.1

46.7

39.4

19.1

4.7
1.5 0.8

3

Instagram

Facebook/
Messenger

Facebook

Youtube

Twitter

TikTok

YouTube

Twitter

TikTok

Snapchat

ΔΑ

Άλλο Κανένα

Γράφημα 2

Γράφημα 3

( Α )
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Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας 
το Instagram αποτελεί το πιο δημοφιλές 
μέσο κοινωνικής δικτύωσης για τους νέους 
και τις νέες στην Ελλάδα. Η προτίμηση 
των νέων σε εξεικονιστικά μέσα, όπως το 
Instagram, το TikTok και το YouTube 
είναι ευρέως καταγεγραμμένη.24

Μέσα σε αυτό το νέο ψηφιακό περιβάλλον 
ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, σημαντικό 
ρόλο έχουν αποκτήσει οι influencers. 
Ο όρος influencer, ο οποίος είναι 
ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια 
αποδίδεται σε άτομα που έχουν έντονη 
δραστηριότητα και πολλούς ακολούθους 
σε ένα ή περισσότερα ΜΚΔ. Σύμφωνα με 
τα ευρήματα της έρευνας, η πλειοψηφία 
των συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα 
ακολουθεί κάποιον/α influencer (Γράφημα 
4) καταγράφοντας υψηλότερα ποσοστά 
στις γυναίκες (70,7%) συγκριτικά με τους 
άνδρες (ποσοστό 55,8%) καθώς και στους 
εργαζόμενους/ες (67,5%) έναντι αυτών 
που δεν απασχολούνται σε κάποια εργασία 
(59,8%) (βλ. Γράφημα 5).

INFLU
ENCERS

Ενημέρωση, πολιτική & διαδίκτυο( Α )
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Tα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ευρέως
ο όρος influencer, 

ο οποίος περιγράφει άτομα που έχουν
έντονη δραστηριότητα και 

πολλούς ακολούθους σε ένα ή περισσότερα social media. 
Ακολουθείς στα social media ανθρώπους που θεωρούνται 

influencers;

Γράφημα 4

NAI
63.0%

OXI
37.0%

( Α ) Voice - On
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( Α )

Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ευρέως ο όρος influencer, ο οποίος περιγράφει άτομα 
που έχουν έντονη δραστηριότητα και πολλούς ακολούθους σε ένα ή περισσότερα social 
media. Ακολουθείς στα social media ανθρώπους που θεωρούνται influencers;

55.8

70.7

67.5

59.8

63.5

62.8

63.8

62.4

44.2

29.3

32.5

40.2

36.5

37.2

36.2

37.3

NAI OXI

Άνδρας 

Γυναίκα

Εργαζόμενος/η

Μη εργαζόμενος/η 

Μέχρι Β’ βάθμια εκπαίδευση

Ανώτατη Εκπαίδευση

Αττική

Περιφέρεια

INFLU
ENCERS

Γράφημα 5

Voice - On
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Οι βασικότεροι παράγοντες προσέλκυσης 
σε κάποιον influencer σύμφωνα με τους 
ερωτώμενους/ες είναι το «χιούμορ», 
και «οι γνώσεις» που αποδίδουν στο 
εκάστοτε πρόσωπο «γύρω από θέματα 
ενδιαφέροντος» (Γράφημα 6). Επιπλέον 
παράγοντα αποτελεί το «γούστο του 
influencer» και οι προτάσεις που κάνει, 
το οποίο συνδέεται και με τη γνώση 
του/της influencer γύρω από θέματα 
ενδιαφέροντος. 

Οι influencers (γνωστές προσωπικότητες 
ή και micro celebrities, όρος ο οποίος 
αναφέρεται σε προσωπικότητες που 
αναδύθηκαν μέσα από τα ΜΚΔ) έχουν 
δημιουργήσει μια τεράστια και κερδοφόρα 
αγορά στην οποία προωθούνται τόσο 
προϊόντα, όσο ιδέες και τρόποι ζωής 
(new class of cultural tastemakers). 
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η επιλογή 
«Είναι ανοιχτή/ός να μοιραστούν δικές του 
εμπειρίες και σκέψεις πάνω σε διάφορα 
θέματα», η οποία επιλέχθηκε από το 20% 
των ερωτηθέντων. Όσο επιτηδευμένες ή/
και επεξεργασμένες κι αν είναι τέτοιου 
είδους αναρτήσεις, πιθανόν φαντάζουν 
«αυθεντικές» και επιτυγχάνουν, ως ένα 
βαθμό, να αγγίξουν συναισθηματικά τους 
καταναλωτές/τριες του περιεχομένου.

Ενημέρωση, πολιτική & διαδίκτυο( Α )
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Ποια από τα παρακάτω κριτήρια είναι για σένα τα πιο 
σημαντικά όταν αποφασίζεις να ακολουθήσεις κάποιον 
influencer; (μέχρι 3 επιλογές) - όσοι/ες ακολουθούν 
κάποιον influencer

1. Έχει χιούμορ και με κάνει 
να γελάω

2. Έχει γνώσεις γύρω από θέματα 
που με ενδιαφέρουν

3. Έχει παρόμοιες απόψεις 
με τις δικές μου για θέματα 
που με απασχολούν

4. Έχει ωραίο γούστο και 
εμπιστεύομαι τις προτάσεις της/του

5. Είναι ανοιχτή/ος να μοιραστεί 
δικές της/του εμπειρίες και 
σκέψεις πάνω σε διάφορα θέματα

6. Έχει ίδια ενδιαφέροντα με εμένα

7. Έχει μια ζωή που είναι 
διαφορετική από τη δική μου και 
μου αρέσει

13. Άλλο

12. Άλλοι άνθρωποι που γνωρίζω 
την/τον ακολουθούν

10. Θεωρώ ότι έχει 
όμορφη εμφάνιση

11. Έχει μια ζωή παρόμοια 
με την δική μου και μου αρέσει 
να την/τον παρακολουθώ

9. Είναι σε κοντινή ηλικία 
με την δική μου

8. Είναι γνωστή/ος-
διάσημη/ος

60.3

69.7

35.3

23.0

21

15.9

14.6

6.7

6.5

5.8

2.1

1.5

1.2

Ενημέρωση, πολιτική & διαδίκτυο( Α )

Γράφημα 6
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Ένα από τα βασικότερα συμπεράσματα 
που προκύπτει από την παρούσα έρευνα 
είναι πως η Gen Z, παρ’όλη την ευρεία 
χρήση των διαδικτυακών πηγών και των 
ΜΚΔ, είναι σχετικά επιφυλακτική ως προς 
αυτά. Οι απαντήσεις των ερωτώμενων 
σχετικά με το βαθμό εμπιστοσύνης στις 
διαδικτυακές πηγές ενημέρωσης, στα 
ΜΚΔ και στους influencers καταγράφουν 
σε μεγάλο βαθμό μια συγκρατημένη 
εμπιστοσύνη. 

Στην ερώτηση, «Πόσο αξιόπιστες 
θεωρείς τις διαδικτυακές ενημερωτικές 
ιστοσελίδες ως πηγή ενημέρωσης», σε 
μια κλίμα όπου 0 ίσον «Καθόλου» και 10 
«Πολύ», καταγράφεται ένα μέσος όρος 
6, και στην αντίστοιχη ερώτηση για τα 
ΜΚΔ, καταγράφεται μέσος όρος 5. Εδώ 
διαφαίνεται και μία τάση τα ΜΚΔ να 
έχουν μειωμένη αξιοπιστία. Στο ερώτημα 
«Πόσο θα έλεγες ότι εμπιστεύεσαι τις 
προτάσεις και τις θέσεις των influencers 
που ακολουθείς πάνω σε πολιτικά 
και κοινωνικά θέματα», «Πολύ» και 
«Αρκετά» απαντά το 33,7%, και «Λίγο» 
και «Καθόλου» το 59,9% των ερωτώμενων 
(Γραφήματα 7, 8, 9).

0 
Καθόλου

10 
Πολύ

Ενημέρωση, πολιτική & διαδίκτυο( Α )
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Πόσο αξιόπιστες θεωρείς τις διαδικτυακές 
ενημερωτικές ιστοσελίδες ως πηγή ενημέρωσης;

0=Καθόλου - 10=Πολύ 

Γράφημα 7

20.0

0

1.8

4.7

0

1

1.3

4.2

1

2

4.0

6.8

2

3

8.6

10.6

3

4

8.8

9.9

4

5

20.3

22.6

5

6

12.8

15

6

7

23.2

12.9

7

8

11.7

6.8

8

9

2.9

3.6

9

10

4.6

2.9

10

20.0

Γράφημα 8Πόσο αξιόπιστα θεωρείς τα social media ως πηγή 
ενημέρωσης;
0=Καθόλου - 10 Πολύ

Ενημέρωση, πολιτική & διαδίκτυο( Α )
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Πόσο θα έλεγες ότι εμπιστεύεσαι τις προτάσεις και 
τις θέσεις των influencers που ακολουθείς πάνω σε 
πολιτικά και κοινωνικά θέματα; - όσοι/ες ακολουθούν 
κάποιον influencer

Γράφημα 9

ΔΓ/ΔΑ ΠολύΚαθόλου

17.3%

6.4%

6.3%

27.4%

42.6%

Λίγο

Αρκετά

Ενημέρωση, πολιτική & διαδίκτυο( Α )
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Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 
οικογενειακό περιβάλλον και οι φίλοι/ες 
συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά 
εμπιστοσύνης, ενώ οι πολιτικοί και τα 
πολιτικά κόμματα όπως και η εκκλησία 
τα χαμηλότερα ποσοστά (Γράφημα 10). 
Το θέμα της χαμηλής εμπιστοσύνης σε 
πολιτικούς θεσμούς και κυρίως απέναντι 
στα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς 
στην Ελλάδα έχει ήδη επισημανθεί σε 
αρκετές έρευνες.25 

Το υψηλό ποσοστό εμπιστοσύνης στους 
επιστήμονες καταδεικνύει κατά βάση 
μια εγγύτερη σχέση της Gen Z με την 
εκπαίδευση και την επιστήμη. Είναι 
σημαντικό να λάβουμε υπόψη πως τα 
υψηλά ποσοστά στους επιστήμονες, 
στην παρούσα έρευνα, να έχουν πιθανόν 
επηρεαστεί από το επικοινωνιακό 
περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί εντός 
της κρίσης της πανδημίας Covid-19 και τη 
συνακόλουθη εντονότερη παρουσία των 
ειδικών επιστημόνων στα ΜΜΕ (κυρίως 
γιατροί και άλλοι/ες επιστήμονες στον 
χώρο της υγείας).

Ενημέρωση, πολιτική & διαδίκτυο( Α )
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Σχετικά με την παρακολούθηση πολιτικών 
στα ΜΚΔ, 17,7% των ερωτηθέντων 
απαντά «Ναι», και 79,1% απαντά «Όχι». 
Το φύλο και η εργασία αποτελούν εδώ 
διαφοροποιητικό παράγοντα, καθώς 
23,9% των ανδρών απαντά θετικά στο 
ερώτημα εαν παρακολουθούν πολιτικούς/
πολιτικά κόμματα στα ΜΚΔ, έναντι 
12,1% των γυναικών. Αντίστοιχα, 22,4% 
των εργαζομένων απαντά θετικά έναντι 
14,3 αυτών που δεν απασχολούνται σε 
κάποια εργασία (βλ. Γράφημα 11). Όπως 
διαφαίνεται και από τα στοιχεία της 
έρευνας, οι λογαριασμοί των πολιτικών και 
των κομμάτων δεν αποτελούν ισχυρό πόλο 
έλξης για τους νέους και τις νέες.

Παρόλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τους 
εξής τρεις παράγοντες
1.  το νεαρό της ηλικίας των 
συμμετεχόντων-ουσών στην έρευνα
2. το ευρύτερο κλίμα δυσπιστίας 
απέναντι στου πολιτικούς και τα κόμματα
3. τη -με λίγες εξαιρέσεις- στείρα και 
‘ξύλινη’ χρήση των ΜΚΔ από Έλληνες 
πολιτικούς και κόμματα και τη μη 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων διάδρασης 
που προσφέρουν αυτές οι πλατφόρμες,26 
τα ποσοστά των νέων που ακολουθούν 
λογαριασμούς πολιτικών/κομμάτων 
παραμένουν σημαντικά και πιθανά 
σηματοδοτούν το ενδιαφέρον των νέων για 
την πολιτική.

Συγκρατημένη είναι η δραστηριότητα 
των ερωτώμενων στα ΜΚΔ σχετικά με 
πολιτικές αναρτήσεις. Στην ερώτηση 
«Κοινοποιείς (κάνεις share) αναρτήσεις με 
πολιτικό περιεχόμενο (π.χ. δημοσιεύσεις 
πάνω σε πολιτικά θέματα από πολιτικούς, 
πολιτικά κόμματα, ΜΚΟ, ΜΜΕ, χρήστες 
διαδικτύου);», 21,9% των ερωτηθέντων 
απάντησε θετικά, και 75% αρνητικά. Η 
δραστηριότητα της κοινοποίησης (share) 
αυξάνεται στους εργαζόμενους/ες και σε 
αυτούς/ες που δηλώνουν ως κατοικία την 
Αττική (Γράφημα 12).

Στο ερώτημα εαν κάνουν δικές τους 
αναρτήσεις με πολιτικό περιεχόμενο 
(επί πολιτικών/κοινωνικών θεμάτων), 
20,9% απάντησε θετικά και 76,5% 
αρνητικά. Η δραστηριότητα των πολιτικών 
αναρτήσεων αυξάνεται στους άνδρες, 
στους εργαζόμενους/ες και στην ανώτατη 
εκπαίδευση (γράφημα 13).

Η παρούσα έρευνα ανιχνεύει μια 
συγκρατημένη δραστηριότητα στα ΜΚΔ 
όσον αφορά στην ανάρτηση ή κοινοποίηση 
πολιτικών ειδήσεων ή άλλου τύπου 
αναρτήσεις πολιτικού περιεχομένου. 
Τα κίνητρα γύρω από το πότε και πώς 
οι νέοι και οι νέες αποφασίζουν να 
‘εκτεθούν’ στην ψηφιακή δημόσια σφαίρα 
σχετικά με πολιτικές τοποθετήσεις, 
αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω έρευνας. 
Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες,27 τα 
προσωπικά και οικογενειακά βιώματα 
αποτελούν επιδραστικούς παράγοντες στη 
διαμόρφωση της πολιτικής ταυτότητας 
της νέας γενιάς και στον καθορισμό 
της πολιτικής τους συμμετοχής. Είναι 
επιπλέον σημαντικό να σημειωθεί, πως 
έστω και «χαμηλής έντασης» «πολιτικού» 
τύπου δραστηριότητες στα ΜΚΔ (social 
media low-effort activities) σχετίζονται 
με αύξηση εν γένει της πολιτικής 
συμμετοχής.28 Π.χ. η αλλαγή της 
εικόνας του προφίλ για την υποστήριξη 
συγκεκριμένων θεμάτων (κίνημα metoo 
κα.) αποτελεί πράξη πολιτικής έκφρασης 
η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει 
προπομπό για περαιτέρω πολιτική 
δραστηριότητα.29

Ενημέρωση, πολιτική & διαδίκτυο( Α )
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επικαιρότητας.

Ακολουθείς πολιτικούς ή πολιτικά κόμματα 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ);
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χρήστες διαδικτύου);

Κάνεις δικές σου αναρτήσεις με πολιτικό περιεχόμενο
(επί πολιτικών κοινωνικών θεμάτων);
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Ψευδείς ειδήσεις

Όπως αναφέρουμε και παραπάνω, η 
Gen Z μεταξύ άλλων ενδιαφέρεται και 
για θέματα της επικαιρότητας, συνεπώς 
μια βασική λειτουργία των νέων -ακόμα 
και σε καθημερινό επίπεδο- φαίνεται 
να αφορά στην κατανάλωση ειδήσεων. 
Όπως φανερώνει το Γράφημα 14, το 
55% των νέων που συμμετείχαν στην 
έρευνα απάντησαν ότι ενδιαφέρονται 
«Πάρα πολύ» και «Πολύ» ως προς την 
παρακολούθηση της επικαιρότητας. 
Σημαντικό και το επιπρόσθετο 30,5% 
που απάντησε ότι η επικαιρότητα τις/
τους ενδιαφέρει «Αρκετά» και το οποίο, 
μαζί με τις απαντήσεις «Πάρα πολύ» και 
«Πολύ» αθροίζουν ένα ποσοστό 85%, 
φανερώνοντας ότι περισσότερες/οι από 8 
στους 10 νέες/νέους ενδιαφέρονται για τα 
τεκταινόμενα.

Ως εκ τούτου, κρίθηκε σκόπιμο η παρούσα 
έρευνα να καλύψει και το θέμα της 
αξιοπιστίας της παρεχόμενης δημόσιας 
πληροφόρησης, υπό το πρίσμα του 

φαινομένου των «ψευδών ειδήσεων» και 
της συνακόλουθης δημόσιας συζήτησης.

Μολονότι οι «ψευδείς ειδήσεις» δεν 
συνιστούν πρόσφατο φαινόμενο,30 ο 
ερχομός των ΜΚΔ έχει επιφέρει αύξηση 
στην κυκλοφορία ανακριβούς πληροφορίας 
ή/και απολύτως ψευδών ειδήσεων.31

Με την άνοδο των «θαλάμων αντήχησης» 
(echo chambers) και των «φουσκών 
διήθησης» (filter bubbles), την πτώση των 
παραδοσιακών Μέσων και τη διάχυση της 
διαδικτυακής πληροφόρησης, προέκυψε 
ένα είδος «πληροφοριακής επιδημίας» 
(infodemic), η οποία χαρακτηρίζεται 
από εκούσια παραπληροφόρηση 
(disinformation), ακούσια 
παραπληροφόρηση (misinformation) και 
συνομωσιολογικούς μύθους.32 Συνεπώς, 
πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε σύγχυση 
αναφορικά με το τί αποτελεί «αλήθεια» 
από το σύνολο των πληροφοριών που 
λαμβάνουν/καταναλώνουν σε καθημερινή 

B: Ψευδείς ειδήσεις
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βάση αναφορικά με καίρια ζητήματα 
δημοσίου ενδιαφέροντος.

Επιπρόσθετα, η αυξανόμενη πολιτική 
πόλωση σε πολλές δυτικές κοινωνίες 
λειτουργεί τόσο ως αιτία όσο και ως 
αποτέλεσμα στη διάχυση ψευδών 
ειδήσεων· η πόλωση προκύπτει 
από τον συνδυασμό ολοένα και πιο 
έντονων οικονομικών ανισοτήτων, 
οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά τους 
«αδύναμους» της παγκοσμιοποίησης 
και «τροφοδοτούν» μια υποφώσκουσα 
«σιωπηρή αντεπανάσταση»,33 η οποία με 
τη σειρά της ενισχύει πολιτικές ταυτότητας 
και υπαρξιακά άγχη. Μια τέτοια δυναμική 
ενισχύει την εκδήλωση αποκλινόντων 
ηθικών αισθημάτων, μέσω των οποίων 
πολλοί άνθρωποι νιώθουν ότι ανήκουν σε 
«ηθικά ανταγωνιστικές φυλές».34

Σε μια γενικότερη λογική, εντός της 
συνθήκης της ύστερης νεωτερικότητας 
στις δυτικές κοινωνίες, τα άτομα βιώνουν 
την απώλεια ενός σταθερού ορθολογικού 
και ηθικού κανόνα που καθοδηγεί την 
κρίση τους.35 Δεδομένου ότι «η μεγάλη 
αφήγηση» έχει χάσει την αξιοπιστία 
της προκαλώντας απονομιμοποίηση 
και ριζική καχυποψία απέναντι σε 
«προκαθορισμένους κανόνες»,36 τα άτομα 
γίνονται όλο και πιο δύσπιστα απέναντι 
στις προσφερόμενες ιδεολογικές αλήθειες. 
Με αυτή την έννοια, οι σύγχρονες δυτικές 
κοινωνίες εμφανίζονται ως «μετα-
ιδεολογικές» και «μετα-δεοντολογικές».37 
Εντός αυτού του κοινωνικού πλαισίου, η 
«μετα-αλήθεια» έχει καταστεί δημοφιλής 
φράση στον πολιτικό λόγο της εποχής μας.

Συνολικά, ο κοινωνικός αναβρασμός, η 
πολιτική πόλωση, ο εκτεταμένος κυνισμός, 
ο ηθικός σχετικισμός, η εντεινόμενη 
εμπορευματοποίηση των μέσων 
ενημέρωσης, εντός των οποίων κυριαρχεί 
η λογική της ενημερωδιασκέδασης, 
η μεσοποίηση της πολιτικής και η 
συνακόλουθη πολιτικο-διασκέδαση, 
συνθέτουν μια «τέλεια καταιγίδα» για 
να πυροδοτήσει την κρίση της δημόσιας 
γνώσης. Αυτή η κρίση όχι μόνο περιέχει 
μια πληθώρα ψεύτικων ειδήσεων και 
συζητήσεων για την «εναλλακτική 
αλήθεια», αλλά ευνοεί τον νατιβισμό, τον 
θυμωμένο λαϊκισμό και την αντιπολιτική.38 
Η υπονόμευση της ίδιας της ιδέας 
του δημόσιου συμφέροντος και της 
αίσθησης ενός πολιτικο-πολιτισμικού 
κοινού εδάφους διαβρώνει άμεσα τις 
δημοκρατικές αξίες και την ιδιότητα του 
πολίτη.

Δεδομένου ότι οι ψευδείς ειδήσεις 
«ταξιδεύουν» στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης έξι φορές πιο γρήγορα από τις 
αληθινές ιστορίες,39 δημιουργείται ένα 
ενημερωτικό οικοσύστημα, εντός του 
οποίου η υποβάθμιση των αξιόπιστων 
πηγών πληροφόρησης τείνει να γίνει ο 
κανόνας, και μια συνθήκη που αποτελεί 
μεγάλη πρόκληση για τη δημοκρατική 
δημόσια σφαίρα. Υπό αυτό το πρίσμα 
οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες στην 
έρευνα ερωτήθηκαν κατ αρχάς εάν 
θεωρούν ότι έχουν υπάρξει θύματα 
κάποιας «ψευδούς είδησης», με το 71% 
αυτών να απαντά θετικά (Γράφημα 15).

( B )



Research

Gen Z

eteron.org 42

Ψευδείς ειδήσεις

Πόσο θα έλεγες πως σε ενδιαφέρει να παρακολουθείς 
την επικαιρότητα;

Νιώθεις οτι έχει υπάρξει «θύμα» ψευδούς 
είδησης ή όχι;

Γράφημα 14

Γράφημα 15
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Πιο συγκεκριμένα, θύματα 
παραπληροφόρησης θεωρούν ότι έχουν 
υπάρξει πρωτίστως οι γυναίκες του 
δείγματος, οι εργαζόμενοι/ες, οι έχουσες/
έχοντες ανώτατη εκπαίδευση και οι 
κάτοικοι της περιφέρειας (Γράφημα 16).

Παρά το γεγονός ότι οι ερωτώμενες/οι 
θεωρούν σε μεγάλο ποσοστό ότι έχουν 
υπάρξει θύματα ψευδών ειδήσεων σε 
αντίστοιχα μεγάλο ποσοστό (74,7%) 
θεωρούν ότι έχουν την ικανότητα να 
εντοπίσουν μια ψευδή είδηση (Γράφημα 
17).

Νιώθεις οτι έχει υπάρξει «θύμα» ψευδούς 
είδησης ή όχι;

Πιστεύεις οτι έχεις την ικανότητα να αναγνωρίσεις 
μια ψευδή είδηση ή όχι;
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Με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, 
εμφανίζονται με περισσότερη 
αυτοπεποίθηση ως προς την ικανότητά 
τους να εντοπίσουν μια ψευδή είδηση, 
οι άνδρες (και μάλιστα με σημαντική 
διαφορά από τις γυναίκες-πάνω από δέκα 
ποσοστιαίες μονάδες), οι εργαζόμενοι/ες, 
οι έχουσες/έχοντες ανώτατη εκπαίδευση 

και οι κάτοικοι της περιφέρειας (Γράφημα 
18). Ως προς τη διασταύρωση πηγών 
κατά την κατανάλωση ειδήσεων που 
τους ενδιαφέρουν, οι ερωτώμενες/οι 
απάντησαν σε αθροιστικό ποσοστό 89% ότι 
καταφεύγουν σε αυτή τη διαδικασία «Πολύ 
συχνά» και «Αρκετές φορές» (Γράφημα 
19).

Πιστεύεις οτι έχεις την ικανότητα να αναγνωρίσεις μια ψευδή 
είδηση;

Όταν διαβάζεις μια είδηση που σε ενδιαφέρει τη «διασταυρώνεις» 
από διαφορετικές πηγές;
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 3 στην πρακτική 
της διασταύρωσης πληροφοριών 
καταφεύγουν πιο συχνά (αθροιστικά 
«Πολύ συχνά» και «Αρκετές φορές») 
οι γυναίκες, οι μη εργαζόμενες/οι, οι 
έχοντες/έχουσες ανώτατη εκπαίδευση και 
οι κάτοικοι Αττικής. Τέλος, οι ερωτώμενες/
οι κλήθηκαν να απαντήσουν με βάση 
ποιες παραμέτρους κρίνουν εάν μια 
είδηση είναι «αληθινή» (Γράφημα 20). Εδώ 
αναδεικνύεται η ισχύς της οικειότητας, 
καθώς πρώτη παράμετρος που αναφέρθηκε 
από σχεδόν τα μισά άτομα (49,1%) είναι 
«από το εάν εμπιστεύεσαι το άτομο που 
την (ανα)δημοσίευσε».

 Στη δεύτερη θέση με αναφορά στο 45,1% 
των απαντήσεων συναντάμε το «εάν 
προέρχεται η είδηση από επίσημο κρατικό 
φορέα», ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται 
με 41,2% το αυτοαναφορικό «από το εάν 
σου φαίνεται λογικό και ταιριάζει με το 
πως σκέφτεσαι». Η τέταρτη κατά σειρά 
παράμετρος, και μάλιστα με μεγάλη 
διαφορά από τις υπόλοιπες τρεις είναι 
το «εάν προέρχεται από γνωστό ΜΜΕ». 
Οι δύο από τις τέσσερις παραμέτρους 

αξιοπιστίας της είδησης φανερώνουν και 
τον έντονο βαθμό υποκειμενικότητας 
που διέπει τη διαδικασία αξιολόγησης 
που ακολουθεί το κάθε άτομο, 
υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αγωγή/
γραμματισμό στα Μέσα στις νεαρές 
ηλικίες.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον Πίνακα 
4, οι άνδρες προβάλλουν περισσότερο 
σαν παράμετρο το ζήτημα εμπιστοσύνης 
προς το άτομο που (ανα)δημοσίευσε την 
είδηση, οι έχοντες/έχουσες ανώτατη 
εκπαίδευση εστιάζουν περισσότερο στο 
εάν η είδηση προέχεται από επίσημο 
φορέα, άνδρες φέρονται να κρίνουν 
περισσότερο συγκριτικά με τις υπόλοιπες 
κατηγορίες με βάση το έαν τους φαίνεται 
η είδηση λογική και ταιριάζει με τον τρόπο 
που σκέφτονται, ενώ οι ερωτώμενοι/
ες Β’ βάθμιας εκπαίδευσης εστιάζουν 
περισσότερο από τις υπόλοιπες κατηγορίες 
στο εάν η είδηση προέχεται από γνωστό 
ΜΜΕ.

( B )Gen Z
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Όπως αναφέρθηκε εισαγωγικά, η 
ενηλικίωση της Gen Z διεθνώς –και 
ακόμα πιο έντονα στην Ελλάδα– 
πραγματοποιήθηκε μέσα σε συνθήκες 
κρίσης, πολιτικών ανακατατάξεων και 
αστάθειας. Δεν αποτελεί στόχο της 
παρούσας έρευνας να παρουσιάσει μία 
ολοκληρωμένη και διεξοδική εικόνα 
των απόψεων της Gen Z. Ωστόσο, έγινε 
προσπάθεια να αναδειχθούν οι θέσεις 
και οι πρακτικές της νέας γενιάς πάνω 
σε επίκαιρα κοινωνικά και πολιτικά 
ζητήματα που απασχόλησαν τη δημόσια 
σφαίρα την τελευταία διετία. Τα ζητήματα 
αυτά είτε συνδέονται ευθέως με την 
υγειονομική κρίση –όπως είναι το ζήτημα 
για τις μάσκες και τον εμβολιασμό στα 
σχολεία– είτε είναι ζητήματα που αφορούν 
τη νεολαία –όπως είναι η προσπαθεία 
εγκαθίδρυσης πανεπιστημιακής 
αστυνομίας– είτε σχετίζονται με διεθνή 
φαινόμενα για τα οποία φαίνεται να 
ενδιαφέρεται ιδιαίτερα η Gen Z — όπως 
είναι η κλιματική αλλαγή.

Σε σχέση με το φαινόμενο της κλιματικής 
αλλαγής, σχεδόν το 60% δηλώνει ότι 
ανησυχεί πολύ ενώ μόλις 1,4% φαίνεται 
να μην ανησυχεί καθόλου. Σημεία 
διαφοροποίησης σε αυτό το ζήτημα 
φαίνεται να είναι το φύλο (οι γυναίκες 
ανησυχούν περισσότερο από τους 
άνδρες, 62,5% έναντι 55,8%), το επίπεδο 
εκπαίδευσης (56,7% για όσους/ες έχουν 
ολοκληρώσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
έναντι 63,8% για την ανώτατη εκπαίδευση) 
αλλά και ο τόπος κατοικίας (65,6% οι 
κάτοικοι της Αττικής έναντι 55,3% για την 
περιφέρεια) (Γράφημα 21). Σε σχέση με 
το φύλο, έχει καταγραφεί διεθνώς η τάση 
που θέλει τους άνδρες να ενδιαφέρονται/
ανησυχούν λιγότερο για την κλιματική 
αλλαγή. Πρόσφατα, καταγράφηκε σε 
έρευνα στις ΗΠΑ η πιθανή αναίρεση αυτής 
της διαφοράς εντός της Gen Z,40 ωστόσο 
τα ευρήματα μας δεν επιβεβαιώνουν κάτι 
στην περίπτωση της Ελλάδας.

Γ. Απόψεις και πρακτικές
σε επίκαιρα κοινωνικοπολιτικά θέματα

Gen Z
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Πόσο σε ανησυχεί το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής;
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Ωστόσο, επιβεβαιώνεται η διεθνής 
τάση που θέλει τη Gen Z να έχει 
αυξημένο ενδιαφέρον για το θέμα του 
περιβάλλοντος. Σε διεθνή έρευνα του 
2017 σε είκοσι χώρες, η κλιματική 
αλλαγή καταγράφηκε ως το τρίτο πιο 
σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τη Gen 
Z, πίσω από την τρομοκρατία και τον 
εξτρεμισμό.41 Ωστόσο, σε πιο πρόσφατη 
έρευνα (2021) σε 45 χώρες, αναδείχθηκε 
κυρίαρχο ζήτημα που απασχολεί τη νέα 
γενιά, η κλιματική αλλαγή42 — την ίδια 
θέση κατέλαβε η κλιματική αλλαγή και 
στην αντίστοιχη έρευνα του 2020. Στην 
περίπτωση της Ελλάδας, η νέα γενιά 
εμφανίζεται να προβληματίζεται σχετικά 
λιγότερο με αυτό το θέμα αλλά και σε 
αυτή την περίπτωση, τα τελευταία χρόνια 
είναι σε άνοδο, όπως δείχνει η έρευνα του 
Ινστιτούτου Πουλαντζάς όπου στα θέματα 
που απασχολούν τη νέα γενιά (με ηλικιακό 
εύρος 17-39 ετών), αναδεικνύεται τρίτη η 
κλιματική κρίση, πίσω από τους χαμηλούς 
μισθούς και την ανεργία.43 Η ανάδειξη της 
Greta Thunberg σε πρωταγωνίστρια του 
κινήματος ενάντια στην κλιματική αλλαγή 
ενδέχεται να έχει ενισχύσει αυτές τις 
τάσεις. Μένει να φανεί τα επόμενα χρόνια, 
αν η κλιματική αλλαγή θα αποτελέσει 
σύμβολο της πολιτικοποίησης της Gen Z. 

Στην περίπτωση της καταδίκης της Χρυσής 
Αυγής, που συνδέθηκε με το hashtag 
#Δεν είναι αθώοι, υπάρχει υψηλός 
βαθμός σύγκλισης των ερωτώμενων: το 
72,2% συμφωνεί με το σχετικό Hashtag, 
ενώ το 8.7% διαφωνεί (Γράφημα 22). 
Η Gen Z είναι μία γενιά με αυξημένα 
αντιφασιστικά αντανακλαστικά, γεγονός 
που αποτυπώθηκε και σε άλλες έρευνες.44 
Επιπλέον, όπως δείχνει σχετική έρευνα 
του ΕΚΚΕ,45 η δολοφονία του Παύλου 
Φύσσα (μαζί με την προσφυγική κρίση 
και τη Συμφωνία των Πρεσπών) αποτελεί 
σημαντικό γεγονός για την πολιτικοποίηση 
και τη διαμόρφωση των απόψεων της Gen 
Z— μάλιστα αυτό αποτελεί και σημείο 
διαφοροποίησης με τους millennials που 
περισσότερο αναφέρονται στον Δεκέμβριο 
του 2008, την υπογραφή των μνημονίων 
και το δημοψήφισμα του 2015.46

( C ) Voice ONGen Z
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Ωστόσο εκεί που φαίνεται να υπάρχει 
ο μεγαλύτερος βαθμός συμφωνίας 
μεταξύ των ερωτώμενων είναι το 
ελληνικό #metoo όπου το 86,9% να 
δηλώνει ότι συμφωνεί με τη λογική και 
τους στόχους του σχετικού κινήματος. 
Μόλις 1,6% δηλώνει ότι διαφωνεί με 
το ελληνικό #metoo. Ο συσχετισμός 
αυτός είναι εμφανώς επηρεασμένος 
από τις περσινές καταγγελίες για τη 
σεξουαλική παρενόχληση αθλητριών. 
Όπως είναι αναμενόμενο, υπάρχει 
σημαντική διαφοροποίηση με βάση το 
φύλο σε αυτή την ερώτηση — 81,1% των 
ανδρών συμφωνούν με το #metοο έναντι 
91,8% των γυναικών (Γράφημα 23). Η 
άνοδος του φεμινιστικού κινήματος (που 
αποτυπώθηκε και στην τροποποίηση του 
νομικού ορισμού του βιασμού το 2019) 
είναι πιθανό να έχει επιδράσει στη νέα 
γενιά και στα αντανακλαστικά της σε 
σχέση με τις καταγγελίες για το #metoo. 
H σημασία της ισότητας των φύλων για 
τη Gen Z έχει καταγραφεί και σε διεθνείς 
έρευνες όπου σχεδόν το 90% δήλωσε 
ότι συμφωνεί με την ισότητα ανδρών-
γυναικών.47 

Από την άλλη, στην περίπτωση των 
κινητοποιήσεων ενάντια στις μάσκες και 
τα εμβόλια, οι ερωτώμενοι εμφανίστηκαν 
σημαντικά διχασμένοι/ες. Το ποσοστό 
εκείνων που συμφωνούν με τις 
κινητοποιήσεις είναι σχετικά χαμηλό 
(18,8%) και η πλειοψηφία διαφωνεί με 
αυτές (59,8%) (Γράφημα 24). Ωστόσο, 
υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό (20,8%) 
που δηλώνει πως «Ούτε συμφωνεί 
ούτε διαφωνεί» με τους στόχους των 
κινητοποιήσεων. Φαίνεται πως μέρος 
της νέας γενιάς επηρεάζεται από τα 
συγκεκριμένα αιτήματα.

Όσον αφορά τις κινητοποιήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν Φεβρουάριο-Μάρτιο 
του 2021 ενάντια στην εγκαθίδρυση 
πανεπιστημιακής αστυνομίας, το 48% 
δηλώνει ότι συμφωνεί με αυτές, ενώ 
το 18,8% διαφωνεί και ένα σημαντικό 
ποσοστό (31%-μεγαλύτερο από κάθε 
άλλη ερώτηση), δηλώνει πως «ούτε 
συμφωνεί ούτε διαφωνεί». Εδώ υπάρχουν 
δύο σημαντικές διαφοροποιήσεις με 
βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 
(Γράφημα 25). Η πρώτη σχετίζεται με το 
φύλο: το 54,7% των γυναικών συμφωνεί 
με τις κινητοποιήσεις ενάντια στην 
πανεπιστημιακή αστυνομία σε σύγκριση 
με το 40,6% των ανδρών. Η δεύτερη (και 
πιο απρόσμενη) αφορά στην εργασία: το 
57,3% των εργαζομένων έναντι του 41,2% 
των μη εργαζομένων συμφωνεί με τις 
κινητοποιήσεις.

Voice ON
Gen Z

Στην περίπτωση ενός ακόμα σημαντικού 
κινηματικού γεγονότος του τελευταίου 
διαστήματος, τις κινητοποιήσεις των ερ-
γαζομένων στα μέσα Σεπτεμβρίου του 
2021 στην efood, το 64,2% συμφωνεί με 
το σχετικό hashtag (#cancelefood) που 
χρησιμοποιήθηκε ευρέως στα ΜΚΔ για να 
εκφραστεί η αλληλεγγύη με τον αγώνα των 
εργαζομένων (Γράφημα 26). Μόλις το 9,5 
% διαφωνεί με το συγκεκριμένο #hashtag, 
ενώ το 21,7% τηρεί ουδέτερη στάση. Αγώ-
νες και κινητοποιήσεις ενάντια στον κα-
πιταλισμό της πλατφόρμας έχουν έντονο 
νεολαιίστικο στίγμα, καθώς φέρνουν στο 
προσκήνιο τα προβλήματα και τις διεκδι-
κήσεις μίας νέας γενιάς εργαζομένων που 
βιώνουν συνθήκες έντονης επισφάλειας.48 
Ειδικότερα στην Ελλάδα, με την ανεργία 
των νέων στο 39.1% τον Νοέμβριο του 
2021,49 η απεργία των εργαζόμενων για 
σταθερή σύμβαση εργασίας φαίνεται ότι 
έτυχε σημαντικής αποδοχής.
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Συμφωνείς ή διαφωνείς με το hashtag #Δεν_είναι_αθώοι αναφορικά με 
την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης;

Τον Δεκέμβριο του 2020, ξεκίνησε μία σειρά 
από καταγγελίες αθλητριών και ηθοποιών 
σχετικά με σεξουαλική παρενόχληση που είχαν 
δεχθεί στην καριέρα τους (κίνημα #metoo). 
Συμφωνείς ή διαφωνείς με τη λογική και τους 
στόχους του κινήματος #metoo;
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Συμφωνείς ή διαφωνείς με τις κινητοποιήσεις που έχουν λάβει 
χώρα κατά των εμβολίων και της χρήσης μάσκας στα σχολεία;
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Συμφωνείς ή διαφωνείς με τις 
κινητοποιήσεις που έχουν λάβει χώρα 
ενάντια στην ίδρυση Πανεπιστημιακής 
αστυνομίας;
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( C )

Συμφωνείς ή διαφωνείς με το hashtag #cancelefood ως ένδειξη αλληλεγγύης 
στους εργαζόμενους διανομείς της e-foodστα «στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2021;

Έχεις συμμετάσχει σε κάτι από τα παρακάτω τον τελευταίο χρόνο;
(πολλαπλής επιλογής)
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25.6
21.1

9.5
7.3

54.3

34.9

21.7

6.2
3.3 4.6

Συμφωνώ 
απόλυτα

Διαδήλωση
Πορεία

Διαμαρτυρία

Κόμμα
Οργάνωση 
νεολαίας

Συλλογικότητα
γειτονιάς

Δεν έχω 
συμμετάσχει 
σε κάτι από 
τα παραπάνω

Συμφωνώ 
αρκετά

Οικονομική συνεισφορά
σε πολιτική/κοινωνική 

εκδήλωση φεστιβάλ 
(εισιτήρια, 

συνδρομές κτλ)

Ούτε 
συμφωνώ ούτε

διαφωνώ

Διαφωνώ 
αρκετά

Διαφωνώ 
απόλυτα

ΔΓ/ΔΑ

20.0

20.0

40.0

60.0

40.0

Γράφημα 26

Γράφημα 27

#cancelefood
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Opinions & Practices

Τα παραπάνω δίνουν την εικόνα 
μίας γενιάς που έχει εξοικείωση με 
κινηματικές διαδικασίες πάνω σε ένα 
εύρος θεμάτων και έχει γνώμη για αυτές 
και προβληματισμό. Σε ερώτηση σχετικά 
με το ρεπερτόριο δια ζώσης πολιτικής 
δράσης που έχουν αναπτύξει τον τελευταίο 
χρόνο, το 25.6% δήλωσε ότι συμμετείχε σε 
κάποια διαδήλωση/πορεία/διαμαρτυρία, 
το 21.1% ότι έχει συνεισφέρει οικονομικά 
σε πολιτική/κοινωνική εκδήλωση ή 
φεστιβάλ, το 7.3% ότι συμμετέχει σε 
κάποια συλλογικότητα στη γειτονιά του/
της και το 9.5% ότι συμμετέχει σε κάποιο 
κόμμα ή κομματική οργάνωση νεολαίας 
(Γράφημα 27). Η πλειοψηφία (54,3%) 
δηλώνει ότι δεν έχει συμμετάσχει σε κάτι 
από τα παραπάνω.

Ωστόσο, τα παραπάνω αποτελέσματα 
δείχνουν μία τάση γενικού ενδιαφέροντος 
για την πολιτική και πέρα από τη 
διαδικτυακή πολιτική συμμετοχή. Το 
υψηλό ποσοστό οικονομικής συνεισφοράς 
σε πολιτικά/πολιτικοκοινωνικά φεστιβάλ 
μπορεί να ερμηνευθεί πιθανότατα με 
βάση την ύπαρξη πλήθους νεολαιίστικων 
πολιτικών φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα, τα 
οποία, μετά από ένα «διάλειμμα» το 2020, 
επανήλθαν το 2021. Επιπλέον, το ποσοστό 
συμμετοχής σε διαδηλώσεις, πορείες 
και διαμαρτυρίες τον τελευταίο χρόνο 
παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. 

Καταρχάς, η συμμετοχή σε τέτοιου είδους 
πολιτικές δράσεις σπάνια πλησιάζει 
πλειοψηφικά ποσοστά — ακόμα και την 
τεταμένη περίοδο του 2011, σχετική 
έρευνα στον γενικό πληθυσμό δείχνει 
ότι το 43% είχε συμμετάσχει σε κάποιου 
είδους διαδήλωση.50 Δεδομένων των 
δυσκολιών που έθεσε η πανδημία στην 
πραγματοποίηση διαδηλώσεων, το 
ποσοστό που καταγράφεται δείχνει ότι 
η Gen Z στράφηκε σε αυτή τη μορφή 
πολιτικής συμμετοχής. Επιπλέον τα 
ποσοστά συμμετοχής σε κομματική 
δομή και τοπικές συλλογικότητες δεν 
είναι αμελητέα. Μία τέτοια τάση για την 
ελληνική νεολαία έχει ήδη καταγραφεί και 
στην έρευνα του Ινστιτούτου Πουλαντζάς 
όπου κατεγράφη ένα σημαντικό ποσοστό 
(35%) που δηλώνει ότι θα ενδιαφέρονταν 
να συμμετάσχει σε κόμμα ή οργάνωση 
νεολαίας.51 Η τάση αυτή αποτυπώνεται 
και στην ερώτηση σχετικά με την πρόθεση 
ψήφου όπου η συντριπτική πλειοψηφία 
(84%) δηλώνει ότι προτίθεται να ψηφίσει 
στις επόμενες εκλογές (Γράφημα 28). 
Είναι προφανές ότι το ποσοστό αυτό 
είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό 
εκείνων που θα καταλήξουν πράγματι να 
ψηφίσουν. Ωστόσο, εκφράζει μία διάθεση 
ενασχόλησης ακόμα και με θεσμούς (όπως 
το κοινοβούλιο και τα πολιτικά κόμματα) 
που καταγράφουν χαμηλή νομιμοποίηση 
στη συνείδηση των νεότερων. Η τάση αυτή 
έχει επίσης καταγραφεί σε προγενέστερη 
έρευνα: το Ινστιτούτο Πουλαντζάς52 
κατέγραψε ότι το 83% των ερωτώμενων 
δήλωσαν πως ψήφισαν στις βουλευτικές 
εκλογές του Ιουλίου του 2019. Επιπλέον, 
στο πλαίσιο των ΗΠΑ, σε έρευνα του 
2016, όταν το συντριπτικά μεγαλύτερο 
μέρος της Gen Ζ δεν είχε δικαιώμα ψήφου, 
το 47% δήλωνε ότι θεωρούν την ψήφο 
σημαντική.53

( C )Gen Z
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Σκοπεύεις να ψηφίσεις στις επόμενες εκλογές;

Γράφημα 28

NAI
84.0%

OXI
8.8%

ΔΓ-ΔΑ
7.2%
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Σε σχέση με την πολιτική αυτό-τοποθέτηση 
στην κλασική κλίμακα Αριστεράς-Δεξιάς, 
προκύπτει μία σύνθετη εικόνα (Γράφημα 
29).54 Καταρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι 
σχεδόν το 1/5 των ερωτώμενων αρνήθηκε 
να αυτό-τοποθετηθεί καθώς δήλωσε ότι 
«δεν αποδέχεται τη διάκριση Αριστεράς-
Δεξιάς». Σε συνδυασμό με ένα ποσοστό 
πάνω από το 12,5% που δεν απάντησε 
την ερώτηση (λογικό λόγω του νεαρού της 
ηλικίας), περίπου το 1/3 των ερωτώμενων 
δεν τοποθετήθηκε στη σχετική κλίμακα. 
Αυτό δεν πρέπει να αναγνωστεί ως 
έλλειμμα στην πολιτικοποίηση της 
νέας γενιάς —είδαμε εξάλλου ότι έχουν 
διαμορφώσει απόψεις για κρίσιμα θέματα 
της τελευταίας διετίας και ότι έχουν ήδη 
αναπτύξει ένα ρεπερτόριο πολιτικής 
δράσης. Περισσότερο, φαίνεται να μην 
υπάρχει ευθεία αντιστοίχιση ανάμεσα 
σε πρακτικές και απόψεις για επιμέρους 
θέματα και μία συνολικότερη ιδεολογική 
τοποθέτηση. Έτσι, μπορεί να υπάρξει 
εξοικείωση με πρακτικές των κοινωνικών 
κινημάτων, υπεράσπιση διεκδικήσεων 
των εργαζομένων και αμφισβήτηση της 
κρατικής καταστολής χωρίς κατά ανάγκη 
αυτό να μεταφράζεται σε μία μαζική αυτό-
τοποθέτηση στην Αριστερά.

Από την άλλη, σε σχέση με όσους αυτό-
τοποθετήθηκαν ιδεολογικά, φαίνεται να 
υπερτερεί σε ένα βαθμό η Αριστερά. Στις 
θέσεις 1-4 (με 1 να είναι το αριστερό 
«άκρο» της κλίμακας), τοποθετήθηκε 
το 26,9 % των ερωτωμένων, ενώ 
στις θέσεις 7-10 (10 είναι το δεξιό 
«άκρο» της κλίμακας, τοποθετήθηκε, 
αντίστοιχα, το 17,9 % με τις θέσεις 5-6 να 
καταλαμβάνουν το 22,8%.

Πιθανώς πλησιέστερα στα ευρήματα της 
παρούσας έρευνας, είναι η έρευνα του 
συντηρητικού think tank, Ινστιτούτο 
Οικονομικών Υποθέσεων (ΙΕΑ)55, 
η οποία κατέληξε στο ότι η νέα γενιά είναι 
σημαντικά επηρεασμένη από τις αριστερές 
ιδέες και ότι η ριζοσπαστικοποίηση των 
Millennials φαίνεται να διατηρείται και 
στη Gen Z.

( C ) Voice ON
Gen Z
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( C )

Σε μία κλίμακα από 1 (Αριστερά) έως 10 (Δεξιά), πού θα 
τοποθετούσες πολιτικά τον εαυτό σου;

Γράφημα 29
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Σε γενικές γραμμές, η Gen Z φαίνεται 
να ενδιαφέρεται για την πολιτική ζωή, 
αναπτύσσει εξωδιαδικτυακό ρεπερτόριο 
δράσης, έχει ανησυχίες για τις μελλοντικές 
εξελίξεις και προβληματισμό γύρω από την 
πανδημία. Τα παραπάνω αντανακλώνται 
και στις απαντήσεις σχετικά με το 
ενδιαφέρον για την επικαιρότητα: το 
55% δηλώνει ότι ενδιαφέρεται πολύ, το 
30,5% αρκετά και μόλις το 13,5% λίγο έως 
καθόλου. Αυτή η τάση πολιτικοποίησης 
αντιστοιχεί στις εμπειρίες της νέας γενιάς 
και στη διαρκή κρισιακή συνθήκη που 
φαίνεται να βιώνουν, ιδίως στην Ελλάδα. 
Πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής 
τους μέσα σε ένα πλαίσιο οικονομικής 
κρίσης και πολιτικών λιτότητας, 
ενηλικιώνονται μέσα στην πανδημία και 
βλέπουν το μέλλον τους να απειλείται 
από νέα οικονομική ύφεση και την 
κλιματική αλλαγή. Φαίνεται να αναζητούν 

λύσεις με θεσμικούς και μη τρόπους, 
υπερασπίζονται την ισότητα των φύλων 
και εκφράζουν μία έντονη ανησυχία 
για την κλιματική αλλαγή. Ιδεολογικά, 
φαίνεται να υπερτερεί ελαφρά η Αριστερά, 
σε συνδυασμό όμως με τη ριζική 
αμφισβήτηση του υπάρχοντος ιδεολογικού 
φάσματος. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν 
μία γενιά σε μία φάση αναζήτησης, με 
έντονες πολιτικές ανησυχίες, αλλά και 
εμπειρίες που έχουν συσσωρευτεί μέσα 
στα ταραχώδη χρόνια της πανδημίας.

Σε ό,τι αφορά τη ρουτίνα χρήσης και 
κατανάλωσης διαδικτυακού περιεχομένου, 
οι ερωτώμενες/οι φαίνεται ότι περνούν 
πολλές ώρες στο διαδίκτυο σε καθημερινή 
βάση, ενώ παράλληλα -δεδομένου ότι 
ενδιαφέρονται για τα τεκταινόμενα- 
ενημερώνονται από ειδησεογραφικές 
ιστοσελίδες και ΜΚΔ. Παράλληλα, όμως, 

Δ. Βασικά συμπεράσματα

Voice ONGen Z
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Συμπεράσματα
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Basic  Conclusions

δηλώνουν μάλλον επιφυλακτικοί/ες ως 
προς την αξιοπιστία των διαδικτυακών 
πηγών ενημέρωσής τους, καθώς 
βαθμολογούν με ελάχιστα πάνω από τη 
«βάση» του 5 τις ενημερωτικές ιστοσελίδες 
και με τη «βάση» τα ΜΚΔ. Αυτό 
φανερώνει μια «κριτική» διάθεση απέναντι 
στο ενημερωτικό περιεχόμενο, και πιθανόν 
επηρεάζεται από τη δυσπιστία που 
εκφράζεται έναντι θεμελιωδών θεσμών 
των σύγχρονων κοινωνιών, μεταξύ αυτών 
και των ΜΜΕ. Παράλληλα, μολονότι οι 
νέοι και οι νέες ακολουθούν λογαριασμούς 
influencers στα ΜΚΔ, εμφανίζονται 
επιφυλακτικοί/ες ως προς τον βαθμό 
εμπιστοσύνης προς αυτούς σε θέματα 
ενημέρωσης γύρω από την τρέχουσα 
επικαιρότητα και πολιτικής. Παράλληλα, 
οι νέοι και οι νέες εμφανίζονται αρκετά 
συγκρατημένοι/ες και ως προς το να 
παρακολουθούν πολιτικούς στα ΜΚΔ 
και να κάνουν αναρτήσεις με πολιτικό 
περιεχόμενο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
αποτελούν μέλη μιας «πολιτικοποιημένης» 
γενιάς, αλλά ότι ωριμάζοντας κοινωνικά 
εντός ενός περιβάλλοντος διαρκούς 
κρίσης, η πολιτική -με τον τρόπο που 
ασκείται τουλάχιστον- φαίνεται να τους 
έχει απογοητεύσει. Εμμέσως αυτή η 
απογοήτευση ίσως αντανακλάται και στην 
«άρνηση» αναγνώρισης του παραδοσιακά 
θεμελιώδους ιδεολογικού διαχωρισμού 
αριστεράς-δεξιάς, η οποία μπορεί να 
«κρύβει» μια απαίτηση για νέες πολιτικές 
αφηγήσεις.

Τέλος, εστιάζοντας στο κομμάτι της 
κατανάλωσης ενημερωτικού περιεχομένου, 
οι νέοι/ες έχουν συναίσθηση του καίριου 
ζητήματος των ψευδών ειδήσεων που 
κυκλοφορούν στη δημόσια σφαίρα 
και μολονότι απαντούν με αρκετή 
αυτοπεποίθηση ότι είναι σε θέση να 
αναγνωρίσουν μια τέτοια είδηση, εν 
τούτοις απαντούν σε εξίσου μεγάλο 
ποσοστό ότι θεωρούν πως έχουν υπάρξει 
«θύματα» ψευδών ειδήσεων. Παράλληλα, 
οι απαντήσεις των νέων αναφορικά με 
τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούν την 
αξιοπιστία μιας είδησης φανερώνουν την 
ισχύ του πλέγματος των διαπροσωπικών 
σχέσεων και αναδεικνύουν έναν έντονο 
υποκειμενισμό, καθώς ως κριτήριο 
προκειμένου να αξιολογήσουν μια είδηση 
ως έγκυρη/αξιόπιστη προβάλλεται 
πρωτίστως η εμπιστοσύνη προς το άτομο 
που την (ανα)δημοσίευσε, ενώ με μικρή 
διαφορά στην τρίτη θέση συναντάμε και 
το εάν η είδηση φαίνεται αληθινή στους 
ίδιους. Τα ευρήματα αυτά φανερώνουν 
ότι οι νέοι/ες -λογικά και αναμενόμενα- 
στερούνται γνώσεων/κριτηρίων γύρω από 
ζητήματα αξιολόγησης της εγκυρότητας 
των πληροφοριών που καταναλώνουν στο 
διαδίκτυο και θα ήταν χρήσιμο να γίνουν 
κοινωνοί μιας τέτοιας γνώσης, ειδικά από 
τη στιγμή που ένα (πολύ) σημαντικό μέρος 
των καθημερινών τους (επικοινωνιακών) 
δραστηριοτήτων πραγματώνεται εντός του 
διαδικτυακού περιβάλλοντος.
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Τον Οκτώβριο του 2021, ο αμερικανός 
κριτικός και δοκιμιογράφος Louis Menand 
υποστήριζε στο περιοδικό New Yorker 
ότι είναι καιρός να πάψουμε να μιλάμε 
για «γενιές».1  Πέρα από το γεγονός ότι 
ορίζονται συμβατικά, άρα αναγκαστικά 
σχηματικά, οι γενιές, έγραφε, δεν μας 
βοηθούν να κατανοήσουμε την κοινωνική 
ιστορία – ή τουλάχιστον όχι τόσο όσο 
νομίζουμε. Επικαλούνταν τον Bobby Duffy, 
συγγραφέα του βιβλίου The Generation 
Myth,2 σύμφωνα με τον οποίο η γενιά είναι 
ένας ερμηνευτικός παράγοντας ανάμεσα 
σε άλλους, που θα πρέπει να συνδυάζεται 
με τα καθοριστικά ιστορικά γεγονότα 
αλλά και την εξέλιξη κάθε γενιάς μες στο 
χρόνο, ώστε να προσδιορίζονται τα τυχόν 
ειδοποιά χαρακτηριστικά της, οι στάσεις και 
αντιλήψεις της.

Η προειδοποίηση δεν είναι άστοχη. 
Πράγματι, γιατί άραγε να θεωρείται ότι 
ανήκει στους baby boomers κάποιος που 
γεννήθηκε το 1964 και να μη θεωρείται 
Generation X (αντίστοιχα: οι γεννηθέντες 
μεταξύ 1946-1964 και 1965-1980); Πόσο 
διαφέρει ένας millennial που γεννήθηκε 
το 1995 από την Generation Z, η οποία 
συμβατικά αρχίζει με όσους και όσες 
γεννήθηκαν μετά το 1996; Και τι μας εξηγεί 
τελικά αυτή η διαδοχή ηλικιακών μερίδων 
για τον κόσμο γύρω μας;

Η «γενιά» χρησιμοποιείται σήμερα 
ευρύτατα, τόσο στον δημόσιο λόγο όσο 
και στην έρευνα, αν και πολύ συχνά με 
μια εννοιολογική χαλαρότητα. Πολλές 
φορές μάλιστα αμιγώς εμπειρικά, έτσι 
που περιορίζεται σε μια ηλικιακή φέτα, 
σε μια ηλικιακή κοόρτη όπως λέγεται. 
Γνωρίζουμε όμως από τον Karl Mannheim 
ότι η βιολογική γενιά είναι μια σύμβαση, 
η οποία μπορεί να γίνεται αναλυτικό 
εργαλείο μόνο όταν ιστορικοποιείται, 
όταν συνδέεται δηλαδή με ένα ευρύτερο 
ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο 
οποίο όσοι και όσες ανήκουν στην εκάστοτε 
«γενιά» διαμορφώνουν κοινές –όχι όμως και 
ενιαίες– θεωρήσεις για τον κόσμο, αξιακές, 
πολιτικές, ακόμη και αισθητικές.3  Η γενιά 
είναι επιχειρησιακή έννοια μόνο στο βαθμό 
που μας βοηθάει να διερευνήσουμε την 

παραγωγή νοήματος στο πλαίσιο μιας 
κοινότητας ανθρώπων η οποία διαμορφώνει 
την πληθυντική της ταυτότητα μέσα στη 
ροή της ιστορίας.

***

Τα τελευταία χρόνια είναι έντονο το 
ερευνητικό ενδιαφέρον για τις νεότερες 
γενιές, και στην Ελλάδα. Ειδικές έρευνες 
εστιάζονται στους νέους και νέες 17-29 
ετών, στην ηλικιακή ομάδα 17-34 ετών 
ή στη «νέα γενιά», οριζόμενη ως γενιά 
Ζ και millennials.4 Από όσο γνωρίζω, 
όμως, η έρευνα «Gen Z» που παρουσιάζει 
το ινστιτούτο Eteron είναι η πρώτη που 
εξετάζει την ελληνική Generation Z ως 
τέτοια, δηλαδή στο ηλικιακό εύρος 16-
25 ετών, ακριβώς όσους και όσες έχουν 
γεννηθεί μεταξύ 1996 και 2010.

Πέρα από τον συμβατικό χρονολογικό 
ορισμό, ας υπενθυμίσουμε δύο βασικά 
χαρακτηριστικά αυτής της υπό διαμόρφωση 
γενιάς. Το πρώτο είναι ότι πρόκειται 
για μια γενιά που μεγαλώνει σε έναν 
ψηφιακό κόσμο. Αν η Generation X ήρθε 
σε προχωρημένη ηλικία σε επαφή με το 
διαδίκτυο, και αν οι millennials μεγάλωσαν 
στο μεταίχμιο αναλογικού και ψηφιακού, η 
Gen Z είναι η πρώτη γενιά που εξαρχής ζει 
στον κόσμο του Web 2.0, των social media, 
των ψηφιακών πλατφορμών – facebook, 
Netflix, instagram, TikTok.

Το δεύτερο είναι ότι μεγαλώνει και 
συνειδητοποιείται μέσα σε ένα συνεχές 
κρίσεων. Μπορεί οι zoomers να ήταν 
στην καλύτερη περίπτωση μαθητές 
Γυμνασίου όταν ξέσπασε η παγκόσμια 
οικονομική κρίση του 2008-2009, ωστόσο 
διαμορφώνουν την ταυτότητά τους μέσα 
στη δύσκολη δεκαετία του 2010 και μέχρι 
σήμερα, μέσα σε μια διαδοχή γεγονότων 
αποσταθεροποίησης: οικονομική κρίση, 
προσφυγική/μεταναστευτική κρίση 
(2016), πανδημία (2020), κλιματική 
κρίση. Και ασφαλώς, σήμερα πια, η γενιά 
αυτή σφραγίζεται από ένα οικουμενικής 
εμβέλειας γεγονός: τον πόλεμο που 
εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας 
– και που δεν αποκλείεται να την καθορίσει 
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όπως καθόρισε την πολιτικοποίηση της 
προηγούμενης γενιάς η 11η Σεπτεμβρίου 
και ο πόλεμος στο Ιράκ, είκοσι χρόνια πριν.

Η «γενεακή» έρευνα είναι περισσότερο 
ανεπτυγμένη στις ΗΠΑ, απ’ όπου εκκινούν 
σήμερα οι περισσότερες συζητήσεις και 
προβληματισμοί που έχουν στο επίκεντρο 
τις αξιακές διαφοροποιήσεις μεταξύ γενεών. 
Δύο πρόσφατες εκθέσεις του Pew Research 
Center5 δίνουν ένα πολύ χαρακτηριστικό 
αξιακό περίγραμμα αυτής της γενιάς, 
θέτοντας όμως ταυτόχρονα και το ερώτημα 
«πόσο διαφέρουν οι zoomers από τους 
millennials;»

Οι δύο γενιές μοιάζει να συμμερίζονται 
ορισμένα κομβικά χαρακτηριστικά: θεωρούν 
καλό πράγμα την εθνοτική/φυλετική 
ποικιλότητα, αποδέχονται τον ανθρωπογενή 
χαρακτήρα της κλιματικής αλλαγής, 
στηρίζουν το κίνημα Black Lives Matter, 
τάσσονται υπέρ του γάμου ομοφύλων και 
των μεικτών γάμων, υπέρ του ελεύθερου 
σεξουαλικού αυτοπροσδιορισμού πέρα από 
το δίπολο αρσενικό-θηλυκό (non-binary), 
υπέρ της πολιτικά ορθής γλώσσας ιδίως 
σε θέματα φύλου. Ταυτόχρονα, η Gen Z 
συνεχίζει και επεκτείνει τάσεις που είχαν 
ήδη διαφανεί με τους millennials: είναι 
η (ακόμη) καλύτερα μορφωμένη γενιά 
στην ιστορία έως τώρα, επιθυμεί (ακόμη) 
περισσότερο ενεργό ρόλο του κράτους, είναι 
(ακόμη) πιο ανοιχτή σε θέματα σεξουαλικού 
προσανατολισμού.

***

Καθώς αρχίζουμε να ψηλαφούμε την 
έννοια της γενιάς στην Ελλάδα, είναι άραγε 
παρόμοια τα ευρήματα; Η έρευνα του 
Eteron φωτίζει δύο σημαντικές συνιστώσες 
της Gen Z: την ψηφιακή της ιθαγένεια και 
την εν εξελίξει πολιτικοποίησή της.

Η γενιά των digital natives φαίνεται να 
είναι ενημερωμένη, εξοικειωμένη και 
ταυτόχρονα υποψιασμένη με τις πολλαπλές 
πηγές πληροφόρησής της. Παρακολουθούν 
συστηματικά την επικαιρότητα, όχι μόνο 
με έντονο ενδιαφέρον (55% «Πάρα πολύ 
& Πολύ», 30,5% «Αρκετά») αλλά και με 

τακτικότητα, κυρίως από το διαδίκτυο: 
περίπου οι μισοί ενημερώνονται 
καθημερινά από διαδικτυακές ενημερωτικές 
σελίδες (48,7%) ή από τα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης (50,2%). Επιβεβαιώνεται και 
εδώ, αν και χωρίς να ερωτάται ευθέως, 
ότι διαμορφώνονται σταδιακά δύο 
κόσμοι: ο κόσμος των μεγαλύτερων, που 
ενημερώνονται κυρίως από τα παραδοσιακά 
μέσα ενημέρωσης, και ο κόσμος των 
νεότερων, για τους οποίους είναι όλο και 
πιο οικεία η ενημέρωση από το διαδίκτυο.

Ταυτόχρονα, έχει σημασία ότι, σε αντίθεση 
εν πολλοίς με τους μεγαλύτερους, οι digital 
natives είναι πιο καχύποπτοι απέναντι 
στην εγκυρότητα της ενημέρωσης που 
λαμβάνουν στο διαδίκτυο. Σε μια κλίμακα 
εμπιστοσύνης 0-10 τοποθετούν τις 
διαδικτυακές ενημερωτικές ιστοσελίδες 
κατά μέσο όρο στο 6 και τα ΜΚΔ στο 5. 
Η πλειονότητα αναγνωρίζουν ότι έχουν 
πέσει θύματα παραπληροφόρησης και 
ψευδών ειδήσεων (71%), αλλά και δηλώνουν 
ότι προσπαθούν να διασταυρώνουν τις 
ειδήσεις που διαβάζουν (89% «Πολύ 
συχνά» και «Αρκετές φορές»). Θα είχε 
ασφαλώς ενδιαφέρον να εξετάσουμε εάν 
και σε ποιον βαθμό υιοθετούν πρακτικές 
διασταύρωσης ειδήσεων ή αν δίνουν βάση 
στους υφιστάμενους μηχανισμούς fact 
checking, που στην Ελλάδα είναι προς το 
παρόν ευάριθμοι.

Ο πλουραλισμός των πηγών, πάντως, 
ενδέχεται να αντισταθμίζει το έλλειμμα 
εμπιστοσύνης και «προσήλωσης» σε κάποιο 
συγκεκριμένο μέσο ή πηγή ενημέρωσης. 
Το γεγονός επίσης ότι ανάμεσα στις 
παραμέτρους με βάση τις οποίες κρίνουν 
εάν μια είδηση είναι αληθινή έρχεται μόλις 
τέταρτο το «εάν προέρχεται από γνωστό 
ΜΜΕ» (22,6%) είναι ένας έμμεσος, αλλά 
εντυπωσιακός, δείκτης της καχυποψίας 
προς παραδοσιακές πηγές πληροφόρησης 
– ακόμη πιο εντυπωσιακός εάν 
συνυπολογίσουμε ότι στα άτομα ανώτατης 
εκπαίδευσης φτάνει μόλις στο 17,7%.

Αν πρόκειται για μια γενιά που πλοηγείται 
στο διαδίκτυο και στα ΜΚΔ όπως το ψάρι 
στο νερό, χωρίς όμως να δείχνει ιδιαίτερη 
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εμπιστοσύνη στις πηγές ενημέρωσής της, 
τίθεται ένα πιο πολιτικό ερώτημα: ποιον 
εμπιστεύεται τελικά;

Για μια κατεξοχήν εξατομικευμένη 
γενιά, έχει σημασία ότι τα υψηλότερα 
ποσοστά εμπιστοσύνης κερδίζουν η 
οικογένεια και οι φίλοι (49,3% και 39,5% 
αντίστοιχα), κάπου στη μέση βρίσκονται 
το εκπαιδευτικό σύστημα και τα νέα και 
παλαιά μέσα ενημέρωσης (33,6%, 31,4% 
και 29% αντίστοιχα), ενώ με μεγάλη 
διαφορά ακολουθούν στο τέλος τα πολιτικά 
κόμματα/πρόσωπα και οι συνδικαλιστικοί 
θεσμοί, καθώς και η εκκλησία (6,8% και 
3,8%). Η πολιτική σημειώνει χαμηλά 
ποσοστά εμπιστοσύνης σύμφωνα και με τον 
επιπρόσθετο δείκτη της παρακολούθησης 
πολιτικών ή κομμάτων στα ΜΔΚ (μόλις 
17,7%), αλλά και αν κρίνουμε από το 
χαμηλό ποσοστό όσων δηλώνουν ότι 
κάνουν κοινοποιήσεις/share ή δικές 
τους αναρτήσεις με πολιτικό περιεχόμενο 
(αντίστοιχα: 21,9% και 20,9%). Η απόσταση 
αυτή από το πολιτικό σύστημα είναι 
ένας σαφής δείκτης «αντισυστημισμού» 
– ή καλύτερα, μιας κρίσης πολιτικής 
εκπροσώπησης, που δεν αφορά όμως μόνο 
τις νεότερες γενιές.

Αναδύονται ωστόσο νέα πεδία 
πολιτικοποίησης που εκφεύγουν της 
«παραδοσιακής» πολιτικής, στα οποία 
δυσκολεύονται μέχρι στιγμής να 
ανταποκριθούν τα πολιτικά κόμματα και να 
τους προσφέρουν διαύλους εκπροσώπησης. 
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί βασική 
μέριμνα, καθώς το 60% δηλώνουν ότι 
ανησυχούν πολύ για τις επιπτώσεις 
της – αν και το ποσοστό αυτό απλώς 
ευθυγραμμίζεται με τα ποσοστά στον γενικό 
πληθυσμό σε όλες πλέον τις χώρες της 
Ευρώπης.6

Νέου τύπου κινηματικές δράσεις επίσης 
αναδύονται, που συνδέονται με ζητήματα 
δημοκρατίας όπως η δίκη της Χρυσής Αυγής 
(το 72,2% συμφωνούν με το hashtag #Δεν 
είναι αθώοι), με θέματα φύλου όπως το 
MeToo (86,9% συμφωνούν με τους στόχους 
και τη λογική του, τόσο οι άνδρες 81,1% 
όσο και εύλογα περισσότερο οι γυναίκες 

91,8%), με θέματα εργασιακής επισφάλειας, 
όπως το hashtag #cancelefood (με το οποίο 
συμφωνεί το 64,2%, διαφωνεί μόλις το 
9,5% και τοποθετείται ουδέτερα το 21,7%). 
Δημοκρατία και δικαιώματα – έμφυλες 
ταυτότητες – υλικές ανισότητες είναι ένα 
τρίπτυχο που αναδεικνύεται ως καθοριστικό 
της νεανικής πολιτικής ταυτότητας.
Από την άλλη, το αντιεμβολιαστικό κίνημα 
δεν φαίνεται να είχε σημαντική διείσδυση, 
καθώς μόλις το 18,8% συμφωνούν, έναντι 
59,8% που διαφωνούν. Στοιχείο που 
μπορεί να συνδυαστεί και με το εύρημα 
ότι στην πρώτη θέση της εμπιστοσύνης 
βρίσκονται οι ειδικοί επιστήμονες (61,8%). 
Ενδεχομένως οφείλεται στη συγκυρία της 
πανδημίας, πάντως δείχνει μια μεγαλύτερη 
ετοιμότητα των zoomers να εμπιστευθούν 
την επιστημονική γνώση – φυσικό για 
μια γενιά που εγγράφεται σε ένα συνεχές 
διαρκούς αύξησης του μορφωτικού 
επιπέδου. Μικρή διείσδυση είχαν και οι 
κινητοποιήσεις ενάντια στη θεσμοθέτηση 
πανεπιστημιακής αστυνομίας, καθώς το 
48% συμφωνούν, το 18,8% διαφωνούν και 
ένα διόλου ευκαταφρόνητο 31% δηλώνει 
ουδέτερη στάση. Θα μπορούσαμε να 
αντιληφθούμε αυτά τα δύο στοιχεία ως μια 
συμμετρική άρνηση διαφορετικών εκδοχών 
αντισυστημισμού: του ανορθολογικού 
αντιεμβολιασμού, αλλά και της κλασικής 
«κινηματικής» θεματικής της αντι-
καταστολής.

Πέρα από τη συμβολική ή την ψηφιακή 
πολιτικοποίηση, η ενσώματη πολιτική 
συμμετοχή μοιάζει να είναι μια όχι 
λιγότερο σημαντική διάσταση, αν και 
μάλλον δύσκολα συγκρίσιμη με τις τάσεις 
«υπερπολιτικοποίησης» προηγούμενων 
γενεών της ελληνικής Μεταπολίτευσης. Το 
25,6% δηλώνει ότι συμμετείχε τον τελευταίο 
χρόνο σε διαδήλωση/διαμαρτυρία, το 
21,1% ότι έχει συνεισφέρει οικονομικά σε 
πολιτική/κοινωνική εκδήλωση ή φεστιβάλ, 
το 7,3% ότι συμμετείχε σε συλλογικότητα σε 
επίπεδο γειτονιάς και το 9,5% σε κόμμα ή 
νεολαιίστικη οργάνωση – το 54,3% σε τίποτα 
από όλα αυτά. Ασφαλώς θα πρέπει να λάβει 
κανείς υπόψη ότι σε καιρό πανδημίας 
και κοινωνικής αποστασιοποίησης, η 
ενσώματη διάσταση της πολιτικής είναι 
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έτσι κι αλλιώς υποβαθμισμένη. Πάντως η 
θεσμική πολιτική δεν απωθεί επί της αρχής 
τους zoomers: το 84% δηλώνουν διάθεση 
να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές, που 
θα είναι για πολλούς και πολλές οι πρώτες 
τους.

***

Αν έπρεπε να συνοψίσουμε τους όρους 
πολιτικοποίησης της Gen Z, όπως 
διαφαίνονται από τα παραπάνω ευρήματα, 
θα λέγαμε ότι αναδύεται ένας «έλλογος 
αντισυστημισμός» με αριστερόστροφη 
κλίση. Πρόσφατα, και με αφορμή την 
προτίμηση των νεότερων σε πολιτικές 
μορφές σαν τον Τζέρεμι Κόρμπιν και τον 
Μπέρνι Σάντερς (ως αντίδραση και στην 
έκρηξη του εθνοκεντρικού-αυταρχικού 
νεοσυντηρητικού λαϊκισμού που είδαμε το 
2016 με την εκλογή Τραμπ και το Brexit), 
αναλυτές όπως ο Keir Milburn διατύπωσαν 
την υπόθεση ότι αναδύεται διεθνώς μια 
«Generation Left».7

Ας είμαστε όμως επιφυλακτικοί. Οι αριθμοί 
δίνουν μια πιο μετριασμένη εικόνα, 
τουλάχιστον για την ελληνική Gen Z. 
Για το 19,9% ανάμεσά τους, η διάκριση 
Αριστερά-Δεξιά δεν έχει νόημα σήμερα, 
κατά τον κοινό τόπο άλλωστε της εποχής, 
ή καλύτερα των προηγούμενων χρόνων. Η 
πολιτική αυτοτοποθέτησή τους έχει πάντως 
το κέντρο βάρους της μάλλον στην κεντρο-
Αριστερά παρά στην κεντρο-Δεξιά: στις 
θέσεις 1-4 τοποθετείται το 26,9%, ενώ στις 
θέσεις 7-10 το 17,9%· η επικρατέστερη θέση 
είναι η θέση 5, δηλαδή το απώτατο όριο της 
Αριστεράς προς το Κέντρο (14,8%).

Θα λέγαμε ότι βλέπουμε μια γενιά 
όχι αριστερή αλλά αριστερόστροφη, 
ειδικά εάν συνδυάσουμε την πολιτική 
αυτοτοποθέτηση με τα ποιοτικά στοιχεία 
πολιτικοποίησης που είδαμε παραπάνω: 
δικαιώματα, κλιματική αλλαγή, ζητήματα 
φύλου, ανισότητες. Ταυτόχρονα, δεν 
δικαιούμαστε να θεωρήσουμε την εικόνα 
ενιαία. Καμία γενιά δεν είναι απρόσβλητη 
στον νεο-συντηρητικό ριζοσπαστισμό. 
Αρκεί να αναλογιστούμε τη διείσδυση του 
Τραμπ ή της Μαρίν Λεπέν στα νεανικά 

κοινά των αντισυστημικών outsiders, την 
υποψηφιότητα του ακροδεξιού Ερίκ Ζεμούρ 
στη Γαλλία, που επιχειρεί να οικειοποιηθεί 
τα νεότερα κοινά με το σύνθημα μιας 
ταυτοτικής-νατιβιστικής Génération 
Z (γενιά Ζεμούρ) – είτε στα καθ’ ημάς 
τη συμμετοχή 16άρηδων σε γεγονότα 
ρατσιστικής βίας, εντός ή εκτός σχολείου, 
στα συλλαλητήρια του «Μακεδονικού» 
κ.ο.κ.

Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα αυτή, όπως 
όλες οι έρευνες που έχουν κάτι να πουν, 
γεννά περισσότερα ερωτήματα από όσα 
απαντάει. Η πρώτη χαρτογράφηση με όρους 
γενιάς είναι ένα σημαντικό βήμα· πρέπει 
τώρα να προχωρήσει σε περισσότερο βάθος.

Θα πρέπει δηλαδή να ακολουθήσουμε 
το ίχνος του βασικού ερευνητικού 
ερωτήματος: τι είναι αυτό που διαφοροποιεί 
την Gen Z από τις προηγούμενες; 
Τα κατεξοχήν «παιδιά των κρίσεων» 
αναπτύσσουν ενδεχομένως μια διαφορετική 
πολιτική κουλτούρα. Γεννιούνται και 
δικτυώνονται μέσα στα social media, 
προτιμούν τις συμμετοχικές πλατφόρμες 
αλλά είναι καχύποπτα απέναντί τους, 
πολιτικοποιούνται έντονα αλλά με 
υβριδικές μορφές. Ειδικά οι ιδιόμορφες 
ιστορικές συγκυρίες στον ευρωπαϊκό Νότο 
τα τελευταία δέκα χρόνια ενδέχεται να 
ευνοούν τη διαμόρφωση μια νέας, πολιτικά 
«κριτικής» γενιάς, δηλαδή μιας γενιάς που 
σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Ισπανία 
συνδυάζει την έντονη πολιτικότητα με την 
χαμηλή ικανοποίηση από τον τρόπο που 
λειτουργεί η δημοκρατία.8

Διαμορφώνεται όμως άραγε μια πολιτική 
συνείδηση γενιάς, και όχι απλώς κοινά 
χαρακτηριστικά; Μια συλλογική συνείδηση 
που διαμορφώνει κοινούς κώδικες, όχι 
μόνο πολιτικούς αλλά και αξιακούς και 
αισθητικούς, μέσα από κοινές εμπειρίες;

Κυρίως, το ερώτημα είναι εάν οι 
zoomers επεκτείνουν, εμβαθύνουν και 
ριζοσπαστικοποιούν την «κληρονομιά» 
των millennials. Εάν μετέχουν στους 
«πολέμους της κουλτούρας», που όλο και 
περισσότερο διαιρούν τις δυτικές κοινωνίες 
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πάνω σε θέματα φύλου, σεξουαλικότητας, 
οικολογίας, πολυπολιτισμικότητας· εάν 
τα αντιλαμβάνονται ως διασταυρούμενα 
με τα ζητήματα κοινωνικής τάξης, υλικής 
επισφάλειας και ανισότητας – σύμφωνα με 
τον όρο intersectionality που «υιοθέτησαν» 
οι millennials. 9

Ένα επιπλέον ερώτημα είναι εάν με κάθε 
νέα κρίση προστίθενται και νέα αξιακά 
σταυροδρόμια. Επιβεβαιώνεται άραγε και 
στην ελληνική περίπτωση η αυξημένη 
διάθεση των νέων διεθνώς να αποδεχθούν 
περισσότερη δημόσια παρέμβαση μετά την 
παγκόσμια εμπειρία της πανδημίας;10 Και 
ακόμη, όχι λιγότερο σημαντικό: πώς θα 
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ers, the concept gets social history all wrong (New Yorker, 2021) 
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7. Keir Milburn, Generation Left (Polity, 2019)
8. Gema Garcia-Albacete, “Has the Great Recession Shaped a Crisis Generation of Critical 

Citizens? Evidence from Southern Europe” στο South European Society and Politics (2021)
9. R. Milkman, “A New Political Generation: Millennials and the Post-2008 Wave of Pro-

test” στο American Sociological Review, 82(1) (2017) 
10. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης – EBRD, “Transition Report 2020-

2021: The State strikes back” (Νοέμβριος 2020). Το ίδιο έδειξε για τον γενικό πληθυσμό της 
Ελλάδας η πρόσφατη έρευνα του Eteron “Τι πιστεύουμε για την οικονομία μετά την πανδημία;” 
(Φεβρουάριος 2022)

Σημειώσεις

επηρεαστεί η φιλελεύθερη-πλουραλιστική 
αυτοσυνείδηση της γενιάς αυτής από το νέο, 
οικουμενικής εμβέλειας γεγονός που απ’ 
ό,τι φαίνεται θα σφραγίσει όχι μόνο τη δική 
της ιστορία αλλά ολόκληρου του κόσμου: 
την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία;

Ας κρατήσουμε το ερώτημα ανοιχτό: 
είναι οι έλληνες και ελληνίδες zoomers 
κομμάτι μιας «παγκόσμιας» γενιάς που 
αποκτά συνείδηση του εαυτού της μέσα 
από κομβικά γεγονότα, σε ένα συνεχές 
κρίσεων; Και ποιο κοινό νόημα μπορεί να 
παράγει η ανοιχτή, υβριδική, αντιφατική 
τους ταυτότητα – εάν βγάζει κάποιο νόημα 
εν τέλει;
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Πλέον και στην Ελλάδα, η συζήτηση 
για τη νεολαία έχει έρθει δυναμικά στο 
προσκήνιο, τόσο στο δημόσιο λόγο, όσο και 
σε ακαδημαϊκό επίπεδο, με την παραγωγή 
πρωτογενών δεδομένων από φορείς 
και ινστιτούτα, αλλά και επιστημονικής 
αρθρογραφίας. Η έρευνα του Eteron για 
τη Gen Z εντάσσεται στο ανανεωμένο 
ερευνητικό ενδιαφέρον που εστιάζει στις 
νέες και τους νέους και βασίζεται εν μέρει 
στην (άρρητη) παραδοχή ότι η διαδοχή των 
γενεών αποτελεί κινητήριο παράγοντα των 
κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών.1

Το κείμενο αυτό επιχειρεί να σχολιάσει 
τα βασικά ευρήματα της έρευνας από την 
οπτική του φύλου, τη διαπλοκή του με την 
ηλικία και τη γενιά και την (ενδεχόμενη) 
σημασία του για τη διαμόρφωση 
διαφορετικών συμμετοχικών πρακτικών και 
στάσεων.

Disclaimer: λόγω του τρόπου μέτρησης του φύλου 
στο ερωτηματολόγιο της συγκεκριμένης -και όχι 
μόνο- έρευνας που επιμένει στη δυαδικότητα, το 
φύλο εδώ χρησιμοποιείται ως διχοτομική μεταβλητή 
(με δύο τιμές, γυναίκα-άνδρας), χωρίς αυτό να 
αποτελεί σε καμία περίπτωση επιστημολογική ή 
πολιτική παραδοχή της γράφουσας.

Η δομή των έμφυλων σχέσεων κάθε 
κοινωνίας, ως ένα σύστημα κοινωνικής 
ιεράρχησης και ταξινόμησης, αποτελεί 
μία από τις “βαριές” μεταβλητές που 
επηρεάζουν την πολιτική συμπεριφορά 
των πολιτών, αφού συγκροτεί (ή ορθότερα 
συγκροτούσε, όπως θα δούμε στη συνέχεια) 
δύο διαφοροποιημένα πρότυπα πολιτικής 
συμμετοχής, με τις γυναίκες ιστορικά 
να αναπαρίστανται να υστερούν έναντι 
των ανδρών. Η διαπίστωση αυτή δεν 
αφορά μόνο στη μειωμένη παρουσία των 
γυναικών σε επίπεδο πολιτικών ελίτ,2 αλλά 
συνολικότερα στην πολιτική συμμετοχή 
σε θεσμικές και μη θεσμικές μορφές 
δράσης, καθώς και σε άλλα μέτρα πολιτικής 
συμπεριφοράς. Αυτό το «έμφυλο χάσμα» 
(gender/activism gap) έχει αποδοθεί, 
μεταξύ άλλων, στο έλλειμμα συμβολικών 
και υλικών πόρων, σε θεσμικούς 
παράγοντες, στην (άνιση) επίδραση του 
κύκλου της ζωής, αλλά και την έμφυλα 

διαφοροποιημένη κοινωνικοποίηση, που 
συχνά λειτουργεί σαν αυτοεκπληρούμενη 
προφητεία.3

Πιο πρόσφατες, κριτικές προσεγγίσεις 
τονίζουν την έμφυλη προκατάληψη (gender 
bias)4 που διαπερνά τους κλασικούς δείκτες 
μέτρησης της πολιτικής συμμετοχής, οι 
οποίοι αποδίδουν έμφαση σε πρακτικές στις 
οποίες οι άνδρες παραδοσιακά εμφανίζουν 
υψηλότερα ποσοστά εμπλοκής. Προκύπτει 
επομένως και ένα ζήτημα ως προς τον 
τρόπο με τον οποίο η παραδοσιακή πολιτική 
επιστήμη προσέγγιζε το ζήτημα της 
έμφυλης ανισότητας. Συνήθως, οι έμφυλες 
διαφορές στην πολιτική συμπεριφορά 
αντιμετωπίζονταν έχοντας ως σταθερό 
σημείο αναφοράς και μέτρο σύγκρισης το 
«ανδρικό» πρότυπο πολιτικής συμμετοχής, 
υπερτονίζοντας τις διαφορές μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και αντιμετωπίζοντας τες 
ουσιοκρατικά, αναπαράγοντας μία δυϊκή και 
ιεραρχική αντίληψη για το φύλο.5 

Τα πιο πρόσφατα εμπειρικά δεδομένα 
υποδεικνύουν τη -σε γενικές γραμμές- 
μείωση του έμφυλου χάσματος, 
αμφισβητώντας την εγκυρότητα πολλών 
από τις παραπάνω καθιερωμένες 
παραδοχές της πολιτικής επιστήμης για τις 
σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Οι έμφυλες 
διαφοροποιήσεις έχουν σχεδόν εξαλειφθεί 
όσον αφορά στην ψήφο (τουλάχιστον 
στις εκλογές πρώτης τάξης),6 αλλά 
παραμένουν για άλλες μορφές θεσμικής 
πολιτικής συμμετοχής (π.χ. ένταξη σε 
κόμματα και συνδικάτα), καθώς και 
ευρύτερα μέτρα εμπλοκής στην πολιτική 
διαδικασία, όπως το πολιτικό ενδιαφέρον 
και η αίσθηση υποκειμενικής πολιτικής 
αποτελεσματικότητας7

Ωστόσο, στην περίπτωση των νέων, μη 
θεσμικών μορφών συμμετοχής, όπως ο 
πολιτικός καταναλωτισμός (δηλαδή το 
μποϊκοτάζ προϊόντων για πολιτικούς, 
ηθικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους και, 
αντίστροφα, η επιλογή συγκεκριμένων 
προϊόντων/εταιριών ως επιβράβευση) 
και ο διαδικτυακός ακτιβισμός, το 
έμφυλο χάσμα μοιάζει να μειώνεται, 
ακόμα και να αντιστρέφεται. Οι γυναίκες 
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υπεραντιπροσωπεύονται στις μορφές 
αυτές που συνδέουν την πολιτική με 
την καθημερινότητα, επερωτώντας την 
αυστηρή διάκριση δημόσιο – ιδιωτικό και 
παρακάμπτοντας τους παραδοσιακούς 
θεσμικούς διαύλους που τις απέκλειαν από 
την πολιτική διαδικασία.8

Στην Ελλάδα, το φύλο έχει αποτελέσει 
σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης των 
προτύπων πολιτικότητας, ιδίως με αναφορά 
στη δήλωση πολιτικού ενδιαφέροντος και 
την εμπλοκή σε θεσμικές συμμετοχικές 
πρακτικές. Η διαπλοκή φύλου και ηλικίας 
μάλιστα μοιάζει να καθορίζει -ή να 
καθόριζε μέχρι πολύ πρόσφατα- συνολικά 
διαφορετικούς τρόπους συσχέτισης με το 
πολιτικό, με τις γυναίκες τρίτης ηλικίας 
να εμφανίζουν όχι μόνο μικρότερη 
(προδιάθεση για) συμμετοχή, αλλά και 
μεγαλύτερη απόσταση από την πολιτική εν 
γένει.9 Το γεγονός αυτό αποτελεί απότοκο 
της χρονικής υστέρησης στην απόκτηση 
πολιτικών δικαιωμάτων, αλλά και ενός 
αρκετά παραδοσιακού συστήματος έμφυλων 
σχέσεων, που διαιωνίζει τις έμφυλες 
ανισότητες και τη στερεοτυπική ανάληψη 
ρόλων.

Ωστόσο, οι ραγδαίοι οικονομικοί και 
κοινωνικοί μετασχηματισμοί και οι 
συνακόλουθες αλλαγές στο σύστημα 
έμφυλων σχέσεων έχουν οδηγήσει και 
στην Ελλάδα στη σύγκλιση των προτύπων 
πολιτικότητας ανδρών και γυναικών και στη 
διάψευση πολλών κλασικών πολιτολογικών 
βεβαιοτήτων και στερεοτύπων. Ήδη σε 
έρευνα του 2006 αποτυπώνεται εν μέρει 
η λείανση του έμφυλου χάσματος στην 
πολιτική συμπεριφορά νέων γυναικών 
και ανδρών, ειδικά αν συνεξεταστεί η 
επίδραση του εκπαιδευτικού επιπέδου.10 
Η συγκυρία της κρίσης έρχεται να επιτείνει 
τις εξελίξεις αυτές, προσφέροντας μάλιστα 
μία επιπλέον συμμετοχική διέξοδο μέσω 
των κινητοποιήσεων ενάντια στα μέτρα 
λιτότητας και των δράσεων πολιτικής 
ανυπακοής, στις οποίες οι γυναίκες 
συμμετέχουν μαζικά.11

Επιπλέον, διαψεύδεται και στην περίπτωση 
της Ελλάδας μία από τις βασικότερες 

παραδοχές της εκλογικής συμπεριφοράς 
που αφορά στη συντηρητικότερη ψήφο 
των γυναικών.12 Συνολικά, μπορεί πλέον 
να πιστοποιηθεί η ύπαρξη μεγαλύτερων 
διαγενεακών παρά ενδογενεακών διαφορών, 
τουλάχιστον στην ευρύτερη περιοχή της 
πρωτεύουσας, επιβεβαιώνοντας την 
υπόθεση για την ανάδυση ενός νέου 
προτύπου πολιτικότητας στην περίπτωση 
των νέων.

Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας 
υπόψη μερικά κοινώς αποδεκτά 
χαρακτηριστικά των zoomers (μια γενιά 
με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που 
χαρακτηρίζεται από έντονη εξατομίκευση 
αλλά και επισφάλεια· μία γενιά 
“woke”, κοινωνικά προοδευτική, με 
προβληματισμούς πάνω σε νέες θεματικές) 
είναι θεμιτή η αναμονή για μείωση της 
βαρύτητας του φύλου ως διαφοροποιητικού 
παράγοντα της πολιτικής τους συμμετοχής. 
Η υπόθεση αυτή εν πολλοίς επιβεβαιώνεται, 
αφού από την έρευνα του Eteron προκύπτει 
μία εικόνα σχετικά μικρών έμφυλων 
διαφοροποιήσεων, καταρρίπτοντας ένα 
ακόμα στερεότυπο, αυτό του μειωμένου 
ενδιαφέροντος και συμμετοχής των 
γυναικών στην πολιτική. Τα σημεία όμως 
που αυτές οι διαφορές εντοπίζονται και 
εκδηλώνονται δεν είναι αμελητέα, αφού 
υποδηλώνουν διακριτούς τρόπους και 
χώρους εκδήλωσης της συμμετοχικής 
τους προδιάθεσης και συνηγορούν υπέρ 
της ύπαρξης ποιοτικών παρά ποσοτικών 
διαφορών στην πολιτικότητα νέων ανδρών 
και γυναικών, συμφωνώντας με τη 
βιβλιογραφία.13

Ως προς τα θέματα που απασχολούν τους/
ις zoomers επιβεβαιώνονται οι τάσεις που 
παρατηρούνται διεθνώς και θέλουν τη 
γενιά αυτή πιο προοδευτική, ακόμα και 
κοινωνικά ριζοσπαστική, με ανησυχίες που 
εκτείνονται σε νέα πεδία ενδιαφέροντος και 
πολιτικοποίησης, όπως η περιβαλλοντική 
κρίση. Συγκεκριμένα, οι νέες 16-25 φαίνεται 
να προβληματίζονται λίγο περισσότερο από 
τους άντρες ίδιας ηλικίας για το φαινόμενο 
της κλιματικής αλλαγής (62.5% ανησυχεί 
πολύ και πάρα πολύ, έναντι 55.8% των 
ανδρών), ενώ, αναμενόμενα, δηλώνουν 
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συντριπτική συμφωνία με το περιεχόμενο 
και τους στόχους του κινήματος #metoo 
στην Ελλάδα (91.8% των γυναικών 
του δείγματος και 81.1% των ανδρών 
συμφωνεί απόλυτα και αρκετά). Αντίστοιχα, 
οι γυναίκες zoomers συμφωνούν σε 
πλειοψηφικά ποσοστά με τις κινητοποιήσεις 
ενάντια στην ίδρυση πανεπιστημιακής 
αστυνομίας (54.7%) και μάλιστα αρκετά 
υψηλότερα από τους άντρες (40.6%). Αξίζει 
να σημειωθεί ότι η διαδικτυακή καμπάνια 
#Δεν είναι αθώοι, σχετικά με την καταδίκη 
της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής 
οργάνωσης, συγκεντρώνει τα ίδια, υψηλά 
(αν και όχι όσο θα περίμενε ενδεχομένως 
κάποιος ένα χρόνο μετά την καταδικαστική 
απόφαση του Αρείου Πάγου) ποσοστά σε 
γυναίκες και άνδρες (σχεδόν 73%).

Προσπαθώντας να διερευνήσουμε την 
ιδεολογική συγκρότηση των zoomers, το 
βασικό εύρημα, όπως έχει ήδη επισημανθεί 
στο σχετικό διάλογο πάνω στην έρευνα του 
Eteron,14 αφορά στο χαμηλό ποσοστό όσων 
απαντούν στη συγκεκριμένη ερώτηση: 
πιο συγκεκριμένα, το 20% του δείγματος 
αρνείται την αυτοτοποθέτηση στον άξονα, 
δηλώνοντας ότι η διάκριση Αριστερά-Δεξιά 
δεν έχει νόημα, ενώ ένα επιπλέον 12.5% 
επιλέγει να μην απαντήσει. Λαμβάνοντας 
υπόψη ταυτόχρονα το υψηλό ποσοστό 
απαντήσεων που συγκεντρώνουν οι τιμές 5 
και 6 (22.8%),15 το οποίο ενδεχομένως να 
υποδηλώνει όχι το κέντρο, αλλά την έμμεση 
άρνηση ή αδυναμία αυτοτοποθέτησης, 
δημιουργούνται ερωτήματα αναφορικά 
με την ταξινομητική λειτουργία και 
την ερμηνευτική ισχύ του άξονα, 
επιβεβαιώνοντας ευρήματα και άλλων 
ερευνών.16 Από το 67.6% που απάντησε 
στη σχετική ερώτηση, τεκμηριώνεται ο 
αριστερός ή καλύτερα αριστερόστροφος 
αυτοπροσδιορισμός, όπως έχει ήδη τονιστεί, 
με το 28.9% των γυναικών και το 23.9% των 
ανδρών να τοποθετείται στα αριστερά του 
φάσματος (θέσεις 1-4).

Ως προς τη δεξιά αυτοτοποθέτηση, αυτή 
είναι αισθητά πιο διαδεδομένη στους 
άνδρες του δείγματος (21% των ανδρών 
τοποθετείται στις θέσεις 7-10 και 14.8% 
των γυναικών), στοιχείο που βρίσκεται σε 

συμφωνία με τα exit polls των τελευταίων 
χρόνων που επιβεβαιώνουν την μαζική 
υπερψήφιση κομμάτων της Αριστεράς από 
γυναίκες, ιδιαίτερα νέες. Ενδιαφέρον έχει 
ωστόσο ότι οι γυναίκες zoomers, αν και 
απορρίπτουν ρητά τον άξονα Αριστερά-
Δεξιά σε αντίστοιχα ποσοστά με τους 
άνδρες, αρνούνται να απαντήσουν στην 
ερώτηση σε σχεδόν διπλάσιο ποσοστό 
(15.7% έναντι 8.8%).

Το ενδιαφέρον παρακολούθησης της 
επικαιρότητας εμφανίζεται γενικά υψηλό, 
με το 55% των ερωτώμενων να δηλώνει 
ότι ενδιαφέρεται πολύ και πάρα πολύ. 
Γυναίκες και άντρες ενημερώνονται 
εξίσου από διαδικτυακές ενημερωτικές 
ιστοσελίδες, ενώ και το επίπεδο της χρήσης 
του διαδικτύου μοιάζει να είναι αντίστοιχο, 
με την πλειοψηφία να περνάει καθημερινά 
πάνω από 5 ώρες στο διαδίκτυο. Διαφορές 
εντοπίζονται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
της χρήσης και, πιο συγκεκριμένα στο 
είδος των social media που επιλέγουν. 
Οι γυναίκες κάνουν αρκετά συχνότερη 
χρήση του Instagram σε σχέση με τους 
άνδρες (81.3% έναντι 68.1%) και λιγότερο 
του Twitter (2% έναντι 7.2%) και του 
YouTube (35.5% έναντι 44.2%). Ως 
προς την αξιοπιστία των ενημερωτικών 
ιστοσελίδων και των social media ως 
πηγών ενημέρωσης, αυτή κινείται σε γενικά 
χαμηλά ποσοστά, ειδικά για τα δεύτερα, τα 
οποία είναι λίγο χαμηλότερα στις γυναίκες.

Περνώντας στο κομμάτι της έμπρακτης 
πολιτικής συμμετοχής, η πιο κλασική 
μορφή, αυτή της ψήφου στις εκλογές, 
συγκεντρώνει πολύ μεγάλα ποσοστά, 
ανεξαρτήτως φύλου: πάνω από 84% των 
ερωτώμενων δηλώνει ότι προτίθεται 
να ψηφίσει στις επόμενες εκλογές. 
Η ευρύτατη αποδοχή της ψήφου 
στο πλαίσιο της ελληνικής πολιτικής 
κουλτούρας επιβεβαιώνεται και από 
προηγούμενες έρευνες.17 Σε σχέση 
με το υπόλοιπο ρεπερτόριο δια ζώσης 
πολιτικής δράσης, πρώτη έρχεται η 
συμμετοχή σε διαδήλωση, πορεία και 
διαμαρτυρία (25.6%)· ακολουθείται από 
την οικονομική συνεισφορά σε πολιτική/
κοινωνική εκδήλωση ή φεστιβάλ (21.1%), 
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τη συμμετοχή σε κόμμα (9.5%) και τη 
συμμετοχή σε συλλογικότητες γειτονιάς 
(7.3%). Η μόνη σημαντική έμφυλη διαφορά 
εντοπίζεται εδώ στη συμμετοχή σε κόμμα 
ή οργάνωση νεολαίας: οι άνδρες zoomers 
δηλώνουν σε διπλάσιο ποσοστό από 
τις γυναίκες ότι είναι μέλη κομματικής 
οργάνωσης (12.3% και 6.3% αντίστοιχα), 
και μάλιστα σε ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό αν 
συνυπολογίσουμε την ηλικία του δείγματος.
Τέλος, ενδιαφέρον έχουν τα ευρήματα 
αναφορικά με τη γενικά χαμηλή «πολιτική 
χρήση» του Διαδικτύου, από μία γενιά 
digital natives. Σχεδόν 18% ακολουθεί 
λογαριασμούς πολιτικών στα social 
media, ποσοστό βέβαια που φτάνει 
το 40% στους λογαριασμούς ΜΚΟ. Σε 
σχέση με πιο «ενεργητικές» διαδικτυακές 
δραστηριότητες, βλέπουμε ότι περίπου 22% 
των ερωτώμενων κοινοποιεί αναρτήσεις με 
πολιτικό περιεχόμενο (π.χ. δημοσιεύσεις 
από πολιτικούς, κόμματα, ΜΚΟ, ΜΜΕ, 
ή άλλους χρήστες διαδικτύου) και 21% 
κάνει δικές του αναρτήσεις με πολιτικό 
περιεχόμενο. Στην ενότητα αυτή όμως 
εντοπίζονται και οι πιο έντονες έμφυλες 
διαφοροποιήσεις. Οι γυναίκες zoomers 
ακολουθούν περισσότερο λογαριασμούς 
ΜΚΟ και (πολύ) λιγότερο λογαριασμούς 
πολιτικών και κομμάτων στα social media, 
ενώ το πιο ενδιαφέρον εύρημα αφορά το 
αισθητά μικρότερο ποσοστό γυναικών που 
κάνει δικές του «πολιτικές» αναρτήσεις: 
μόλις 15.2% έναντι 26.8% των ανδρών.

Πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο 
μοτίβο στην έρευνα του Eteron, που εδώ 
αναπαράγεται και στο ψηφιακό περιβάλλον. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ανισότητα 
δεν αφορά στην ίδια την πρόσβαση, αλλά 
στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την 
αυτοπεποίθηση στη χρήση του διαδικτύου, 
κάτι που προκύπτει και από τη σχετική 
βιβλιογραφία.18 Παρόμοια είναι τα στοιχεία 
και για τα fake news, όπου οι γυναίκες 
δηλώνουν μαζικότερα από τους άνδρες 
ότι έχουν πέσει θύματα ψευδούς είδησης 
(76.6% και 65.9% αντίστοιχα), ενώ φαίνεται 
να έχουν αρκετά μικρότερη εμπιστοσύνη 
στην ικανότητά τους να εντοπίσουν ψευδείς 
ειδήσεις (80.4% έναντι 69.5%).

Συμπερασματικά, η γενική εικόνα που 
προκύπτει από τα ερευνητικά ευρήματα 
επιβεβαιώνει την υποχώρηση της βαρύτητας 
του φύλου ως παράγοντα διαφοροποίησης 
της πολιτικής συμπεριφοράς των zoomers. 
Η σύγκλιση ωστόσο αφορά πρωτίστως το 
επίπεδό της συμμετοχικής προδιάθεσης 
και της έμπρακτης πολιτικής συμμετοχής, 
ενώ μια πιο ενδελεχής εξέταση φανερώνει 
κάποιες ποιοτικές διαφορές στον τρόπο με 
τον οποίο γυναίκες και άνδρες σχετίζονται 
με την πολιτική.

Συγκεκριμένα, μοιάζει να ακολουθούν 
διαφορετικά μονοπάτια εμπλοκής με 
την πολιτική διαδικασία, με τις γυναίκες 
να παρακάμπτουν σε μεγάλο βαθμό 
τις θεσμικές μορφές ένταξης, όπως η 
συμμετοχή σε κόμματα, ενώ φαίνεται να 
συμμετέχουν εξίσου σε άλλες, μη θεσμικές 
μορφές και να ελκύονται περισσότερο από 
τις ΜΚΟ. Την ίδια στιγμή, εμφανίζονται 
πιο αριστερόστροφες (με ό,τι μπορεί 
να σημαίνει η λέξη) και κοινωνικά 
προοδευτικές από τους άνδρες σε μία 
σειρά από ζητήματα, που εκτείνονται από 
την έμφυλη ισότητα μέχρι την ίδρυση 
πανεπιστημιακής αστυνομίας.

Το σημείο που μοιάζει ακόμα να 
διαφοροποιεί αισθητά γυναίκες και άνδρες 
zoomers αφορά σε εκείνες τις πρακτικές 
που χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη 
δημόσια έκθεση, ένα μοτίβο που 
αναπαράγεται στο ψηφιακό περιβάλλον: 
οι γυναίκες κάνουν σε μικρότερα ποσοστά 
δικές τους αναρτήσεις με πολιτικό 
περιεχόμενο και χρησιμοποιούν λιγότερο 
πιο «πολιτικά» social media, όπως το 
Twitter. Επιπλέον, φαίνεται να έχουν 
μικρότερη εμπιστοσύνη στις ικανότητες 
τους να αναγνωρίσουν fake news παρότι 
προβαίνουν σε διασταύρωση των πηγών πιο 
συχνά από τους άντρες– ή, αντιστρέφοντας 
την οπτική, υπάρχει μία υπερεκτίμηση των 
αντίστοιχων ικανοτήτων από την πλευρά 
των ανδρών. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι 
έμφυλα καθορισμένες αναμονές συνεχίζουν 
να δημιουργούν ανισότητες στην 
έκφραση της πολιτικότητας, όπου η κατά 
περιπτώσεις μειωμένη ενασχόληση των 
γυναικών δεν υποδηλώνει έλλειψη γνώσης, 

Ε- Book Κείμενα Σχολιασμού



Research eteron.org 81

ικανοτήτων ή ενδιαφέροντος. Παράλληλα 
τα εργαλεία μέτρησης συνεχίζουν 
να είναι ανδροκεντρικά, οδηγώντας 
πολλές φορές σε ελλιπή αποτύπωση της 
συμμετοχής των γυναικών που ενδέχεται να 
εμπλέκονται μέσα από εναλλακτικά δίκτυα 
κοινωνικοποίησης και πολιτικοποίησης, 
τόσο offline, όσο και online (π.χ. ενδέχεται 
να είναι πιο ενεργές σε κλειστές ομάδες ή 
group chats στα social media).

Τέλος, υπάρχουν κάποιοι επιπλέον 
περιορισμοί στα συμπεράσματα μας: 
αφενός η επικέντρωση του δείγματος 
στους zoomers δεν επιτρέπει συγκρίσεις 
με άλλες γενιές και, αφετέρου δεν υπάρχει 
η δυνατότητα συνεξέτασης της επίδρασης 
διαφορετικών μεταβλητών όπως το φύλο και 
ο τόπος κατοικίας, για τα οποία υπάρχουν 
ενδείξεις σημαντικών διαφοροποιήσεων. 
Τέλος, μία ακόμα παράμετρος που πρέπει 
να ληφθεί υπόψη είναι η μελλοντική 
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Ό,τι κι αν σκέφτομαι να γράψω σε ένα 
κείμενο με θέμα τη Gen Z, νιώθω ότι κυρίως 
φλερτάρω με το cringe. / Με καθησυχάζει 
η συνέντευξη της Ruth Mlkman, εκεί 
λέει «ο Mannheim ορίζει τις γενιές με 
βάση τις ιδιαιτερότητες των βιωμένων 
εμπειριών τους και των τρόπων σκέψης 
που αυτές οι εμπειρίες παράγουν.(..) Από 
τη σκοπιά του Mannheim, θα μπορούσε 
να υποστηριχθεί ότι οι Millennials και 
οι Gen Zers αποτελούν μια ενιαία γενιά, 
αφού διαμορφώθηκαν από τόσες πολλές 
κοινές εμπειρίες.» / Ύστερα σκέφτομαι 
ότι κάθε φορά που σκέφτομαι κάνω ένα 
τσουβάλιασμα. Δεν ξέρω να πω τι είναι 
η Gen Z, πόσο άλλωστε μπορεί κανείς να 
πει τι είναι μια γενιά, μ’ αρέσει όμως να 
σκέφτομαι τη γενιά αυτή μέσα απ’ το λόγο 
που παράγει, το λόγο βέβαια που επιλέγω 
εγώ να έρχομαι σε επαφή, το λόγο που 
διαβάζω και ακούω.

***

you don’t have to sleep to see nightmares – 
Ann Clark

Οι κοινές εμπειρίες στις οποίες αναφέρεται 
παραπάνω η Milkman είναι η εκτεταμένη 
αστυνομική βία και οι σεξουαλικές 
επιθέσεις. Η σχέση με το δίκτυο και η 
επισφάλεια. Να προσθέσουμε εδώ την 
πανδημία, την (ελληνική) υπερδεκαετή 
οικονομική κρίση, την διαδοχική άνοδο των 
ελλήνων ναζιστών και της ελληνικής alt-
right.

κόλαση υπάρχει μονάχα για τους ζωντανούς – 
Κώστας Τριπολίτης

(Τριπολίτης σε κείμενο για τη Gen Z; Ναι, 
γιατί αυτή η γενιά αν ξέρει κάτι, είναι 
να απολαμβάνει και να αγκαλιάζει την 
αμηχανία, ένα awkwardness που πατάει 
χαλαρά στο cringe και την αποδοχή)

***

Περπατάω ένα πρωινό καθημερινής στην 
οδό Σίνα, έξω από τη Νομική, στο κέντρο. 
Μαζεμένα απ’ έξω ένα σωρό άτομα. Από 
διάφορα βιβλία που βλέπω να κρατάνε 

ορισμένα απ’ αυτά στα χέρια, θα έλεγα ότι 
είναι στο πρώτο ή στο δεύτερο έτος της 
Νομικής. Κοιτάζω τα ντυσίματα, τα μαλλιά, 
τα στιλ. Έχει η νομική queerόπαιδα; Απ’ ό,τι 
φαίνεται ναι. Αν οι δικές μου αναμνήσεις 
δε με προδίδουν, τότε η τότε νομική 
ήταν γεμάτη καλοντυμένους δαπίτες που 
πρόβαραν το λυσσασμένο νεοφιλελέ μέλλον 
τους και σκληρά αριστερά αγόρια. Ο αέρας 
όμως σήμερα έχει αλλάξει, έχει διανυθεί μια 
τεράστια απόσταση.

Αφού λοιπόν, με αφορμή την Milkman 
σημείωσα εμπειρίες που μοιάζουν κοινές, 
σκέφτομαι τώρα τις διαφορές. Η ελευθερία 
στην έκφραση φύλου, η απόσταση από 
ένα ορισμένο είδος κανονικότητας, η 
αμφισβήτηση ενός εξορισμού ασφυκτικού 
πλαισίου. Χωρίς φυσικά να μπορώ να ξέρω 
τι κάνει στη ζωή του κάθε άτομο που 
περιμένει έξω απ’ τη σχολή στην οδό Σίνα, 
θα έλεγα πάντως ότι όλα αυτά πάνε μαζί 
με μια αναπολογητική διερεύνηση των 
επιθυμιών και μια διευρυμένη ρευστότητα.

Αποσταθεροποίηση των έμφυλων 
ρόλων, αποσταθεροποίηση των 
ταυτοτήτων, αποσταθεροποίηση όλων των 
κανονιστικών πλαισίων που απορρέουν 
απ’ την εθνοπατριαρχία, πλαίσια που οι 
προηγούμενες γενιές δυσκολεύτηκαν πολύ 
ν’ αγγίξουν, ενώ μεγάλα κομμάτια του 
ευρύτερου προοδευτικού χώρου και του 
κινήματος υποτίμησαν και συνεχίζουν να 
υποτιμούν. Όμως, όλα ξεκινούν απ’ τον 
τρόπο που ζούμε και δεν είναι τυχαίο που 
ο Paul Preciado στο «Είμαι το τέρας που 
σας μιλά» που κυκλοφόρησε πρόσφατα απ’ 
τους Αντίποδες, αναφέρεται στη Monique 
Wittig, η οποία έλεγε ότι η ετεροφυλοφιλία 
δεν αποτελεί σεξουαλική πρακτική ή 
έμφυλη ταυτότητα, αλλά πολιτικό καθεστώς. 
Στο κείμενό της, One is not born a 
woman, η Wittig γράφει ότι οι λεσβίες, 
με το να αρνούνται την ετεροφυλοφιλία, 
είναι δραπέτισσες της τάξης τους, με τον 
ίδιο τρόπο που το έσκαγαν οι αμερικανοί 
σκλάβοι, προκειμένου να ζήσουν ελεύθεροι.

Η Milkman λέει ότι οι Millennials και 
οι Gen Zers είναι ενστικτωδώς με τη 
διαθεματικότητα. Θα πω ότι για τη Gen Z 
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αυτό ισχύει εντελώς. Δυσκολεύεται κανείς 
να βρει συζήτηση που οι διαφορετικές 
όψεις της πατριαρχίας μένουν κρυμμένες. 
Δυσκολεύεται κανείς να βρει συζήτηση 
που το ταξικό δε βγαίνει στην επιφάνεια. 
Δυσκολεύεται κανείς να βρει κουβέντα απ’ 
την οποία να λείπει η κριτική στο ρατσισμό 
και τη βία του εθνικού κορμού.

Εκεί που η προηγούμενη γενιά έβλεπε 
δευτερεύουσες αντιθέσεις, φυσικότητες, 
ιερότητες, υπερβολές κι ακρότητες, η 
Gen Z αναγνωρίζει τις πολιτικές ρίζες 
του καθημερινού ζόφου στον τρόπο που 
συνδεόμαστε, στον τρόπο που φλερτάρουμε, 
στον τρόπο που κάνουμε σεξ, στον 
τρόπο που ο καπιταλισμός καθορίζει τις 
ταυτότητές μας. Κριτική στην οικογένεια 
υπήρχε πάντα προφανώς, αλλά σα να 
μοιάζει ότι τώρα αυτή η κριτική παίρνει 
πιο κεντρική θέση και έρχεται από μια 
πλευρά που δε θέλει μόνο να μιλήσει για 
την καταπίεση αυτού του τόσο κρίσιμου 
πυρήνα, αλλά και για αντι-κανονικό family 
making και νέες συγγένειες.

***

Στις εξιστορήσεις της ζωής σου / 
συχνά ανταποκρίνομαι / με ρίγη στη 
ραχοκοκκαλιά, /
τυλίγομαι σε κουβέρτα πορτοκαλιά, / 
γίνομαι συρφετός, τυφλός που καταλήγει /
στην άκρη του ντιβανιού, του γκρεμού, / 
ανίκανος στα δάκρυα και στην ποίηση, /
ζητώντας άλλου είδους όραση / Τότε μόνο 
ξαφνικά κι ορμητικά έρχεται η επιβίωση/
και με βάζει σε αναγκαστική απογείωση / 
με ταχύτητα αμυντική σχεδόν φωτός
Λένα Πλάτωνος

***

Πέφτει στα χέρια μου ένα κείμενο για 
τον γάλλο υπαρξιστή φιλόσοφο Gabriel 
Marcel. Εκεί αναλύεται ότι ο Marcel 
πίστευε ότι η αμεσότητα της εμπειρίας 
είναι αδιαμεσολάβητη δια της γλώσσας, 
όμως μέλημα κάθε ανθρώπου θα πρέπει 
να είναι η διαθεσιμότητα να ακούσει 
τις πρωτοπρόσωπες αφηγήσεις του 
συνανθρώπου. Μ’ αρέσει αυτή η ιδέα, την 

κλωθογυρίζω μέσα μου.

Τις ίδιες μέρες στο περιοδικό yusra στο 
οποίο συμμετέχω, λαμβάνουμε ένα κείμενο 
από μια θηλυκότητα εργαζόμενη στο χώρο 
της εστίασης. Πρωτοπρόσωπη αφήγηση, 
εργασιακό βίωμα, αυτό-παρατήρηση, η ζωή 
στη μητρόπολη. Νιώθω ότι διαβάζω κάτι 
συγκινητικό, αλλά και κάτι κρίσιμο, όχι μόνο 
γιατί είναι καλογραμμένο κείμενο, αλλά και 
γιατί αντιλαμβάνομαι ότι όλα τα αιτήματα 
για την αφήγηση της ευαλωτότητας, το 
προσωπικό που γίνεται συλλογικό και 
πολιτικό, απαντώνται με μάλλον σπαραχτικό 
τρόπο.

Διαβάζουμε πολλά τέτοια κείμενα 
(ποιητικά, καταγγελτικά, autofiction), 
παράγεται τέτοιος λόγος στο δίκτυο, στους 
τοίχους της πόλης, σε slams, σε περιοδικά 
όπως το Τεφλόν, σε zines, στη νέα hip hop 
παραγωγή. Οι αφηγήσεις αυτές ξεκινώντας 
από το προσωπικό βλέμμα και τις άμεσες 
εμπειρίες, μας δίνουν έξοχες εικόνες για 
το τι σημαίνει να κυκλοφορεί κανένα με 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, να εργάζεται 
επισφαλώς, να γυρνάει νύχτα μόνο του, 
να είναι αλληλέγγυο στα φιλενάδια του 
ή να είναι κατάκοπο από την εχθρική 
πραγματικότητα. Πρόκειται για κείμενα 
που δε φοβούνται να πειραματιστούν 
με τη φόρμα, είναι μικρά σπαράγματα, 
είναι σλόγκαν, είναι ολοκληρωμένα (ό,τι 
κι αν σημαίνει αυτό) ποιήματα, είναι 
μικροδιηγήματα, είναι κολλάζ και memes, 
είναι κατασκευή δυστοπικών τοπίων, 
είναι spoken word, είναι raps, είναι 
performances. Είναι αφηγήσεις που αν 
και μοιάζουν με τα βιωματικά ποστς που 
παράγονταν από millennial πένες, ειδικά 
από το Δεκέμβρη του 2008 και μετά, έχουν 
κατά τη γνώμη μου μερικές σημαντικές 
διαφορές.

Η αυτοαναφορικότητα βρίσκεται εκεί, 
όπως και σε παλιότερα κείμενα, αλλά η 
αυτοαναφορικότητα αυτή δεν χρησιμοποιεί 
την προσωπική εμπειρία για να καταλήξει 
σε μια (αριστερίστικη) cool και ευαίσθητη 
αποτύπωση του εαυτού, σε μια λυρική 
διατύπωση προσδοκίας ή μελλοντικής 
πολιτικής αισιοδοξίας που ενώνει το 
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ατομικό με ένα αφηρημένο συλλογικό. Τη 
ζήσαμε αυτή την εποχή, που η κοινωνική 
παρατήρηση, ένα κομμάτι του βιώματος και 
λίγος Λειβαδίτης μπορούν να συνθέσουν 
σχεδόν τα πάντα απ’ όσα γράφονταν (ο 
υπογράφων έχει υποπέσει σε διάφορες 
τέτοιες αθλιότητες).

Αντίθετα, σήμερα, έχουμε ένα σώμα 
κειμένων που βουτάει στη βιωμένη 
εμπειρία, για να αγγίξει το τραύμα, να το 
φέρει στην επιφάνεια, να το επεξεργαστεί 
και κυρίως να το μοιραστεί. Δεν υπάρχει 
τόσο έντονα η επιδίωξη του coolness, 
υπάρχει όμως η απενοχοποίηση της 
ανάδειξης του σπασμένου εαυτού, 
υπάρχει η τάση να μιληθεί το άγχος και 
να αποπροβληματοποιηθεί η κουβέντα 
γύρω απ’ τα ζητήματα ψυχικής υγείας. 
Υπάρχει η έντονη τάση να συζητηθεί 
αναλυτικά και να δειχθεί πρακτικά τι 
σημαίνει ζωή στην πατριαρχία, τι σημαίνει 
επιθετικότητα και βία στη διασκέδαση, την 
εργασία, την συνέλευση, τις σχέσεις και την 
καθημερινότητα.

Υπάρχει επίμονα η τάξη, η επισφάλεια, η 
εργασία και η άρνησή της, η φτωχοποίηση. 
Υπάρχει ακόμα αναπολογητικά παρούσα 
η ερωτογραφία, η διεκδίκηση μιας νέας 
ανάγνωσης μιας τρας λαϊκότητας, η σύνδεση 
με την ποπ κουλτούρα, και επίσης και 
κυρίως το σώμα. Το hotness και η αποδοχή 
είναι εκεί, στο κέντρο των αφηγήσεων, 
δεν έχει στενά όρια και προαπαιτούμενα 
όποιας κανονικότητας, έχει διαρκή 
επαναδιαπραγμάτευση, έχει ματαίωση 
και εξερεύνηση. Επιτέλους, δε μιλάμε (ή 
ακριβέστερα δε διαβάζουμε) αφηρημένα για 
κορίτσια κι αγόρια και την ομορφιά που θα 
σώσει τον κόσμο, αλλά για κοιλιές, ιδρώτες, 
δάχτυλα, στόματα και το πως νιώθουμε όταν 
το ένα αγγίζει το άλλο.

Η Milkman αναφέρει την αφήγηση 
ως χαρακτηριστικό πολλών κοινωνικών 
κινημάτων, έχοντας προφανώς στο μυαλό 
της και την ιστορία και τις πρακτικές 
του BLM. Αυτό νομίζω είναι όντως ένα 
χαρακτηριστικό της Gen Z. Τόσο η διάθεση 
να αφηγηθεί τη ζωή της με χίλια δυο μέσα 
ως κομμάτι της συλλογικής ιστορίας, όσο 

και η διάθεση να πορευτεί με την έννοια 
της διαθεσιμότητας, της «ακόρεστης 
ανοιχτότητας» (που λέει ο Marcel).

***

Είναι προφανές ότι ό,τι γράφω είναι μια 
γενίκευση και μια γενίκευση μάλιστα 
γραμμένη από απόσταση, από την απόσταση 
του early (πολύ early όμως) millennial. 
Είναι επίσης προφανές πως ό,τι γράφω 
έχει το βλέμμα σε έναν πολύ συγκεκριμένο 
(μικρό)κόσμο. Έτσι, αναπόφευκτα, σ’ αυτόν 
τον συγκεκριμένο (μικρό)κόσμο καταφεύγω 
και αυτό είναι ανακουφιστικό, γιατί σ’ αυτόν 
φτάνει λόγος, φτάνουν στίχοι σαν κι αυτόν:

από το κέντρο του κύκλου ως την άκρη της 
νύχτας / θέλω μια άρνηση να βρω που να 
μην καίει το λαιμό / θα είναι ο έρωτας για 
πάντα απλήρωτη εργασία; / θα κατουράμε 
δίπλα δίπλα και θα λέμε υγεία;
Sci-Fi River 
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Είναι γοητευτικό αλλά και ριψοκίνδυνο 
να μιλάς για γενιές. Κατά μία έννοια, 
ο πολιτισμός μας έχει μια εμμονή να 
φλυαρεί γι’ αυτές. Παρότι οι απαρχές 
των γενεακών θεωριών ξεκινούν αρκετά 
νωρίτερα, θα λέγαμε ότι ο 20ός αιώνας 
εξύψωσε την έννοια της γενιάς σε ένα 
πολύτιμο διανοητικό προϊόν. Η περίοδος 
του Μεσοπολέμου ανέδειξε την ανάλυση 
της γενιάς ως πολιτισμικό και ως 
κοινωνιολογικό φαινόμενο, κυρίως στο 
πεδίο της λογοτεχνικής θεωρίας με την 
εννοιολόγηση της “Χαμένης Γενιάς” από 
την Γερτρούδη Στάιν και των κοινωνικών 
επιστημών με την δημοσίευση του “Το 
Πρόβλημα των Γενεών” του Καρλ Μανχάιμ).

Σταδιακά, κι ειδικά μετά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο (ίσως ως αντανάκλαση της κρίσης 
των παραδοσιακών ερμηνευτικών σχημάτων 
της νεωτερικότητας), η έννοια-γενιά άρχισε 
να γίνεται όλο και πιο κεντρικός πυλώνας 
του πολιτικού-πολιτισμικού λεξιλογίου της 
εποχής. Δεδομένου ότι η ίδια η γενιά άρχισε 
να εμφανίζεται ως πολιτική κατηγορία 
συνδεδεμένη με τη νεολαία ως συλλογικό 
υποκείμενο στην post-’68 διεθνή αριστερά, 
και δεδομένου ότι η διαδοχή των γενεών (με 
την ενδογενή συγκρουσιακότητά της) έχει 
γίνει πολιτισμική εμμονή μιας κουλτούρας 
εθισμένης στο να συζητάει για boomers, 
Gen-X-ers, millennials και zoomers, θα 
τολμούσα να πω ότι η γενεακότητα έχει 
γίνει μια μεγάλη αφήγηση για την εποχή 
του τέλους των μεγάλων αφηγήσεων.

Καθώς η γλώσσα για την διαδοχή των 
γενεών προτείνει, έστω και με συμβατικό 
τρόπο, ένα σύστημα περιοδολόγησης 
και μια εννοιοποίηση των ιστορικών 
φαινομένων, μοιάζει με μια pop φιλοσοφία 
της ιστορίας που ανθίζει εκεί όπου τα 
παραδοσιακά συστήματα σκέψης (οι παλιές 
ιδεολογίες, θα έλεγε κάποιος) ξεθωριάζουν 
στα μυαλά των ανθρώπων. Μ’ αυτήν την 
έννοια, η γλώσσα της γενιάς συνιστά 
επίσης μια μέθοδο και μια κοσμοθεωρία, 
έναν τρόπο να διαβάζεις τον κόσμο και 
να συμμετέχεις σε αυτόν: οι boomers 
είναι έτσι, οι millennials κάνουν αυτό, οι 
zoomers τι φάση; (ερώτημα.)

Η διεθνοποιημένη και ψηφιοποιημένη 
pop κουλτούρα δεν σταματά να μιλάει 
για τις γενιές και τα χαρακτηριστικά 
τους, όπως ένας νάρκισσος δε μπορεί να 
σταματήσει να μιλάει για τον εαυτό του. 
Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι ο λόγος περί 
των γενεών είναι απλώς ένα παραλήρημα. 
Ή, μάλλον, όπως κάθε παραλήρημα έτσι 
κι αυτό κρύβει έναν πυρήνα αλήθειας. Η 
σύγχρονη “γενεοποίηση” της κουλτούρας 
και της ιστορίας είναι ένας τρόπος που 
έχει η ιδιόγλωσσα της εποχής ώστε να να 
ορατοποιήσει και να επεξεργαστεί τις ίδιες 
τις ανακατατάξεις και τις αντιθέσεις της.

Το generationalism, η σύγχρονη εμμονή 
με την γενεακή ταυτότητα, πολύ συχνά 
“σβήνει” ή σκεπάζει τους άλλους ιστορικούς 
καθορισμούς της άμεσης εμπειρίας, όπως 
η κοινωνική τάξη, η γλώσσα και το έθνος, 
η φυλή και το φύλο, η πολεοδομία και η 
χωροταξία, η αρτιμέλεια, το συμβολικό 
κεφάλαιο και η θέση των ατόμων μέσα στο 
υφιστάμενο πλέγμα εξουσιών. Στον βαθμό 
που δεν μιλάει (και) γι’ αυτά τα πράγματα, 
η φλυαρία για τις γενιές καταλήγει 
απλώς μια εκδοχή της απορρόφησης 
του πολιτικού από το πολιτισμικό, μια 
ναρκισσιστική αισθητικοποίηση της 
πολιτικής που προεκτείνει μια υποκειμενική 
γενεακή μεροληψία στο σύνολο της 
πραγματικότητας.

Ακόμα κι έτσι, όμως, ας μην υποτιμήσουμε 
τις στιγμές αλήθειας της. Η αφηγηματική 
ποιότητα που περιέχει το σχήμα της 
συγκρουσιακής διαδοχικότητας των 
γενεών (με όλη του την έμφαση στην 
υποκειμενικότητα και τον εαυτό) ένας 
τρόπος που έχουν τα σύγχρονα υποκείμενα 
ώστε να αναμετρηθούν με τις αλλαγές 
παραδείγματος στο επίπεδο μιας ασταθούς 
και θρυμματιζόμενης κοινωνικής 
ολότητας. Πρόκειται εν μέρει για μια 
τακτική διανοητικής και συναισθηματικής 
επιβίωσης. Αν οι γονείς σου είναι μαλάκες, 
μήπως φταίει που είναι boomers; Αν οι 
συνομήλικοι σου δεν την παλεύουν με 
τίποτα, μήπως σημαίνει ότι έτσι είστε οι 
millennials; Αν στα μάτια σου τα νέα 
παιδιά μοιάζουν με αίνιγμα, μήπως πρέπει 
να μελετήσεις την Γενιά Ζ;
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Τέτοιο είναι το πρίσμα μέσα από το οποίο 
διαβάζω την παρούσα έρευνα για τη Γενιά 
Ζ, την οποία το Eteron είχε την ευγένεια 
να μου ζητήσει να σχολιάσω με την 
ιδιότητα του αρθρογράφου για ζητήματα 
κινηματογράφου, τηλεόρασης και ευρύτερα 
οπτικής κουλτούρας. Όπως κάθε αφαίρεση, 
έτσι και αυτή της γενιάς μπορεί να είναι όχι 
απλά χρήσιμη αλλά και απαραίτητη για την 
σκέψη, αλλά είναι επίσης κρίσιμο όχι μόνο 
να γνωρίζουμε αλλά και να δοκιμάζουμε 
τα όριά της. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να την 
φέρνουμε αντιμέτωπη με τις προκλήσεις 
του πραγματικού. Οι ερευνητές και οι 
ερευνήτριες φυσικά γνωρίζουν πως το 
εγχείρημά τους οφείλει να ιστορικοποιήσει 
το αντικείμενο μελέτης του.

Έτσι, από νωρίς ξεκαθαρίζουν ότι βλέπουν 
την εμπειρία της Γενιάς Ζ σαν μια ιστορική 
εμπειρία: “Η GenΖ είναι συγχρόνως η 
γενιά του Instagram και του Tik Tok 
αλλά και η «γενιά της διαρκούς κρίσης», 
μία γενιά για την οποία οι κρισιακές 
συνθήκες (οικονομικές, υγειονομικές, 
περιβαλλοντικές) έχουν καταστεί ο κανόνας 
και όχι η εξαίρεση.” Ακόμα περισσότερο, 
βρίσκουν μια συγκρουσιακότητα σε αυτήν 
την ιστορική εμπειρία, βλέποντας τα άτομα 
της Γενιάς Ζ σαν ενεργούς φορείς των 
αντιθέσεων της εποχής τους: “Η GenZ 
φαίνεται ότι έχει ενηλικιωθεί μέσα σε ένα 
πλαίσιο δυσπιστίας απέναντι στους θεσμούς 
και προβληματισμού για το μέλλον”.

Πράγματι, αν έχει νόημα να μιλήσουμε 
για γενιές, τότε μάλλον αυτή η εμμενής 
συγκρουσιακότητα (όχι δηλαδή απαραίτητα 
ως συνειδητή ατομική ή συλλογική 
πρακτική αλλά κυρίως ως ιστορικά 
καθορισμένος τρόπος ύπαρξης στον 
κόσμο) θα πρέπει να έρθει στο προσκήνιο. 
Να φωτίσεις, δηλαδή, την εμπειρία των 
υποκειμένων που ερευνάς μέσα από 
τις αντιθέσεις με τις οποίες τα φέρνει 
αντιμέτωπα η ζωή. Η έρευνα σωστά 
επισημαίνει την δυσπιστία απέναντι στον 
επίσημο πολιτικό λόγο και τα κυρίαρχα 
καθεστώτα αλήθειας, εντοπίζοντας τις 
ρίζες της στην κρίση νομιμοποίησης των 
συστημάτων ιεραρχίας και καταπίεσης 

που έφεραν οι διαρκείς, πολλαπλές και 
αλληλοεπικαλυπτόμενες κρίσεις του 
καπιταλισμού από το 2008 μέχρι σήμερα.

Δίπλα σε αυτήν την μεγα-κλίμακα 
συγκρουσιακότητας, βέβαια, υπάρχει και 
μια μικρότερη κλίμακα (μικρο-πολιτική 
με την μοριακή έννοια), που αφορά την 
συγκρουσιακότητα στο εσωτερικό των 
υποκειμένων: μέσα τους και μεταξύ τους. 
Αν δούμε τη “διαρκή κρίση” για την 
οποία μιλάει η έρευνα και σαν μια κρίση 
στο επίπεδο των ταυτοτήτων, δηλαδή 
μια κρίση του πώς παράγονται ιστορικά 
τα ίδια τα υποκείμενα, τότε θα βρούμε 
μια συγκρουσιακότητα που τα διχάζει 
εσωτερικά τόσο στο επίπεδο της γενιάς 
ως συλλογικό-σώμα-με-αντιθέσεις όσο και 
στο επίπεδο του ατόμου ως υποκείμενο 
που βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία 
ταύτισης και απο-ταύτισης με τον εαυτό 
του.

Μ’ αυτήν την έννοια, αν επιλέξουμε να 
διαβάσουμε την έρευνα πολιτικά, τότε 
βρίσκουμε την Γενιά Ζ να τοποθετείται 
εντός ενός κοινωνικού-πολιτισμικού 
εμφυλίου πολέμου γύρω από τις 
προκλήσεις που έχουν δημιουργήσει οι 
σύγχρονες συγκρουσιακές πρακτικές και 
συμπεριφορές σχετικά με τον εθνικισμό, 
τον αυταρχισμό, τον ρατσισμό, το 
περιβάλλον και την σεξουαλικότητα. Η 
έρευνα σημειώνει και πάλι ορθά τις νέες 
αντιθέσεις που δημιούργησαν οι φεμινισμοί 
μεταξύ των υποκειμένων, αναφέροντας 
ως παραδείγματα το #MeToo και την 
τροποποίηση του νομικού ορισμού του 
βιασμού (και θα μπορούσαμε επίσης να 
προσθέσουμε το ρεύμα εναντίωσης στην 
δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου/Zackie 
Oh και το πρόσφατο κύμα γυναικοκτονιών).

Αν όμως, σύμφωνα με το σχήμα που 
προσπάθησα να σκιαγραφήσω παραπάνω, 
προεκτείναμε αυτές τις αντιθέσεις 
στο εσωτερικό των υποκειμένων, τότε 
θα μπορούσαμε ίσως να δούμε τον 
συγκρουσιακό χαρακτήρα των ίδιων 
των νέων αρρενωποτήτων και των 
θηλυκοτήτων (αλλά και των non-binary 
αυτοπροσδιορισμών), όπως και τους 
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τρόπους με τους οποίους οι νέες μορφές 
σεξουαλικής αυτοέκφρασης δοκιμάζουν τα 
όρια και τις σταθερές του ετεροκανονικού 
κόσμου. Η έρευνα σημειώνει πως σχεδόν το 
90% της Γενιάς Ζ συμφωνεί με το #MeToo 
και την ισότητα των φύλων, αλλά έχει άραγε 
μια κοινή ή συνεκτική αντίληψη για το τι 
σημαίνει σήμερα το να είσαι άνδρας ή το να 
είσαι γυναίκα;
Βέβαια, η πολιτική ανάγνωση της 
προβληματικής της γενιάς (και μιας 
έρευνας όπως η παρούσα) έχει πάντα 
μια παγίδα. Ή, καλύτερα, πρόκειται για 
μια συζήτηση ναρκοθετημένη από τα 
αισθήματα αισιοδοξίας ή απαισιοδοξίας 
για το μέλλον. Όπως το να μιλάς από 
το εσωτερικό μιας γενιάς περιέχει τον 
κίνδυνο της μεροληπτικής προέκτασης 
μιας περιορισμένης εμπειρίας στο σύνολο 
της πραγματικότητας, έτσι και το να μιλάς 
από μια εξωτερική θέση προς την γενιά την 
οποία σχολιάζεις περιλαμβάνει το ρίσκο της 
προβολής αντιλήψεων και προσδοκιών σε 
ένα ανθρώπινο υλικό που αδιαφορεί (ή/και 
αντιστέκεται) στις δικές σου φαντασιώσεις. 
Με άλλα λόγια, ακόμα και χωρίς να το 
καταλαβαίνεις, ρισκάρεις να αποκαλύψεις 
περισσότερα για σένα παρά γι’ αυτό για 
το οποίο μιλάς. Έτσι, μπορεί πολύ εύκολα 
να αξιολογήσεις τη “νέα γενιά” (την Ζ 
εδώ) μέσα από την επένδυση αφηρημένων 
ποιοτήτων προοδευτισμού ή συντηρισμού, 
ως παρουσία ή απουσία ελπίδας για το 
μέλλον.

Το να βλέπεις τη νεότητα σαν κάτι εγγενώς 
καλό κι ελπιδοφόρο μπορεί να σε κάνει 
να αποφεύγεις την μνησικακία των 
γηραιότερων απέναντι στα “νιάτα” που 
μεταμφιέζεται ως “κριτική” (“χαζεύουν 
στο Tik Tok” και “ακούνε trap”), 
αλλά σε βάζει στην ίδια λούπα γενικής 
καταδίκης ή υπεράσπισης “των νέων”. 
Σίγουρα το να συμπαθείς τους νέους 
είναι ευγενέστερο (και λιγότερο μίζερο) 
από το να τους κράζεις, αλλά δεν είναι 
λιγότερο αφηρημένο, γενικόλογο και 
ομογενοποιητικό. Σε ό,τι με αφορά, λόγω 
επαγγέλματος (και ίσως ιδιοσυγκρασίας), 
με ενδιαφέρει να σχολιάσω εδώ μια 
συγκεκριμένη πτυχή της σύγχρονης 
αντιφατικής νεανικής εμπειρίας: την σχέση 

με την ψηφιακή εικόνα.

Μοιάζει κοινότοπο πως, αν είναι να 
μιλήσεις για την Γενιά Ζ, τότε πρέπει να 
μιλήσεις για το πεδίο του ψηφιακού: για 
την υποκειμενοποίηση μέσα από την επαφή 
με την ψηφιακή τεχνολογία και για τους 
τρόπους ύπαρξης μέσα στην ψηφιακή 
δημόσια σφαίρα των νέων μέσων. Μ’ 
αυτήν την έννοια, η έμφαση της έρευνας 
στην αλληλεπίδραση με το ψηφιακό 
περιβάλλον είναι σαφώς δικαιολογημένη 
τόσο εμπειρικά όσο και μεθοδολογικά. 
Για τους ανθρώπους που έχουν γεννηθεί 
στον 21ο αιώνα κι έχουν περάσει τα 
διαμορφωτικά τους παιδικά χρόνια στην 
εποχή του γρήγορου ίντερνετ (στην Ελλάδα 
δηλαδή από τα μέσα των 00s και μετά), η 
εμπειρία του εαυτού είναι αλληλένδετη με 
τα ψηφιακά περιβάλλοντα. Καθόλου τυχαία, 
μιλάμε για τους zoomers ως ψηφιακούς 
ιθαγενείς.

Βέβαια, αυτό από μόνο του θα ήθελε 
βαθύτερη συζήτηση, αφού αφενός η 
ψηφιακότητα είναι κάτι περισσότερο από 
το άθροισμα των επιμέρους ψηφιακών 
μέσων/τεχνολογιών κι αφετέρου η 
σχέση ψηφιακού-αναλογικού είναι πολύ 
πιο σύνθετη απ’ όσο μπορεί να μοιάζει 
εξωτερικά. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει 
μια κεντρικότητα του ψηφιακού στην 
εμπειρία της Γενιάς Ζ (την οποία η έρευνα 
μελετά κυρίως στο πεδίο της ενημέρωσης 
και της διαμόρφωσης πολιτικών απόψεων) 
τότε αυτή δεν θα πρέπει να γίνει αντιληπτή 
με όρους αυτοτέλειας, σαν το ψηφιακό να 
απορροφά μονοδιάστατα κάθε άλλη πτυχή 
της νεανικής εμπειρίας, αλλά να ανοίξει 
ένα παράθυρο (ή ένα tab) κατανόησης για 
την ίδια την πολλαπλότητα της ψηφιακής 
δραστηριότητας.

Η βάση αυτού του προβληματισμού 
συνοψίζεται ήδη πολύ ευκρινώς από το 
κείμενο της έρευνας: “Πράγματι, τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν κομμάτι 
της καθημερινότητας της Γενιάς Z ήδη από 
πολύ νεαρή ηλικία — πρόκειται για την 
πρώτη «internet native» γενιά. Όσοι και 
όσες ανήκουν στην Γενιά Z, εξοικειώθηκαν 
στην πρώτη δεκαετία της ζωής τους 
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με τα έξυπνα κινητά και το διαδίκτυο 
υψηλής ταχύτητας.” Η ψηφιακή ιθαγένεια 
δεν πηγάζει μόνο από την επίδειξη 
ικανότητας στην χρήση των νέων μέσων 
από πολύ νεαρή ηλικία. Αφορά επίσης την 
ίδια την online παρουσία ως κυρίαρχη 
δραστηριότητα στη ζωή των ατόμων. 
Σύμφωνα με την έρευνα, πρόκειται για “μια 
γενιά που δεν γνώρισε τον κόσμο χωρίς 
το διαδίκτυο και περνά ένα (πολύ) μεγάλο 
μέρος της ημέρας της «συνδεδεμένη» 
(online).”

Έχοντας αυτό κατά νου, μου φαίνεται πως 
η ποσοτική αποτύπωση αυτής της online 
παρουσίας μέσα από τις απαντήσεις των 
συμμετεχόντων είναι μάλλον συντηρητική. 
Διαβάζουμε πως “το 51,6% περνά 5- 10 
ώρες στο διαδίκτυο, το 36,7% λιγότερο από 
5 ώρες, και το 10,6% περισσότερες από 10 
ώρες”, αλλά μάλλον δεν είναι επαρκές να 
σκεφτούμε την ψηφιακή παρουσία σαν μια 
διαχωρισμένη δραστηριότητα του ελεύθερου 
χρόνου που μπορεί να αντιπαραβληθεί σε 
άλλες δραστηριότητες ή να ποσοτικοποιηθεί 
με χρονική ακρίβεια. Θα ήταν μάλλον 
προτιμότερο να σκεφτούμε με όρους ενός 
συνεχούς φάσματος ψηφιακής-αναλογικής 
παρουσίας, σαν η ψηφιακή παρουσία να 
μεσολαβεί και να “χρωματίζει” όλες τις 
πτυχές της εμπειρίας του νεαρού ατόμου.

Υπό αυτό το πρίσμα, είναι δύσκολο να 
ορίσεις πόσες ώρες “είσαι μέσα στο 
ίντερνετ”, αφού η χρονικότητα της 
ψηφιακής παρουσίας και ο τρόπος που αυτή 
διαχέεται μέσα στην συνολική κοινωνική 
εμπειρία δεν αντιστοιχεί απαραίτητα στον 
χρόνο που στέκεσαι μπροστά στο laptop 
ή κρατάς στα χέρια το smartphone. 
Αντίστοιχα, ο τρόπος που ο “αναλογικός” 
εαυτός εκρέει μέσα στον ψηφιακό 
δυσκολεύει την ξεκάθαρη διάκριση ενός 
“μέσα” και ενός “έξω”. Αν δούμε τα 
πράγματα με έναν τέτοιο τρόπο, τότε θα 
μας φανεί ίσως ότι η έρευνα αντιμετωπίζει 
την σχέση της Γενιάς Ζ με το ψηφιακό με 
όρους παθητικότητας, ως κατανάλωση 
περιεχομένου και αλληλεπίδραση με μια 
υποδομή/πλατφόρμα. Αν υπάρχει όμως 
κάτι ειδικό στην Γενιά Ζ όσον αφορά την 
σχέση με το ψηφιακό, τότε αυτό κατ’ εμέ 

αφορά λιγότερο την αποκλειστικότητα 
της ψηφιακής ιθαγένειας ή την χρονική 
μετρησιμότητα της online ζωής, αλλά 
την ιδιαίτερη εκφραστικότητα την οποία 
διοχετεύουν πολλά νεαρά άτομα στην 
ψηφιακή παρουσία τους.

Αυτή η εκφραστικότητα αποτελεί μια 
παραγωγική δύναμη με την έννοια της 
ενεργητικής διαμόρφωσης των όρων του 
ψηφιακού-αναλογικού συνεχούς της ζωής. 
Πρόκειται για την παραγωγική δύναμη 
της επιθυμίας, της δημιουργικότητας, 
της φαντασίας, του συναισθήματος, της 
δεξιότητας, της τεχνολογίας, της γνώσης 
και της γενικής διάνοιας των ανθρώπων 
που κινούνται μέσα στον ψηφιακό χώρο. 
Τα ψηφιακά εκφραστικά μέσα της Γενιάς 
Ζ – αυτό το αυτο-μυθοπλαστικό σύμπαν από 
memes, stories, selfies, αλλόκοτα αστεία, 
εξομολογητικό shitposting και λιβιδινικές 
ροές (όλα τους άμεσα σχετιζόμενα με την 
ειδική εκφραστικότητα της ψηφιακής 
εικόνας) – πλάθουν τον ψηφιακό εαυτό 
αλλά πλάθουν και τις ίδιες τις πλατφόρμες, 
τις υποδομές που καθιστούν υλικά δυνατή 
την ύπαρξη ενός ψηφιακού εαυτού.

Φυσικά, το πώς επιτελούμε και 
επιμελούμαστε τον ψηφιακό εαυτό 
δεν είναι μια μονοσήμαντη και 
ομογενοποιημένη διαδικασία. Η έρευνα 
σημειώνει σωστά πως οι zoomers “τείνουν 
να προτιμούν ένα εξατομικευμένο ψηφιακό 
περιβάλλον όπου ενημέρωση-ψυχαγωγία-
κοινωνικοποίηση συγχωνεύονται και 
τα όρια καθίστανται πορώδη”, αλλά θα 
πρέπει να δούμε και τα ειδικά ή νέα 
χαρακτηριστικά που έχει αυτή η ψηφιακή 
εξατομίκευση. Εδώ μπορεί ίσως να μας 
βοηθήσει η αντιπαραβολή με την κυρίαρχη 
ψηφιακή εμπειρία επιτέλεσης/επιμέλειας 
του εαυτού της αμέσως προηγούμενης 
γενιάς, ημών των millennials.

Για πολλούς από τους ανθρώπους που 
υποκειμενοποιήθηκαν ψηφιακά στο Web 
2.0 της ενεργητικής online συμμετοχής 
που ακολούθησε την παθητική κατανάλωση 
περιεχομένου που αντιστοιχούσε στο Web 
1.0, ο χώρος διαμόρφωσης του ψηφιακού 
εαυτού ήταν ένας αστερισμός από forums, 
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blogs και πρώιμα social media που 
οργανώνονταν γύρω από την ιδέα ενός 
προσεκτικά επιμελημένου online προφίλ 
που αναπαριστά ψηφιακά τον εαυτό ως 
άθροισμα της δημόσιας αυτο-έκφρασης των 
προτιμήσεών του. Ήταν η εποχή που άνθιζε 
το Blogger, το Tumblr, το MySpace, το Hi5 
και, τελευταίο, το Facebook. Σε αυτά τα 
μέσα, η αναπαράσταση του εαυτού έμοιαζε 
με ένα ψηφιακό αρχείο, ένα λεύκωμα 
ή ένα άλμπουμ. Η δημόσια έκθεση του 
εαυτού ήταν φτιαγμένη έτσι ώστε να 
βγάζει νόημα, να έχει διάρκεια, να δείχνει 
συνοχή, να μπορεί να επικοινωνηθεί (ή να 
καταναλωθεί) ως πακέτο.

Επιστρέφοντας στην Γενιά Ζ, η έρευνα 
μας λέει αυτό που υποψιαζόμασταν ήδη: 
ότι τα προτιμώμενα social media των 
σημερινών νέων αποτυπώνουν μια αλλαγή, 
μια στροφή. Στην ερώτηση για τα μέσα που 
χρησιμοποιούν περισσότερο (με δυνατότητα 
επιλογής έως δύο), ένα συντριπτικό 74.9% 
επέλεξε το Instagram ενώ το 19.1% 
επέλεξε το ταχέως ανερχόμενο Tik Tok. 
Αμέσως μετά, οι ερευνητές συμπληρώνουν 
ορθά ότι “η προτίμηση των νέων σε 
εξεικονιστικά μέσα, όπως το Instagram, 
το TikTok και το YouTube είναι ευρέως 
καταγεγραμμένη.” Μιλώντας πιο ειδικά 
για το Instagram και το Tik Tok, που 
είναι μάλλον τα κεντρικότερα σημεία 
αναφοράς για τη διαμόρφωση των νέων 
τάσεων, βρίσκουμε μια λογική επιτέλεσης/
επιμέλειας του εαυτού που παρουσιάζει 
αρκετές διαφορές από αυτήν που 
σκιαγραφήσαμε προηγουμένως.

Στην θέση της διάρκειας και της συνοχής 
βρίσκουμε μια πιο χαοτική, ασυνεχή και 
φευγαλέα επιτέλεση του εαυτού, κάτι 
που αντιστοιχεί και στην διαφορετική 
αλγοριθμική λογική, προγραμματιστική 
κατασκευή και interface κουλτούρα αυτών 
των πλατφορμών. Μέσα όπως το Instagram 
και το Tik Tok βασίζονται αποκλειστικά 
στην άμεση ενεργητική συμμετοχή 
των χρηστών στην παραγωγή content, 
ενώ ευνοούν επίσης μια πιο ρευστή 
εκφραστικότητα της εικόνας μέσα από την 
παροχή δυνατοτήτων για εύκολη, γρήγορη 
και σύνθετη εικονοποιία μέσω μιας μεγάλης 

ποικιλίας templates, φίλτρων και άλλων 
επιλογών επεξεργασίας εικόνας και βίντεο.

Όλα αυτά δεν θα πρέπει να γίνουν 
αντιληπτά με όρους άσκησης μιας 
απεριόριστης ψηφιακής ελευθερίας που 
απελευθερώνει την φαντασία ως προς την 
αυτο-πλαστικότητα του εαυτού και την 
αυτο-έκφραση των νεαρών ατόμων. Κάτι 
τέτοιο θα ήταν υπερβολικά μονόπλευρο 
και μάλλον πολιτικά αφελές. Απεναντίας, 
θα πρέπει να τα δούμε επίσης ως έναν 
βαθύτερο βαθμό ενσωμάτωσης των 
υποκειμένων στην λογική των πλατφορμών. 
Μ’ αυτήν την έννοια, η εικονική 
αυτοέκφραση των zoomers είναι πιο 
εμμενής προς τις ροές και τις λειτουργίες 
των ψηφιακών μηχανών.

Θα μπορούσαμε εδώ να χρησιμοποιήσουμε 
το σχήμα του Maurizio Lazzarato περί της 
“μηχανικής υποδούλωσης”, με το οποίο 
περιγράφει τον τρόπο που τα σύγχρονα 
μέσα επενδύουν στις αισθήσεις, το 
συναίσθημα, τη νόηση και την γλώσσα έτσι 
ώστε να αξιοποιήσουν τις πιο θεμελιώδεις 
ορμές της ανθρώπινης δραστηριότητας 
και της ίδιας της ζωής, οι οποίες έτσι 
λειτουργούν σαν εξαρτήματα μιας μηχανής. 
Αυτή η οπτική μας δίνει μια πιο σκοτεινή 
εικόνα της “ψηφιακής ιθαγένειας”, αλλά 
και πάλι δεν θα έπρεπε να την δούμε 
μονοσήμαντα. Ο Felix Guattari, πάνω 
στην θεωρία του οποίου χτίζει ο Lazzarato, 
υπενθυμίζει ότι οι μηχανές έχουν μια 
“ζωντανή” πλευρά, μια εκφραστική 
ικανότητα, ένα απόθεμα δυνατοτήτων. Για 
τον Guattari, η μηχανή έχει δύναμη: τη 
δύναμη να θέσει δημιουργικές διαδικασίες 
σε κίνηση.

Με όρους κοινής, συμβατικής 
κατηγοριοποίησης, οι άνθρωποι που 
μεγάλωσαν μέσα στον 21ο αιώνα 
θεωρούνται άνθρωποι της εικόνας. Κι 
η Γενιά Ζ, αποτελούμενη σύμφωνα με 
την κυρίαρχη δημογραφική ταξινόμηση 
κατά πλειοψηφία από ανθρώπους που 
γεννήθηκαν πέριξ της στροφής του 
millennium, λογίζεται επίσης ως η πρώτη 
“αυθεντική” γενιά της εικόνας. Συνήθως 
μ’ αυτό εννοούμε ότι πρόκειται για άτομα 
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που έχουν μάθει να διαβάζουν τον κόσμο 
και να συμμετέχουν σε αυτόν μέσα από 
τη παραγωγή και την αναπαραγωγή 
εικόνων – ή, πιο συγκεκριμένα, μέσα 
από ένα εικονικό πλέγμα παρατήρησης, 
ταξινόμησης, οργάνωσης και 
αναπαράστασης του κόσμου στο επίπεδο 
της ανταλλαγής σημείων και συμβόλων.

Βέβαια, παρά τις συχνά αφηρημένες 
επικλήσεις στην “εποχή της εικόνας”, θα 
ήταν μάλλον ανακριβές να υποστηρίξει 
κανείς ότι αυτό είναι ένα αποκλειστικό 
ίδιον της “ψηφιακής εποχής” (η 
εικονικότητα άλλωστε είναι κάτι παραπάνω 
από ένα άθροισμα pixels σε οθόνη, ακριβώς 
όπως η ψηφιακότητα είναι κάτι παραπάνω 
από ένα interface ηλεκτρονικής συσκευής). 
Έτσι, όταν η έρευνα σημειώνει ότι η Γενιά 
Ζ διακρίνεται για την “προτίμησή της σε 
εξεικονιστικά μέσα, όπως το Instagram, 
καθώς και για την ικανότητα της να 
εκφραστεί πολυμεσικά”, δεν θα πρέπει 
να το εκλάβουμε ως δήλωση μιας μαγικής 
(θετικά ή αρνητικά φορτισμένης) ιδιότητας 
των νέων ως προς την επαφή τους με την 
εικόνα, αλλά ως μια αποτύπωση των νέων 
τρόπων εικονικής οργάνωσης και έκφρασης 
αυτής της σημειολογικής ανταλλαγής.

Μ’ αυτήν την έννοια, πιο σημαντική είναι 
η φράση που ακολουθεί λίγο πιο κάτω στο 
κείμενο της έρευνας: “Οι Gen Zers τείνουν 
να έχουν μεγάλη άνεση στον συνδυασμό 
εικόνας, βίντεο, κειμένου.” Με άλλα λόγια, 
πιο κοντινά στο δικό μου πεδίο, θα λέγαμε 
ότι η Γενιά Ζ δείχνει μια εντυπωσιακά 
αυθόρμητη ευχέρεια στο χειρισμό της 
κινηματογραφικής γραμματικής. Μέσα από 
την ιδιαίτερη ψηφιακή εκφραστικότητά 
τους, όπως αποτύπωνεται σε social media 
σαν τα προαναφερθέντα, τα άτομα δεν 
σκηνοθετούν απλώς τον εαυτό τους. 
Ακόμα περισσότερο, καθιστούν ορατό το 
εικονοποιητικό βλέμμα τους, κάνουν σαφές 
το γεγονός ότι οργανώνουν τον κόσμο 
μέσα από έναν νέο τρόπο παραγωγής και 
αναπαραγωγής εικόνων.

Κι αυτό, βέβαια, δεν θα έπρεπε να 
μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, αφού 
πρόκειται για μια αντανάκλαση τεκτονικών 

τεχνολογικών αλλαγών στο πεδίο υλικής 
πραγματικότητας. Όπως έχει δείξει 
πρόσφατα με την εισαγωγή του όρου 
“θραυσματικό σινεμά” ο Evan Calder 
Williams, ο κινηματογραφικός τρόπος του 
βλέπειν έχει διαχυθεί παντού μέσα από την 
κυριαρχία της ψηφιακής κάμερας και της 
οπτικής κουλτούρας που έχει δημιουργήσει. 
Αυτό, με τη σειρά του, έχει αλλάξει τις ίδιες 
τις εικόνες. Με τα smartphones και τα 
laptops τους, τα νεαρά άτομα δημιουργούν 
σύνθετες και πυκνές εικόνες στις οποίες 
δεν είναι εύκολο να εφαρμόσουμε τις 
παραδοσιακές διχοτομήσεις ανάμεσα σε 
λόγο και εικόνα, σκέψη και συναίσθημα, 
υλικό και ψηφιακό, πρωτότυπο και 
αντίγραφο, παραγωγή και αναπαραγωγή, 
υποκείμενο και αντικείμενο.

Συχνά θα συναντήσει κανείς άρθρα 
που σχολιάζουν το πόσο “αλλόκοτη” 
και “ακατανόητη” είναι αυτή η online 
εκφραστικότητα της Γενιάς Ζ: πόσο 
ελάχιστο νόημα βγάζουν τα memes, τα 
Instagram stories ή τα Tik Tok videos 
των σημερινών πιτσιρικάδων (κατά έναν 
ειρωνικό τρόπο, τα περισσότερα τέτοια 
άρθρα γράφονται από millennials που 
είναι μόλις λίγα χρόνια μεγαλύτεροι, αλλά 
είπαμε, η pop κουλτούρα έχει εμμονή με 
τις διαγενεακές σχέσεις σε βαθμό που να 
δημιουργεί αντιθέσεις ακόμα κι εκεί που 
δεν υπάρχουν). Παρόλα αυτά, δεν είναι 
και πολύ δύσκολο να αποκρυπτογραφήσεις 
αυτήν την Gen Z εκφραστικότητα, ή έστω 
να εντοπίσεις κάποιους βασικούς πυλώνες 
της.

Ας πούμε, μοιάζει προφανές ότι η 
προτίμηση προς το φευγαλέο και το 
προσωρινό (αμφότερα features των 
Instagram/Tik Tok πλατφορμών) δείχνει 
μια διαφορετική σχέση με την χρονικότητα, 
αντανακλώντας ίσως μια διάχυτη no 
future ατμόσφαιρα που έχει οδηγήσει 
σε κρίση ακόμα και τις ίδιες τις ιδέες 
της διάρκειας και της μελλοντικότητας. 
Η εκφραστικότητα της Γενιάς Ζ μοιάζει 
να έχει ενσωματώσει πλήρως την λογική 
του περιορισμένου κύκλου ζωής των 
ψηφιακών σημείων και συμβάντων, και 
γι’ αυτό δεν δυσκολεύεται καθόλου να 
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αποχωριστεί όχι μόνο stories που θα 
χαθούν για πάντα, αλλά και ολόκληρα 
profiles, accounts και pages που 
αντιμετωπίζονται ως εμμενώς αναλώσιμα 
και φευγαλέα. Για έναν άνθρωπο, από 
την άλλη, που έχει διαμορφωθεί σε ένα 
προηγούμενο ψηφιακό παράδειγμα και 
νιώθει πως ο ψηφιακός εαυτός πρέπει να 
είναι απολύτως αρχειοθετημένος, η απώλεια 
ενός τακτοποιημένου προφίλ μπορεί να 
αποτελέσει έναν μικρό σημειολογικό (και 
συναισθηματικό) θάνατο.

Μέσα σε αυτό το ψηφιακό νταραβέρι, 
οι έννοιες της αυθεντικότητας και της 
μοναδικότητας (αμφότερες μοντερνιστικά 
βαρίδια που βαραίνουν την έκφραση και 
τη συνείδηση) χάνουν όλο και περισσότερη 
από την αξία τους. Η σημειολογική 
ανταλλαγή στην οποία συμμετέχει η online 
πρωτοπορία της Γενιάς Ζ αγκαλιάζει 
περισσότερο τις ιδέες της ειρωνικής 
απόλαυσης, της εμμένειας του χιούμορ, 
της διαρκούς παραπομπής σε εξωτερικά 
σημεία αναφοράς, της δήλωσης ταυτότητας 
μέσα από την επανάληψη μοτίβων 
(memes templates viral challenges 
κλπ) με ελαφριές παραλλαγές. Άλλωστε 
η ίδια η επανάληψη είναι μια μορφή 
διαφοράς και τα αντίγραφα αναπνέουν 
μέσα από την αναίδειά τους προς το 
πρωτότυπο. Περισσότερο από το χιμαιρικό 
κυνήγι ενός αυθεντικού και μοναδικού 
ψηφιακού εαυτού, η Gen Z εκφραστικότητα 
εκδηλώνεται μέσα από μια πολυμεσική (και 
ενίοτε αρκετά πειραματική) συμμετοχή 
σε κοινά επικοινωνιακά-σημειολογικά 
συμβάντα. Ίσως μοιάζει σαν αυτός ο 
εκφραστικός πειραματισμός να είναι κάτι 
που αφορά μόνο τη μορφή και όχι το 
περιεχόμενο.

Από την άλλη, θα μπορούσαμε να 
υποστηρίξουμε ότι δεν υπάρχει πραγματική 
διάκριση ανάμεσα σε περιεχόμενο και 
έκφραση. Η ίδια η έκφραση περιέχει 
μια ουσία -αντιληπτική, διαδραστική και 
συναισθηματική- που διαχέεται σε κάθε 
μορφή επικοινωνίας χωρίς να περιορίζεται 
στην γλωσσική. Ας πούμε, ο αυθόρμητος 
συνδυασμός εικόνας, φωνής, κειμένου και 
κίνησης (αλλά και πλούσιου subtext) που 

συναντούμε σε πολλά χειροποίητα viral 
videos του Tik Tok παραπέμπει σε μια 
αντίληψη της σύνθεσης και του μοντάζ πιο 
πολλαπλή και επικοινωνιακή από αυτές στις 
οποίες είμαστε συνηθισμένοι.

Η θέση πως η Γενιά Ζ (ή έστω μια μεγάλη 
δημιουργική μερίδα της) επιδεικνύει 
επικοινωνιακό πλούτο μέσα από την 
ψηφιακή της εκφραστικότητα, βρίσκεται 
σε αντίθεση με τους συχνούς ισχυρισμούς 
ότι πρόκειται για μια γενιά που δεν ξέρει 
να διαβάζει και να γράφει, εθισμένη 
στις οθόνες και οριακά λειτουργικά 
αναλφάβητη. Σύμφωνα με αυτήν την 
αντίληψη, τα νεαρά άτομα περιορίζονται 
απλώς στην παθητική κατανάλωση 
εικόνων. Το πρόβλημα εδώ δεν είναι 
μόνο ότι έτσι διαγράφεται η ενεργητική 
εικονο-παραγωγική δύναμη του ψηφιακού 
υποκειμένου ή ότι παραβλέπεται πως το 
ίδιο το βλέμμα αποτελεί μια ενεργητική 
πρακτική, αλλά ότι προϋποτίθεται μια 
σαφώς ιεραρχική διάκριση ανάμεσα 
στον λόγο και την εικόνα. Κατά το πολύ 
σύνηθες αυτό στερεότυπο, ειδικά μεταξύ 
των καλλιεργημένων κύκλων με υψηλό 
πολιτισμικό κεφάλαιο, η εικόνα είναι πάντα 
κατώτερη από τον λόγο – κι η προτίμησή 
προς αυτήν θα πρέπει να συνοδεύεται από 
αίσθηση μικρο-ντροπής, ή έστω συνείδησης 
της φτώχειας της.

Ευτυχώς, ο Jacques Ranciere έχει δείξει 
πολύ αναλυτικά πως αυτή η αντίληψη 
είναι απότοκο μιας κυρίαρχης λογικής 
που εκλαμβάνει το οπτικό ως μοίρα του 
πλήθους και το λεκτικό ως προνόμιο 
ορισμένων. Πηγαίνοντας ακόμα πιο πέρα, 
σημειώνει πως το ζήτημα δεν είναι να 
αντιπαραθέσουμε τις λέξεις στις εικόνες. 
Απεναντίας, οι λέξεις είναι ήδη εικόνες, 
δηλαδή μορφές κατανομής των στοιχείων 
της αναπαράστασης. Και μ’ αυτήν ακριβώς 
την έννοια είναι πολιτικές, αφού περιέχουν 
την δυνατότητα μιας ριζικά διαφορετικής 
αναπαράστασης. Αυτή η σκέψη είναι 
που μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να 
περάσουμε από μια ποιητική της ψηφιακής 
εικόνας σε μια πολιτική της ψηφιακής 
εικόνας.
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Αναφέραμε και προηγουμένως πως η 
έρευνα θέτει μια σειρά από ερωτήματα 
γύρω από πολιτικά ζητήματα προς τα 
ερευνώμενα άτομα. Από την κλιματική 
αλλαγή μέχρι τη δίκη της Χρυσής Αυγής κι 
από την πανεπιστημιακή αστυνομία μέχρι 
την ισότητα των φύλων, το δείγμα των 
ερωτηθέντων μοιάζει να κλίνει αρκετά προς 
την πλευρά των σύγχρονων πολιτικών της 
ταυτότητας, της ορατότητας και της άρσης 
των διακρίσεων. Επιπλέον, δεδομένων και 
όλων των παραπάνω, δεν θα έπρεπε να 
μας εκπλήσσει καθόλου το γεγονός πως η 
Γενιά Ζ διάκειται εξαιρετικά φιλικά προς 
μορφές πολιτικής έκφρασης που είναι λίγο-
πολύ εγγενείς στην ψηφιακή σφαίρα, όπως 
η υποστήριξη προς το κύμα του #MeToo 
(86.9% υπέρ) ή την καμπάνια #cancelefood 
(64.2% υπέρ).

Εκτός όμως από τις πολιτικές στάσεις σε 
επίπεδο ρητών απόψεων, έχει νόημα να 
δούμε και την πολιτική υποκειμενοποίηση 
της Γενιάς Ζ μέσα από το ίδιο το 
ψηφιακό πεδίο. Με έναν τρόπο δηλαδή 
που συνδέεται με τη νέα εικονική 
εκφραστικότητα και επικοινωνιακότητα 
την οποία προσπαθήσαμε μέχρι τώρα να 
σκιαγραφήσουμε στα πλαίσια αυτού του 
κειμένου.

Η διάνοιξη των δυνατοτήτων πολιτικής 
έκφρασης είναι αρκετά εμφανής για όσους 
παρακολουθούν στενά την παραγωγή 
εικόνων εκ μέρους νεαρών ατόμων στα 
social media: βλέπουμε μια απομάκρυνση 
από τον λογοκεντρισμό και την κυριολεξία 
για χάρη μιας στροφής προς τη σύνδεση 
με τις αισθήσεις και τα συναισθήματα, 
αλλά και μια συνειδητοποίηση της 
επιτελεστικότητας, της σωματικότητας και 
της θεατρικότητας της ίδιας της πολιτικής 
έκφρασης (κάτι που καθιστά βεβαίως 
τις πολιτικές του σώματος, του φύλου, 
της σεξουαλικότητας και της επιθυμίας 
ένα προνομιακό πεδίο για τα σύγχρονα 
υποκείμενα που κινούνται στον ψηφιακό 

χώρο). Θα ήταν λάθος όμως να υποθέσουμε 
ότι η ψηφιακή πολιτική εκφραστικότητα 
της Γενιάς Ζ περιορίζεται στενά σε θέματα 
σαν αυτά.

Ας πούμε, είχε μεγάλο ενδιαφέρον το 
πρόσφατο trend του ελληνικού Tik 
Tok κατά το οποίο πολλά νεαρά άτομα 
μοιράστηκαν και εξέθεσαν σε μορφή 
viral ειρωνικών/χιουμοριστικών βίντεο 
τις εμπειρίες τους από τις συνθήκες στις 
οποίες καλούνται να εργαστούν για την 
καλοκαιρινή σεζόν στα ελληνικά νησιά. Αν 
σκεφτούμε αυτό το trend σε συνάρτηση 
με τη διεθνή post-covid τάση νεανικής 
άρνησης της εργασίας (ή έστω κρίση 
θετικής επένδυσης στην εργασία) που έχει 
κωδικοποιηθεί ως Great Resignation ή Big 
Walk-Out, τότε θα δούμε πως η ψηφιακή 
εικονοποιία μπορεί όχι μόνο να φέρει στην 
επιφάνεια μοριακές πολιτικές διεργασίες 
του κοινωνικού, αλλά και να τους δώσει 
νέες, αναζωογονητικές, δημιουργικές και 
ριζοσπαστικές μορφές έκφρασης.

Βέβαια, η διάνοιξη του πεδίου των 
δυνατοτήτων δεν θα έπρεπε να μας κάνει 
αφελώς υπερ-αισιόδοξους. Η έννοια 
της “μηχανικής υποδούλωσης” που 
χρησιμοποιήσαμε και προηγουμένως 
μας βοηθάει να σκεφτούμε παραγωγικά, 
μέσα από τις αντιθέσεις της πραγματικής 
κατάστασης. Καθώς το ψηφιακό πεδίο 
είναι το ίδιο περιφραγμένο από το tech 
κεφάλαιο και τους μηχανισμούς του, οι 
ριζοσπαστικές κοινωνικές πρακτικές 
εντός του τείνουν να απορροφούνται 
από τον ίδιο τον καπιταλισμό των 
πλατφορμών ως τεχνολογικό και 
επιθυμητικό καλιμπράρισμα των ίδιων 
των ψηφιακών μηχανών. Με άλλα λόγια, 
μέσα από τη λειτουργική ενσωμάτωση 
αυτής της ψηφιακής εκφραστικότητας, οι 
ίδιες οι πλατφόρμες γίνονται ακόμα πιο 
ακαταμάχητες και περιζήτητες ως προϊόν 
και ως υποδομή.
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Ως γνωστόν, το πεδίο ποτέ δεν είναι ουδέτερο. Αποτελεί και το ίδιο ένα πεδίο αντιθέσεων, 
απλά σε βαθύτερο επίπεδο, κάτω από το έδαφος – κι άρα η ιδιαίτερη συγκρουσιακότητά 
του οφείλει να εξορυχθεί, για να επιστρατεύσουμε μια γεωλογική εικόνα. Μ’ αυτήν 
την έννοια, η ριζοσπαστική πολιτική δυναμική της εικόνας μοιάζει με μια ζωντανή 
παραγωγική δύναμη που ασφυκτιά μέσα στις παραγωγικές σχέσεις του υφιστάμενου 
πλέγματος τεχνολογιών, υποδομών και εξουσιών. Απολέστε κάθε ελπίδα όσοι εισέρχεστε 
στην κόλαση των εικόνων, έγραφε o Paul Virilio, απηχώντας την διάσημη δαντική 
επιγραφή. Καμία ελπίδα, πράγματι, αλλά πολλές δυνατότητες.
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Θωμάς Σιώμος,
Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ,
Μεταδιδακτορικός ερευνητής Πανεπιστημίου Κρήτης.
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Το παρόν κείμενο αποτελεί παρέμβαση του Θωμά 
Σιώμου στην εκδήλωση που πραγματοποίησε 
το Eteron στο Αριστοτέλειο Πανεπίστημιο 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στο πλαίσιο της έρευνας Gen 
Z | Voice On.

Επιχειρώντας να προσεγγίσουμε ένα 
νόημα για την αποκαλούμενη Γενιά Ζ και 
την πολιτική της υπόσταση θα πρέπει να 
λάβουμε υπόψη μας το πλαίσιο στο οποίο 
ξετυλίγεται ο βίος αυτών των παιδιών. 
Πρόκειται για πλαίσιο ξεκάθαρα κρισιακό, 
ρευστό, ριζοσπαστικά ενδεχομενικό και 
αβέβαιο. Στο οικονομικό, στο πολιτικό, στο 
κοινωνικό πεδίο αντιλαλεί ένα μήνυμα που 
εμπεδώνει το δόγμα TINA (Τhere is no 
alternative). Το δόγμα που επιχείρησε να 
ουδετεροποιήσει τους millennials (Γενιά Υ) 
και τη γενιά της πτώσης του τείχους (Γενιά 
Χ).

Στην περίπτωση όμως της Γενιάς Ζ το 
μήνυμα που τους απευθύνεται μοιάζει να 
μη καθηλώνεται απλά στον κυνισμό του 
ΤΙΝΑ, δεν στοχεύει απλά και μόνο την 
εμπέδωση ενός ηγεμονικού μηνύματος, 
ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, ότι ένας 
άλλος κόσμος δεν είναι εφικτός, ότι είναι 
προτιμότερο να φανταστούμε το τέλος του 
κόσμου παρά το τέλος της αγοράς και του 
καπιταλισμού.

Το μήνυμα που αποστέλλεται στου νέους 
και τις νέες μοιάζει να πηγαίνει ένα βήμα 
παραπέρα ή καλύτερα ένα βήμα προς τα 
πίσω. Δεν ζητά από την Γενιά Ζ απλά να 
χάσει κάθε ελπίδα για μια ενδεχόμενη 
κοινωνική αλλαγή, της ζητά να πειθαρχήσει 
σε μια αποκαθήλωση των κεκτημένων 
που έχουν κατακτηθεί με τον κόπο και 
τους αγώνες προηγούμενων γενιών, να 
αποδεχτεί το ρόλο του κυριαρχούμενου, 
να παραμένει έρμαιο αποφάσεων που 
υποτιμούν τη δημοκρατία και την 
εκκενώνουν από το διαβουλευτικό και 
ριζοσπαστικό της περιεχόμενο. Την ωθούν 
όχι μόνο να αποδεχτεί τους όρους της 
δημοκρατικής αποσύνδεσης αλλά να την 
πραγματώσει, να είναι η γενιά που θα 
αποδεχτεί το τέλος της δημοκρατίας ως 
ένα πυρηνικό και αναγκαίο στοιχείο των 
σύγχρονων κοινωνιών. Με όρους του Ζίζεκ 

η Γενιά Ζ καλείται να ενσαρκώσει “την 
ιδεολογία του κυνισμού”.

Το 2016 δημοσιεύτηκε μια επιστημονική 
μελέτη σχετικά με τη «δημοκρατική 
αποσύνδεση». Το σχήμα που ορίζει πως 
η δημοκρατία δεν είναι αποτελεσματική 
και λειτουργική και πως οι ελευθερίες, τα 
δικαιώματα και οι εγγυήσεις που παρέχει 
κάθε δημοκρατικό πλαίσιο δεν αποτελούν 
ουσιώδη μέριμνα των πολιτών της Ευρώπης 
και των ΗΠΑ. Η έρευνα που βασιζόταν σε 
στοιχεία δεκαετιών έδειχνε πως οι πολίτες 
έχουν αρχίσει να γίνονται επικριτικοί κατά 
των εδραιωμένων δημοκρατιών στη Βόρειο 
Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη.

Επιπλέον, έχουν γίνει περισσότερο κυνικοί 
όσον αφορά στην αξία της δημοκρατίας στο 
πολιτικό σύστημα. Πιστεύουν πως έχουν 
λιγότερες ελπίδες σχετικά με την επιρροή 
του πολιτικού συστήματος και τείνουν να 
υποστηρίξουν τα ολιγαρχικά καθεστώτα.

Η κρίση της δημοκρατίας καταγράφεται 
μέσω αρκετών ενδείξεων. Επί 
παραδείγματι, έχει μειωθεί η συμμετοχή 
σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ή στον 
συνδικαλισμό και κατ’ επέκταση έχει 
αυξηθεί η πολιτική απάθεια. Ένα ακόμα 
σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι οι 
πλουσιότεροι τείνουν να υποστηρίζουν με 
μεγαλύτερη θέρμη αυταρχικά καθεστώτα.

Αυτή η αντιδημοκρατική στροφή 
νομιμοποιείται ευκολότερα στο πλαίσιο 
κάποιας κρίσης (οικονομικής, πανδημικής, 
ενεργειακής κ.α.) και αποκτά τον 
χαρακτήρα αιτήματος, η δημοκρατία 
γίνεται πρόβλημα και ο περιορισμός της η 
θεραπεία του προβλήματος.

Το επιχείρημα των ακραίων συντηρητικών 
αντιδημοκρατικών φωνών υποστηρίζει πως 
«η πολύ δημοκρατία είναι το πρόβλημα» και 
έτσι απαιτούν το τέλος κεκτημένων όπως 
π.χ. είναι το πανεπιστημιακό άσυλο. Στον 
δρόμο της δημοκρατικής αποσύνδεσης 
είναι φανερό πως βαδίζουν πολλές 
κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Πρόκειται για 
μια αντίληψη που αποδίδει μειωμένο ή 
μηδενικό σεβασμό στις ελευθερίες των 
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πολιτών, την ελευθερία στην έκφραση, 
τη συνάθροιση, την ενημέρωση, την 
ιδιωτικότητα κ.ο.κ.

Εκπέμπεται καθημερινά ένα μονότονο 
μήνυμα κυριαρχίας και ισχύος που 
εκκενώνει τη δημοκρατία από το 
ουσιαστικό περιεχόμενο της. Την έχουν 
καταστήσει ένα κενό κουφάρι προκαλώντας 
οργή, θυμό, αγανάκτηση, απογοήτευση, 
ματαίωση και ντροπή σε μεγάλο μέρος του 
κοινωνικού συνόλου αλλά κυρίως στη Γενιά 
Ζ.

Η έρευνα του ETERON και η συζήτηση 
γύρω από τη Γενιά Ζ μας δίνει τη 
δυνατότητα να αρχίσουμε να δομούμε 
τους όρους ενός νοήματος για τη νέα 
γενιά. Μπορεί να μην εκπληρώνει τις 
προδιαγραφές για να χαρακτηριστεί 
πολιτική γενιά, αλλά έχει στοιχεία που την 
κάνουν πολιτικά φορτισμένη.

Διαθέτει κοινωνικά και 
ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά 
που τη διαχωρίζουν από τις 
προηγούμενες γενιές και θέτουν 
τους όρους μιας πολιτικής 
δράσης με τεχνολογικούς και 
ένσαρκους όρους. Η έγνοια για το 
περιβάλλον, το ενδιαφέρον για 
τα έμφυλα ζητήματα, η μέριμνα 
για την διαφορετικότητα και η 
δυσφορία έναντι της ανισότητας 
είναι μερικά από τα ευρήματα της 
έρευνας που θέτουν το πολιτικό 
πλαίσιο σύνδεσης με τον κόσμο 
και τις κοινωνίες των οποίων 
αποτελεί μέρος.

Από τις απαντήσεις της έρευνας φαίνεται 
ότι το πολιτικό συχνά κρύβεται σε μη 
πολιτικές πρακτικές, ακόμη και σε 
αντιπολιτικούς προσανατολισμούς. Για 
την κατανόηση αυτού του μοτίβου είναι 
χρήσιμη η διάκριση μεταξύ της πολιτικής 
και του πολιτικού όπως την περιγράφει 

η Σαντάλ Μουφ. Η πολιτική αναφέρεται 
στις πρακτικές (κόμματα, συνδικάτα, 
συλλογικότητες κ.α.) μέσα από τις οποίες 
οι πολιτικοί λόγοι ανταγωνίζονται για να 
ηγεμονεύσουν στο κοινωνικό πεδίο. Σε ένα 
οντολογικό επίπεδο το πολιτικό αφορά την 
ανταγωνιστική φύση του κοινωνικού πεδίου 
και μπορεί κάποιος να πει πως το καθορίζει 
και ταυτίζεται με αυτό.
Με αυτή την έννοια, η Γενιά Ζ στέκεται 
μακριά από τα κόμματα, τα συνδικάτα 
κ.α. αλλά παραμένει εντός του πολιτικού 
σε μια οντολογική διάσταση μέσα από τον 
τρόπο που ιεραρχεί τις μέριμνες και τις 
προτεραιότητες της.

Η Γενιά Ζ παίρνει θέση για το Me too, 
το περιβάλλον, την Πανεπιστημιακή 
αστυνομία. Είναι μια γενιά που καλείται 
καθημερινά να δώσει απαντήσεις σε 
διλήμματα. Όμως, επειδή βαδίζει από κρίση 
σε κρίση, τα διλήμματα αυτά είναι πιο 
έντονα και σχηματίζουν ένα τοπίο που είναι 
περισσότερο πολωμένο. Απέναντι σε αυτή 
τη διχοτομική συνθήκη, η Γενιά Ζ καλείται 
να σχηματίσει έναν πιο καθαρό εαυτό και 
εαυτή. Ο εαυτός και η εαυτή στη Γενιά Ζ 
διαμορφώνεται πια από μια πολυσημία 
που ενσωματώνει αμφισημίες (πότε το ένα 
και πότε το άλλο) αλλά και εναντιοσημίες 
(το ένα ενάντια στο άλλο). Αυτή η 
ριζοσπαστικά ενδεχομενική ταυτότητα δεν 
πρέπει να προσληφθεί ως πρόβλημα αλλά 
ως πλούτος.

Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας 
πως δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε 
νοήματα για τη Γενιά Ζ αν δεν τη δούμε 
στο πλαίσιο της παρακαταθήκης που της 
έχουν αποδώσει οι προηγούμενες γενιές. Ο 
νεοφιλελευθερισμός αλλάζει τις κοινωνίες 
μας σε μια κατεύθυνση που στοχεύει στο 
κέρδος. Οπότε το ερώτημα που τίθεται 
είναι το πώς θα υπάρξουν αντιστάσεις 
στον νεοφιλελευθερισμό, πώς θα τεθούν 
ζητήματα εξισωτικά, πώς θα αναδειχθούν 
προτεραιότητες που θα στοχεύουν σε 
κοινωνική δικαιοσύνη;

Μια πηγή αισιοδοξίας σχετικά με τη Γενιά 
Ζ είναι η τεχνομεσική της γηγενικότητα. 
Τα μέλη της Γενιάς Ζ είναι digital natives, 
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γεννήθηκαν σε έναν κόσμο ψηφιοποιημένο. 
Σε αντίθεση με μας που είμαστε digital 
immigrants, «μεταναστεύσαμε» δηλαδή 
από έναν κόσμο αναλογικό σε ένα μέλλον 
ψηφιακό. Για τη Γενιά Ζ ο εαυτός και η 
εαυτή είναι μεσοποιημένα, η πολιτική είναι 
μεσοποιημένη, η καθημερινότητα είναι 
μεσοποιημένη. Η Γενιά Ζ διακατέχεται από 
την λογική των μέσων. Βουτηγμένη στη 
μεσοποίηση καλείται να πλοηγηθεί σε έναν 
ωκεανό πληροφορίας. Για να τα καταφέρει 
αναπτύσσει μια σειρά από δεξιότητες, έχει 
μια διαφορετική αίσθηση χωρικότητας, 
σωματικότητας και ως εκ τούτου 
διαφορετική αντίληψη για τη συμμετοχή 
της στα κοινωνικά δρώμενα.

Κάθε μία από τις προηγούμενες γενιές 
συνδέθηκαν με την ανάπτυξη και διάδοση 
ενός μέσου. Η silent generation με την 
έλευση του ραδιοφώνου. Οι boomers με 
την πολυτροπικότητα της τηλεόρασης και 
του κινηματογράφου. Οι millennials με τη 
μετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό 
και την ανάπτυξη του διαδικτύου. Η Γενιά 
Z έχει προσδεθεί στη ψηφιακότητα και τη 
κοινωνική δικτύωση.
Οι baby boomers έκαναν το ’68 αξέχαστο. 
Η γενιά X μαζεύτηκε στο Σιάτλ και 
έθεσε τους όρους για τη δημιουργία 
του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ. 
Οι Millennials έκαναν πραγματικότητα 
το Οccupy και τους Αγανακτισμένους. 
Οι δεξιότητες της Γενιάς Ζ και ο τρόπος 
που αντιλαμβάνεται και συμμετέχει στο 
κοινωνικό πεδίο με κάνει αισιόδοξο. 
Υπάρχουν πολλές πιθανότητες η Γενιά Ζ να 
αφήσει το δικό της στίγμα. Θεωρώ πολύ 
πιθανό να υπάρξει μια πολιτικοκοινωνική 
έκφραση της Γενιάς Ζ στην κατεύθυνση της 
ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
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Το παρόν κείμενο αποτελεί παρέμβαση του 
υποψήφιου διδάκτορα Αντώνη Γαλανόπουλου στην 
εκδήλωση που πραγματοποίησε το Eteron στο 
Αριστοτέλειο Πανεπίστημιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 
στο πλαίσιο της έρευνας Gen Z | Voice On

Μελέτες και άρθρα που εστιάζουν στη 
νεολαία και συγκεκριμένα στη λεγόμενη 
Generation Z εκκινούν συχνά με τη 
μεταφορά του «μαύρου κουτιού». Η γενιά 
αυτή ως ένα «μαύρο κουτί» που πρέπει 
να ξεκλειδώσουμε. Γιατί πρέπει να το 
ξεκλειδώσουμε όμως; Είμαστε απλώς 
περίεργοι και περίεργες ή η γενιά αυτή έχει 
κάποια ιδιαίτερη πολιτική σημασία σήμερα;

Τα τελευταία χρόνια σημαντικά λεξικά μας 
προσφέρουν έναν οδοδείκτη των πολιτικών 
εξελίξεων μέσα από τις ανακοινώσεις 
τους για τη Λέξη της Χρονιάς. Ειδικά εάν 
διαβάσουμε από κοινού τις ανακοινώσεις 
των λεξικών της Οξφόρδης και του 
Κέιμπριτζ. Το 2017, για παράδειγμα, το 
πρώτο επέλεξε ως λέξη της χρονιάς τον 
όρο ‘youthquake’ [νεανικός σεισμός] και 
το δεύτερο τη λέξη ‘λαϊκισμός’. Το 2020 η 
επιλογή ήταν οι λέξεις ‘πρωτόγνωρο’ και 
‘καραντίνα’.

Ας γυρίσουμε στην έννοια του ‘νεανικού 
σεισμού’. Ο νεολογισμός ‘youthquake’ δεν 
επινοήθηκε το 2017 αλλά τη δεκαετία του 
1960 με τα κινήματα της νεανικής (αντι)
κουλτούρας της εποχής. Το 2017, όμως, 
συνδέθηκε με τη στήριξη των νέων στο 
Εργατικό Κόμμα και τον Jeremy Corbyn 
που οδήγησε το κόμμα σε ένα αποτέλεσμα 
καλύτερο του αναμενόμενου στις εκλογές 
εκείνου του έτους. Το λεξικό σημείωσε τότε 
ότι η χρήση του όρου στον δημόσιο λόγο 
πενταπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια του 
2017. Κάτι, λοιπόν, άρχισε να συμβαίνει 
ή έστω να παρατηρείται από το 2017 και 
έπειτα.

To 2020 ο καθηγητής John Curtice 
επιχείρησε να εξηγήσει το αποτέλεσμα 
του Brexit και των εκλογών του 2019 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το άρθρο του στο 
περιοδικό Political Insight είχε τίτλο 
« Ένας γενναίος νέος κόσμος» από το 
γνωστό βιβλίο του Aldous Huxley. Στο 

άρθρο μιλά για μια αξιοσημείωτη αλλαγή 
στη δημογραφία της ψήφου στη χώρα. Το 
συμπέρασμά του ήταν ότι η ηλικία είναι o 
κύριος δημογραφικός διαχωρισμός ως προς 
την εκλογική συμπεριφορά στη Βρετανία. 1

Αυτός ο διαχωρισμός εμφανίστηκε 
πρόσφατα και στη Γαλλία. Στον πρώτο γύρο 
των προεδρικών εκλογών, ο Melenchon 
κέρδισε τις προτιμήσεις των νέων ενώ ο 
44χρονος Macron ήρθε πρώτος μόνο στις 
ηλικιακές ομάδες 60-69 και άνω των 70. Το 
ίδιο μοτίβο εμφανίστηκε και στον πρώτο 
γύρο των βουλευτικών εκλογών. To 42% 
των 18-24 ετών ψήφισε τον συνασπισμό 
της ενωμένης Αριστεράς (NUPES) σε 
αντίθεση με το μόλις 18% που ψήφισε 
το προεδρικό μπλοκ (Ensemble). Τα 
ποσοστά αντιστρέφονται στην ηλικιακή 
ομάδα των 65 ετών και άνω (19% NUPES 
και 36% Ensemble). Στην Ελλάδα, πέρα 
από κάποια στοιχεία των exit polls, 
δεν γνωρίζαμε ιδιαίτερα για αυτή την 
ηλικιακή ομάδα που αποκαλείται Gen Z. 
Τα exit polls υποδεικνύουν ότι η τάση 
που είδαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη 
Γαλλία εμφανίζεται και στη χώρα μας. Οι 
έρευνες αυτές υποδεικνύουν ότι οι νέοι/
ες, και ιδίως τα μέλη της Gen Z, κάνουν 
πιο αριστερές ή εν γένει προοδευτικές 
επιλογές στις εκλογικές διαδικασίες όπου 
συμμετέχουν.

Υπάρχει, όμως, και μια άλλη πλευρά του 
πολιτικού προφίλ αυτής της γενιάς, που 
δομείται από την αποχή και την πολιτική 
αποξένωση. Στις Γαλλικές βουλευτικές 
εκλογές που αναφέρθηκαν παραπάνω, και 
στις οποίες η πλειοψηφία του Γαλλικού 
λαού απείχε, το ποσοστό της αποχής στη 
Gen Z έφτασε το 76%.

Σε πρόσφατη έρευνα του YouGov φάνηκε 
ότι οι νέοι/ες 18-24 είναι λιγότερο πιθανό 
να πουν ότι η δημοκρατία στη χώρα τους 
εξυπηρετεί, ότι ικανοποιεί τα συμφέροντά 
τους. Το ποσοστό των θετικών απαντήσεων 
ήταν κάτω του 20%.2

Οι θετικές απαντήσεις ανέβαιναν σταδιακά 
σε κάθε επόμενη ηλικιακή ομάδα έως την 
κορύφωση τους στο 45% περίπου στην 
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ηλικιακή ομάδα των 65 και άνω.

Ποιες είναι οι πεποιθήσεις και οι πρακτικές 
πολιτικής εμπλοκής που μπορεί να ρίξουν 
φως σε αυτές τις δύο πλευρές του πολιτικού 
προφίλ της Gen Z; Η έρευνα του Eteron, η 
πρώτη που εστιάζει αποκλειστικά σε αυτήν 
τη γενιά, μας δίνει τα πρώτα στοιχεία για να 
σκεφτούμε το θέμα, με έμφαση φυσικά στο 
ελληνικό πλαίσιο.
Σε κάθε τέτοια σχετική συζήτηση κάνουμε 
αναγκαστικά κάποιες απλουστεύσεις, 
κάποιες αφαιρέσεις. Καμία γενιά δεν είναι 
ομοιόμορφη. Θα έλεγα πως μέχρι τώρα 
διατηρούσαμε κάποιες στερεοτυπικές ιδέες 
γύρω από αυτήν την ηλικιακή ομάδα: α) 
ψηφιακή γενιά, πλατφόρμες, εφαρμογές, 
social media, β) γενιά προοδευτικών 
στάσεων ιδιαίτερα στα ζητήματα του 
σεξουαλικού προσανατολισμού, του 
περιβάλλοντος, των εν γένει ελευθεριών, 
γ) σχετική αποστασιοποίηση από την 
πολιτική, αποχή από τις εκλογές, δ) γενιά 
κοσμοπολίτικη, με ταξίδια και φίλους 
στο εξωτερικό, και ε) γενιά ενοχλημένη 
και ενοχλητική, τίποτα δεν το αποδίδει 
καλύτερα από τη γνωστή φράση «Οκ, 
boomer».

Η έρευνα του Eteron επιβεβαιώνει 
κάποια από τα στερεότυπα που έχουμε 
και διαψεύδει άλλα. Η γενιά αυτή είναι 
ψηφιακή καθώς περισσότερα από τα 
μισά μέλη της φαίνεται να περνούν 
5-10 ώρες της ημέρας στο διαδίκτυο. Η 
άποψη περί αδιαφορίας φαίνεται να μην 
επιβεβαιώνεται. Λίγο πάνω από τους 
μισούς δηλώνουν ότι παρακολουθούν πολύ 
ή πάρα πολύ την επικαιρότητα. Περίπου 
οι μισοί ενημερώνονται καθημερινά από 
διαδικτυακές ενημερωτικές ιστοσελίδες 
και τα social media, παρότι την ίδια 
στιγμή δεν τα εμπιστεύονται ιδιαίτερα. Το 
επικρατέστερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης 
είναι το instagram που δείχνει και μια 
κυριαρχία της εικόνας επί του κειμένου.

Τα χαμηλότερα ποσοστά εμπιστοσύνης 
συγκεντρώνουν η εκκλησία με 4% και 
τα κόμματα και τα συνδικάτα με 7%. 
Εμπιστοσύνη συγκεντρώνουν είτε οι 
οικείοι (φίλοι/ες με 40% και οικογένεια με 

50%) είτε αυτοί που γίνονται αντιληπτοί 
ως ‘ανώτεροι’ (ειδικοί επιστήμονες με 
62%). Έχουμε να κάνουμε με μια γενιά 
που αμφισβητεί πολύ, αλλά ως η πιο 
μορφωμένη γενιά εμπιστεύεται τους φορείς 
της γνώσης. Σημαντικό ρόλο προφανώς 
έχει διαδραματίσει και ότι η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε μέσα στο πλαίσιο 
της πανδημίας, που ο ρόλος των ειδικών 
τονίστηκε και τονώθηκε ιδιαίτερα. Παρότι 
δηλώνουν ενδιαφέρον για την επικαιρότητα 
και ενημερώνονται κατά βάση μέσω social 
media (79%) δεν ακολουθούν πολιτικούς, 
τους οποίους έτσι κι αλλιώς είδαμε πως δεν 
εμπιστεύονται.

Στο επίκεντρο των αγωνιών και των 
ενδιαφερόντων τους βρίσκονται –κυρίως- 
ζητήματα αξιών. Από το κίνημα Metoo, 
με το οποίο συντάσσεται η συντριπτική 
πλειοψηφία (87%) έως το μεγάλο 
ενδιαφέρον αυτής της γενιάς για την 
κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. 
Εκφράζουν μια αντιφασιστική στάση, 
όπως δηλώνει η συμφωνία (72%) των 
ερωτηθέντων με το #Δεν είναι αθώοι, αλλά 
και μια φιλο-κινηματική στάση καθώς 
στηρίζουν κατά 64% το #cancelefood. 
Βέβαια, ήδη διαφαίνονται και κάποια 
στοιχεία για τις πρακτικές πολιτικής 
εμπλοκής που αναφέραμε παραπάνω. Το 
ενδιαφέρον για την πολιτική, που είναι 
υπαρκτό, φαίνεται να εκφράζεται με 
άλλους, μη παραδοσιακούς τρόπους. Η 
πολιτική δράση φαίνεται να έχει μια έντονα 
ψηφιακή διάσταση, να περνά από την 
οθόνη της συσκευής που χρησιμοποιούν, 
συμμετέχοντας σε ένα ψηφιακό «εμείς», 
χωρίς ίσως τυπικά χαρακτηριστικά 
συλλογικότητας.

Είναι ένας επιτελεστικός ακτιβισμός ή κάτι 
παραπάνω; Εδώ η απάντηση είναι ασαφής 
και μάλλον δύσκολα μπορεί να εξαχθεί από 
την έρευνα καθώς το τι αντιλαμβάνονται 
τα μέλη της Gen Z ως ‘πολιτική’ δράση δεν 
είναι ξεκάθαρο, τουλάχιστον όχι για εμάς 
που δεν ανήκουμε σε αυτήν τη γενιά. Για 
παράδειγμα, δηλώνουν ότι ενημερώνονται 
από τα social media, συμφωνούν με 
το περιεχόμενο των hashtags που 
αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά το 75% από 
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αυτά δηλώνει ότι δεν κάνει αναρτήσεις 
με πολιτικό περιεχόμενο. Πριν προβούμε 
σε αξιολογικές κρίσεις, θα πρέπει να 
αναρωτηθούμε: τι αντιλαμβάνονται τα μέλη 
της Gen Z ως ‘πολιτικό περιεχόμενο’; Για 
να γίνει αυτό, αυτή η χρήσιμη ποσοτική 
έρευνα θα πρέπει να συμπληρωθεί από 
ποιοτικές μεθόδους έρευνας, όπως οι σε 
βάθος συνεντεύξεις μελών της γενιάς 
αυτής. Η πρώτη ένδειξη που έχουμε, με 
έναν επισφαλή βαθμό βεβαιότητας, είναι 
πως το ‘πολιτικό’ ταυτίζεται στον νου τους 
με το ‘κομματικό’ και προκαλεί μια άρνηση 
ή έστω μια αντανακλαστική επιθυμία για 
απόσταση.

Μια καλύτερη εικόνα αποκτούμε όταν 
καλούνται να απαντήσουν σε ερώτηση 
σχετικά με την ιδεολογική αυτό-
τοποθέτησή τους. Ένα στα πέντε δεν 
αποδέχεται τη διάκριση αριστεράς-
δεξιάς, και αυτό από μια άποψη είναι 
κατανοητό. Στη Gen Z ανήκουν νέοι και 
νέες που γεννήθηκαν μετά το 1996, τη 
χρονιά-σύμβολο του εκσυγχρονιστικού 
εγχειρήματος, τη χρονιά που ξεκινά να 
βαθαίνει η σύγκλιση κεντρο-αριστεράς και 
κεντρο-δεξιάς στη χώρα. Αργότερα είδαν 
την μετατροπή του παλιού δικομματισμού 
σε ένα ‘κόμμα του μνημονίου’ και εν τέλει 
είδαν μια σειρά κομμάτων με διαφορετική 
ιδεολογική ταυτότητα να εφαρμόζουν 
μέτρα λιτότητας.
Κατόπιν, παρατηρούμε μια συγκέντρωση 
απαντήσεων στον άξονα του κέντρου, που 
συγκεντρώνει περίπου το ένα τέταρτο των 
απαντήσεων και μια κλίση περισσότερο 
προς την (κέντρο)αριστερά παρά προς τη 
(κέντρο)δεξιά.

Παραμένει το ερώτημα κατά πόσο αυτή η 
συγκέντρωση στο κέντρο συνιστά πράγματι 
πολιτική ταυτότητα με συγκεκριμένο 
περιεχόμενο. Να σημειωθεί ότι αυτή η 
συγκέντρωση στο κέντρο έχει παρατηρηθεί 
και σε άλλες έρευνες και μπορεί να 
αποτελεί εναλλακτικό και έμμεσο τρόπο για 
να δηλώσει κανείς την αντίθεσή του στην 
διάκριση δεξιάς-αριστεράς.

Ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης στο σχετικό 
κείμενό του για την πληθυντική ταυτότητα 

της Gen Z ισχυρίζεται ότι έχουμε να 
κάνουμε με μια γενιά αριστερόστροφη αλλά 
όχι ακριβώς αριστερή.3

Πολλοί θεωρητικοί μιλούν για το 
ενδεχόμενο αυτός ο ριζοσπαστισμός 
της νεολαίας να είναι κατά βάση ένας 
ριζοσπαστικός προοδευτισμός σε επίπεδο 
κοινωνικών αξιών που οδηγεί στην 
επικράτηση μιας μετα-υλιστικής εκδοχής 
της αριστεράς. Αυτό που ο Piketty 
αποκάλεσε ‘βραχμανική Αριστερά’,4 
μιλώντας για τα αριστερά κόμματα της 
Δύσης που μετατρέπονται σε κόμματα των 
νέων και των μορφωμένων.

Όσο περισσότερο αναλύουμε τα στοιχεία 
διαφόρων ερευνών για τη νεολαία, αλλά 
και τη Gen Z συγκεκριμένα, και παρά τις 
αντιφάσεις που μπορεί να παρατηρούνται, 
φαίνεται ότι τα ζητήματα των κοινωνικών 
αξιών συνδέονται στενά με τα ζητήματα 
της νεανικής στέγης, των συνθηκών 
διαβίωσης και του κατώτατου μισθού. 
Φαίνεται ότι η γενιά αυτή στην Ελλάδα ζει 
σε μια παρατεταμένη κρισιακή συνθήκη, με 
αποτέλεσμα η πολιτική της ταυτότητα να 
συνδυάζει τα υλιστικά και τα μετα-υλιστικά 
προτάγματα με έναν τρόπο πιο οργανικό 
από ότι μπορούσε να προβλέψει η κλασική 
μετα-υλιστική θεωρία.

Ως millennial, θα ήθελα να ιδωθεί αυτό 
το κείμενο ως έμμεση συνομιλία, με 
ενδιάμεσο τα στοιχεία της έρευνας του 
Eteron. Gen Z και millennials έχουν 
ακόμη σημαντικές ομοιότητες ή έστω 
σημεία επαφής: κοινές ανησυχίες, κοντινές 
αξίες, απέχουμε περίπου το ίδιο, ψηφίζουμε 
περίπου τα ίδια. Για να κατανοήσουμε 
περισσότερο τις κοινωνικές και πολιτικές 
πεποιθήσεις και τα ρεπερτόρια δράσης 
της Gen Z ο δρόμος είναι να μη μιλάμε 
για αυτήν αλλά να μιλάμε με αυτήν. Κι αν 
ήθελα ένα ερώτημα να απαντήσουμε μαζί 
αυτό θα ήταν: τι μέλλον έχει ένα πολιτικό 
σύστημα, μια πολιτεία που δεν ικανοποιεί 
ούτε τους millenials ούτε τη Gen Z;
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«Φαίνεται ότι η γενιά 
αυτή στην Ελλάδα ζει 
σε μια παρατεταμένη 
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αποτέλεσμα η πολιτική 
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Εισαγωγή

Αυτό το κείμενο προέκυψε μετά την 
πρόσκληση του Eteron, να σχολιάσω την 
έρευνά του «Gen Z Voice ON ETERON», 
από την οπτική γωνία του έργου DigiGen 
H2020 «Ο αντίκτυπος των τεχνολογικών 
μετασχηματισμών στην ψηφιακή γενιά».

Η έρευνα διεξήχθη από την aboutpeople 
(συλλογή δεδομένων) για λογαριασμό 
του Εteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα 
και την Κοινωνική Αλλαγή, μεταξύ 10-
18 Δεκεμβρίου 2021. Τα δεδομένα 
συλλέχθηκαν χρησιμοποιώντας δομημένα 
διαδικτυακά ερωτηματολόγια που 
απαντήθηκαν από ένα δείγμα 403 ατόμων 
ηλικίας 16-25 ετών από όλη την Ελλάδα.

Για το έργο DigiGen, διεξήγαμε μια έρευνα 
για τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τη Συμμετοχή των 
Πολιτών στην Εσθονία, την Ελλάδα και 
το Ηνωμένο Βασίλειο, επικεντρώνοντας 
στους εφήβους ηλικίας 16-18 ετών, αλλά 
συμπεριλαμβάνοντας και μεγαλύτερες 
ηλικίες, όπου κάτι τέτοιο προέκυπτε 
από το συγκείμενο, χρησιμοποιώντας 
netnography (διαδικτυακή ανάλυση 
περιεχομένου, διαδικτυακές συνεντεύξεις), 
εργαστήρια ψηφιακής αφήγησης, και 
ανάλυση εγγράφων πολιτικής για την 
ψηφιακή ιθαγένεια. Επιπλέον, συμβάλλαμε 
σε μια μελέτη για τις ΤΠΕ και τον ελεύθερο 
χρόνο στην Αυστρία, την Ελλάδα, τη 
Νορβηγία, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο, όπου μελετήσαμε παιδιά 9-15 
ετών, χρησιμοποιώντας συνεντεύξεις, 
ημερολόγια εφαρμογών και παρατήρησή 
τους όσο έπαιζαν το παιχνίδι Minecraft.

Σε αυτό το κείμενο, θα συμπεριλάβω 
αποτελέσματα από την τελευταία 
αυτή έρευνα που σχετίζονται με τα 
αποτελέσματα του Eteron για τη χρήση 
των ΤΠΕ, μόνο στην ενότητα των 
συμπερασμάτων. Όσον αφορά το επίκεντρο 
της έρευνας του Eteron στη Gen Z, και 
στις δύο μελέτες ερευνήσαμε τη χρήση 
των ψηφιακών τεχνολογιών στον νεότερο 
πληθυσμό αυτής της Gen Z, δηλαδή 
εκείνους και εκείνες που γεννήθηκαν 

μεταξύ 2003-2012, που επομένως 
βρίσκονται στη Generation Alpha.

Ο σχολιασμός για την έρευνα του Eteron 
διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες. Μετά 
από αυτήν την εισαγωγή, η δεύτερη 
ενότητα εξηγεί τη μεθοδολογία μας 
και πώς μπορούν να διαβαστούν τα 
βασικά μας ευρήματα από την έρευνα 
του DigiGen «ΤΠΕ και Συμμετοχή των 
Πολιτών» σε σχέση με εκείνα του Eteron, 
υπογραμμίζοντας ότι εμείς εξετάσαμε 
κυρίως τον νεότερο πληθυσμό, καθώς και 
πώς μπορούν να διαβαστούν ορισμένα 
ευρήματα σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ 
από την έρευνα του DigiGen «ΤΠΕ και 
Ελεύθερος Χρόνος» επίσης σε σχέση με την 
έρευνα του Eteron. Η τελευταία ενότητα 
ολοκληρώνει το κείμενο εισχωρώντας σε 
ζητήματα πολιτικής σχετικά με διάφορα 
θέματα που ανακύπτουν και από τα δύο 
ερευνητικά έργα, και τα οποία ενδέχεται 
να επιδράσουν στις μελλοντικές πολιτικές 
για την ψηφιακή ιθαγένεια της Generation 
Alpha (γεννημένη μεταξύ 2010-2024).

Βασικές ομοιότητες και διαφορές 
στα αποτελέσματα των ερευνών 
του Eteron και του DigiGen σχετικά 
με τη συμμετοχή των πολιτών και τη 
γενική χρήση των ΤΠΕ

Στο έργο DigiGen, εξετάσαμε τον 
αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού 
σε παιδιά και νέους/ες ηλικίας από 5 
έως 18 ετών στους τομείς οικογένεια, 
εκπαίδευση, αναψυχή και πολιτική 
συμμετοχή, παίρνοντας κάθε δειγματοληψία 
από συγκεκριμένα ηλικιακά πλαίσια 
(2019-2022). Στο έργο που διεξήγαμε στο 
Πανεπιστήμιο του Leicester, βάλαμε ως 
στόχο να αξιολογήσουμε τη διαδικτυακή 
πολιτική συμπεριφορά των νέων 
λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικοοικονομικές 
και έμφυλες παραμέτρους, και τα κίνητρά 
τους για τη χρήση ψηφιακού περιεχομένου 
και συσκευών για την έκφραση πολιτικών 
απόψεων και τη συμμετοχή σε πολιτικές 
δράσεις, καθώς κινούνται προς την εργασία 
και τη δημόσια ζωή (ψηφιακοί πολίτες). 
Συνολικά, ορίσαμε ως στόχους:
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• Τον προσδιορισμό των κοινωνικό-
οικονομικών, έμφυλων και πολιτικών 
οδών συμμετοχής των νέων, που 
σχετίζονται με την κουλτούρα, 
στη διαδικτυακή πολιτική ζωή σε 
διαφορετικές κοινωνίες (Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ελλάδα και Εσθονία) και τους 
τρόπους που αυτή η συμμετοχή μπορεί 
να τους/τις επηρεάσει όταν βρίσκονται 
offline (εκτός διαδικτύου).

• Τη διερεύνηση του τρόπου με τον 
οποίο οι νέοι άνθρωποι συμμετέχουν 
σε διαφορετικά (ψηφιακά) δίκτυα που 
σχετίζονται με τη δημιουργία, άμεσα 
ή έμμεσα, πολιτικών, κοινωνικών, 
επαγγελματικών ή δημόσιων προφίλ ως 
ψηφιακοί πολίτες.

• Την εξήγηση του γιατί και πώς 
ορισμένοι νέοι άνθρωποι είναι πολιτικά 
ενεργοί σε υβριδικά (διαδικτυακά 
και εξωδιαδικτυακά) περιβάλλοντα 
ενώ άλλοι/ες όχι, και ποιες μορφές 
λαμβάνουν αυτές οι δραστηριότητες.

• Την κριτική αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών συστημάτων και 
την ενσωμάτωση και προώθηση 
της ψηφιακής ιθαγένειας στις 
προτεραιότητές τους.

Αυτά τα στοιχεία προς διερεύνηση 
μεταφράστηκαν σε τρεις κύριες 
συγκριτικές φάσεις ποιοτικής έρευνας. 
Στην πρώτη, κάναμε έρευνα netnographic 
(διαδικτυακή παρατήρηση, περιεχόμενο 
και 65 συνεντεύξεις συνολικά) που 
διεξήχθη μεταξύ Σεπτεμβρίου 2020 
και Απριλίου 2021 στην Εσθονία, την 
Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, 
συγκρίνοντας τους λόγους και τα μέσα με 
τα οποία οι νέοι και οι νέες εμπλέκονται 
σε διαδικτυακή πολιτική συμμετοχή, 
εστιάζοντας σε διαδικτυακά κινήματα 
που κινητοποιούνται για φυλετική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη 
(βλ. Karatzogianni et al., 2021). Στη 
δεύτερη φάση, οργανώθηκαν συζητήσεις 
σε ομάδες εστίασης (focus groups) με τη 
μορφή εργαστηρίων ψηφιακής αφήγησης, 
με νέους και νέες που εμπλέκονται στην 
παραγωγή διαδικτυακού πολιτικού λόγου, 
με στόχο τον εντοπισμό του τρόπου με τον 
οποίο επηρεάζονται από το διαδικτυακό 

περιβάλλον της επιλογής τους και 
των βασικών πτυχών της ιδεολογικής 
διαδικτυακής παραγωγής των νέων.

Στα εργαστήρια, χρησιμοποιήθηκε 
ένα ψηφιακό εργαλείο (PowerPoint) 
για τη συμπαραγωγή σχετικού υλικού 
(φωτογραφίες, στιγμιότυπα οθόνης 
σχετικού διαδικτυακού περιεχομένου) για 
την ενημέρωση σχετικά με τα κίνητρα, 
τις αιτίες και τα μέσα που οι νέοι/ες 
βρίσκουν κατάλληλα και ουσιαστικά για 
αυτό που αντιλαμβάνονται ως συμμετοχή 
των πολιτών (ως ψηφιακοί πολίτες) (βλ. 
Karatzogianni et al., 2022a). Στην τρίτη 
φάση, αξιολογήσαμε κριτικά την ψηφιακή 
ιθαγένεια σε εκπαιδευτικά συστήματα και 
σε εθνικά έγγραφα ψηφιακής ιθαγένειας 
(συμπεριλαμβανομένων των πολυμέσων) 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα και την 
Εσθονία, εστιάζοντας στη συμπερίληψη και 
την προώθηση της ψηφιακής ιθαγένειας 
(βλ. Karatzogianni et al., 2022b, διαθέσιμη 
εδώ) .

Εδώ, αξίζει να συνοψίσουμε μόνο τα 
αποτελέσματα του «ΤΠΕ και Συμμετοχή 
των Πολιτών» που σχετίζονται με τα 
αποτελέσματα του Eteron, ώστε να 
μπορέσουμε να εντοπίσουμε διαφορές 
και ομοιότητες, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το έργο DigiGen περιλάμβανε τρεις χώρες 
(Εσθονία, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο) 
και επικεντρώθηκε στους εφήβους αλλά 
όχι αποκλειστικά, ενώ η έρευνα του Eteron 
επικεντρώθηκε μόνο στην Ελλάδα και 
περιελάμβανε μόνο εν μέρει εφήβους αλλά 
κυρίως νέους/ες ενήλικες.

Στην πρώτη φάση στις τρεις χώρες, 
εστιάσαμε σε κυρίαρχες πτυχές της 
συμμετοχής των πολιτών, εστιάζοντας 
σε διαδικτυακά κινήματα που 
κινητοποιούνται για φυλετική, κοινωνική 
και περιβαλλοντική δικαιοσύνη. 
Στην Ελλάδα, συλλέξαμε πρωτογενή 
δεδομένα γύρω από τους νέους/ες που 
κινητοποιούνται κατά της έμφυλης βίας και 
κατά της αστυνομικής βίας, στην Εσθονία 
επικεντρωθήκαμε στον διαδικτυακό 
ακτιβισμό των νέων σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ 
ζητήματα και το Black Lives Matter (BLM), 
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ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο εστιάσαμε στην 
αντιρατσιστική συμμετοχή των πολιτών 
γύρω από το BLM στο Leicester και την 
περιβαλλοντική συμμετοχή των πολιτών 
στο κίνημα Extinction Rebellion (XR και 
XR Youth). Στην τελευταία περίπτωση, 
πήραμε επίσης συνεντεύξεις από 
μεγαλύτερους συμμετέχοντες/ουσες για να 
μάθουμε πώς καθοδηγούσαν τους νέους 
σε αυτές τις οργανώσεις και τη δική τους 
εμπειρία από την πολιτική εκπαίδευση των 
εφήβων και την ανάπτυξη της χρήσης των 
ΤΠΕ. Στην Εσθονία, η δημόσια τοποθέτηση 
υπέρ των περιθωριοποιημένων θεωρείται 
θέμα ευθύνης και ως ο μόνος τρόπος να 
κινηθούμε προς μια καλύτερη κοινωνία, 
καθώς κάτι τέτοιο οδηγεί στην ενημέρωση 
άλλων ανθρώπων και την αλλαγή των 
απόψεών τους.

Οι αιτίες για την πολιτική συμμετοχή 
συνδέονται με την προσωπική εμπειρία 
διακρίσεων που επηρεάζει την ικανότητα 
ενός ατόμου για ενσυναίσθηση, καθώς 
και με τον λόγο γύρω από την κουλτούρα 
που περιβάλλει την κοινωνική δικαιοσύνη. 
Στην Ελλάδα υπάρχει δυσπιστία προς τα 
πολιτικά κόμματα και τις κυβερνητικές 
οργανώσεις και καταγράφεται ενδιαφέρον 
να γίνουν κάποια πράγματα, όχι για να 
αλλάξει ο κόσμος, αλλά πρώτα για να 
αλλάξει η καθημερινότητα. Η ενεργοποίηση 
και η πολιτικοποίηση πυροδοτούνται από 
προσωπικές εμπειρίες που συνδέονται 
με τους τρόπους που αντιμετωπίζονται 
οι (πολλαπλές) ταυτότητες φύλων σε 
ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο, 
αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, υιοθετούνται 
νέες, πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις 
στον περιβαλλοντικό ακτιβισμό, θυμός 
για την αστυνομική βία και αγώνας για 
ίσα δικαιώματα, λόγω της εκτεταμένης 
ανισότητας: «άνθρωποι που βασίζονται σε 
επιδόματα για να ταΐσουν τα παιδιά τους σε 
μια πλούσια χώρα».

Όσον αφορά τις οργανωτικές και 
επικοινωνιακές πτυχές, στην Εσθονία 
χρησιμοποιείται το Facebook, το 
Instagram, το Twitter, το YouTube, το 
Reddit, το VKontakte και το Tiktok, ενώ οι 

συμμετέχοντες/ουσες δεν ασχολούνται με 
ζητήματα επιτήρησης και δεν λαμβάνουν 
επιπλέον μέτρα για την προστασία τους. 
Οι διεθνείς (αγγλόφωνοι) λογαριασμοί 
θεωρούνται πολύ καλύτεροι για 
ενημερωτικούς σκοπούς από τους τοπικούς 
εσθονικούς, οι οποίοι συχνά κατηγορούνται 
ότι είναι κακώς ενημερωμένοι, 
στενόμυαλοι, ακόμη και ρατσιστικοί και 
ομοφοβικοί. Στην Ελλάδα, υπάρχει χρήση 
των Facebook, Instagram, YouTube και 
εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, καθώς 
και πλατφορμών τηλεδιάσκεψης. Υπάρχει 
απροθυμία, δυσπιστία και κριτική προς 
τις πλατφόρμες και τις εφαρμογές, και 
προτίμηση για λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Τα ψηφιακά δίκτυα θεωρούνται 
περισσότερο ως μέσα διάδοσης (αντί)
πληροφόρησης και λιγότερο ως ουσιαστικός 
χώρος όπου μπορούν να αναπτυχθούν 
πολιτικές στρατηγικές. Στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, υπάρχει καινοτομία στην 
οργάνωση και την επικοινωνία, για 
παράδειγμα στα κινήματα XR και XR 
Youth (μοντέλο holacracy/ολοκρατίας, 
carbon neutral cloud, χρήση glassfrog, 
basecamp, mattermost), ενώ στο BLM 
στο Leicester βλέπουμε προϋπάρχοντα 
δίκτυα που υποστηρίζονται από νέους/
ες που είναι πολύ εξοικειωμένοι/ες με τα 
κοινωνικά δίκτυα. Οι έφηβοι τείνουν να 
μην χρησιμοποιούν το Facebook, εκτός 
αν θέλουν να προσεγγίσουν τους γονείς, 
αλλά χρησιμοποιούν πολύ το Twitter και 
το Instagram για την ενημέρωσή τους, 
τον συντονισμό και τη δημοσιοποίηση της 
πολιτικής συμμετοχής τους.

Η Εσθονία είναι διαφορετική από την 
Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή 
οι συμμετέχοντες/ουσες τοποθετούνται 
ανοιχτά υπέρ των περιθωριοποιημένων, 
αλλά μπορεί να μην είναι οι ίδιοι/ες 
περιθωριοποιημένοι/ες και ανησυχούν 
λιγότερο για θέματα ιδιωτικότητας και 
επιτήρησης. Οι ομοιότητες περιλαμβάνουν 
το γεγονός ότι η πολιτική τους συμμετοχή 
συνδέεται με την προσωπική εμπειρία 
διακρίσεων και αδικίας και ότι υπάρχει 
παρόμοια χρήση εμπορικών πλατφορμών.
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Η Ελλάδα είναι διαφορετική από την 
Εσθονία και το Ηνωμένο Βασίλειο, 
επειδή υπάρχει πολύ μεγαλύτερη 
δυσπιστία προς τα πολιτικά κόμματα και 
τις εμπορικές πλατφόρμες, και οι ΤΠΕ 
θεωρούνται λιγότερο ως χώροι οργάνωσης 
και στρατηγικής. Μια ομοιότητα εδώ 
είναι ότι η πολιτικοποίηση μπορεί να 
πυροδοτηθεί από προσωπικές εμπειρίες. 
Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαφορετικό 
από την Ελλάδα και την Εσθονία, καθώς 
υπάρχει οργανωτική και επικοινωνιακή 
καινοτομία, υπάρχει μεγάλη εξάρτηση 
από προϋπάρχοντα δίκτυα και υπάρχει 
πιο συστηματική καθοδήγηση για τους 
νεότερους ακτιβιστές/ριες. Το Ηνωμένο 
Βασίλειο είναι παρόμοιο με την Εσθονία, 
στο γεγονός ότι υπάρχει οργή για την 
ανισότητα, τη φυλετική και κοινωνική 
αδικία, και με την Ελλάδα όσον αφορά ένα 
ορισμένο επίπεδο δυσπιστίας προς την 
αστυνομία και την κυβέρνηση.

Συνολικά, διαπιστώσαμε ότι οι 
συμμετέχοντες/ουσες που είναι ενεργά 
μέλη οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, και οι οποίες είναι στιβαρά 
οργανωμένες (αποκεντρωμένες ή 
ιεραρχικές) χρησιμοποιούν εξειδικευμένους 
τύπους πλατφορμών για διαφορετικές 
δραστηριότητες και έχουν επίγνωση των 
θεμάτων ασφάλειας και επιτήρησης του 
διαδικτύου, ενώ όσοι/ες είναι μέλη λιγότερο 
οργανωμένων κινημάτων βασίζονται σε πιο 
εμπορικές και γενικές πλατφόρμες για την 
οργάνωση, την επικοινωνία, τον συντονισμό 
και τη δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων 
τους.

Τα βασικά ευρήματα από τη δεύτερη φάση 
της από κοινού έρευνας με 12 νέους και 
νέες ηλικίας 15-18 ετών, χρησιμοποιώντας 
την τεχνική των εργαστηρίων ψηφιακής 
αφήγησης που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 
Σεπτεμβρίου 2021 και Ιανουαρίου 2022 
στην Εσθονία, την Ελλάδα και το Ηνωμένο 
Βασίλειο: Στόχος ήταν η σύγκριση του 
οπτικού, διαλογικού περιεχομένου που 
παράγεται από τους συμμετέχοντες/ουσες 
και των αλληλοεπιδράσεων τους, σχετικά 
με το τι εμπνέει και προκαλεί την πολιτική 
τους συμμετοχή όταν χρησιμοποιούν 

ψηφιακές τεχνολογίες.

Στην Εσθονία, οι συμμετέχοντες/ουσες 
που αυτοπροσδιορίζονταν ως ακτιβιστές 
και ακτιβίστριες είχαν από την αρχή πολύ 
πιο ξεκάθαρο όραμα για το πού ήθελαν 
να επικεντρώσουν τις ιστορίες τους, ενώ 
οι νέοι/ες που ενδιαφέρονταν για την 
πολιτική και θεωρούσαν τον ακτιβισμό 
σημαντικό έτειναν να μένουν πιο 
αυστηρά στα δύο προτεινόμενα θέματα 
των εμπνεύσεων/κινήτρων έναντι των 
προκλήσεων. Μια συμμετέχουσα που 
συμμετείχε σε μια ΛΟΑΤΚΙ+ οργάνωση 
μίλησε για την εσωτερική της ανάγκη να 
κάνει κάτι για τις ανισότητες στον κόσμο, 
χρησιμοποιώντας εικόνες που ήταν είτε 
φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από 
την ίδια είτε εικόνες από τη σελίδα της 
οργάνωσης στο Facebook.

Αντίθετα, οι ιστορίες από τους άλλους 
νέους/ες ήταν λιγότερο συνεκτικές 
αφηγήσεις και περισσότερο παρουσιάσεις 
πραγμάτων που τους κάνουν να θέλουν να 
είναι πολιτικά ενεργοί/ές και πραγμάτων 
που τους αποτρέπουν από το να είναι 
πολιτικά ενεργοί/ες ή δυσκολεύουν την 
πολιτική συμμετοχή. Η κυρίαρχη ρητορική 
τοποθετούσε την πολιτική συμμετοχή 
ως πολύ σημαντική, ακόμα και ηθικά 
επιβεβλημένη, ενώ συνέχιζε ομολογώντας 
ότι δεν ήταν τόσο ενεργοί/ές όσο θα 
ήθελαν, συνεχίζοντας με τους λόγους και τη 
δικαιολόγηση για αυτό που παρουσιαζόταν 
ως «ανεπαρκής» συμμετοχή. Οι 
συμμετέχοντες/ουσες μιλούσαν για την 
αίσθηση ότι κάποιος/α έχει την επιλογή 
να υποστηρίξει τοπικές πρωτοβουλίες που 
εκτιμάει και να «μιλήσει μαζί» με άλλους/
ες για σημαντικά προβλήματα όπως η 
κλιματική αλλαγή. Όλοι οι μη ακτιβιστές/
ριες συμμετέχοντες/ουσες ανέφεραν την 
έλλειψη χρόνου ως την κυρίαρχη πρόκληση 
που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την 
πολιτική συμμετοχή, ενώ ο φόβος του 
να κριθούν ή η πολιτική καθαυτή και η 
έλλειψη αυτοπεποίθησης αναφέρονταν 
επίσης ως προκλήσεις για την πολιτική τους 
συμμετοχή.

Το κίνητρο για την πολιτική συμμετοχή 
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συνδεόταν επίσης με τη βελτίωση του 
εαυτού, το «να γνωρίζω την πολιτική 
κατάσταση και να νιώθω σαν να με 
συμπεριλαμβάνει» και την ανάγκη «να κάνω 
κάτι γι’ αυτό». Όσον αφορά τις ομοιότητες 
μεταξύ των αφηγήσεων των ακτιβιστών/
ριών και μη, όλοι και όλες μίλησαν για 
την επιθυμία για έναν καλύτερο κόσμο 
και για την πολιτική συμμετοχή ως 
κάτι εποικοδομητικό. Όλοι και όλες 
μίλησαν για τις ψηφιακές τεχνολογίες 
ως διευκολυντικές για την πολιτική τους 
συμμετοχή, δίνοντάς τους τη δυνατότητα 
να μιλήσουν δημόσια και να κάνουν τη 
φωνή τους να ακουστεί ως κινητήριο, 
ωστόσο, ένας από τους συμμετέχοντες 
στην ιστορία του αναφέρθηκε στη σημασία 
της ανωνυμίας, προτιμώντας να μιλάει 
ως κομμάτι ενός πλήθους, χωρίς να είναι 
μεταξύ των λίγων που βρίσκονται στο 
προσκήνιο.

Στην Ελλάδα όσοι/ες συμμετείχαν επέλεξαν 
θέματα που στιγμάτισαν την ελληνική 
κοινωνία την τελευταία δεκαετία – θέματα 
σχετικά με τη βία: Τρία άτομα επέλεξαν 
το θέμα της φασιστικής βίας, όπως 
εκδηλώθηκε από το νεοναζιστικό κόμμα 
της Χρυσής Αυγής, ενώ ένα έχτισε το 
περιεχόμενό του γύρω από τη σεξιστική 
βία που είδαμε στη δολοφονία του ΛΟΑΤΚΙ 
ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου/ Ζάκι Ο’ από 
δύο άντρες και αρκετούς αστυνομικούς. 
Σε όλες τις περιπτώσεις συζητήθηκε με 
κριτικό τρόπο ο ρόλος των παραδοσιακών 
ΜΜΕ, ενώ παρουσιάστηκαν και στοιχεία 
σχετικά με την κάλυψη των γεγονότων από 
τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ). Η 
πρώτη ιστορία εστίασε στη δίκη της Χρυσής 
Αυγής που κράτησε πέντε χρόνια.

Το υλικό περιείχε λεπτομέρειες της 
έρευνας σχετικά με το αν η Χρυσή Αυγή 
είναι εγκληματική οργάνωση, αλλά και 
με τα τρία συγκεκριμένα κακουργήματα 
που υπήρχαν στο κατηγορητήριο. Η 
δεύτερη ιστορία εστίασε σε ένα από τα 
κακουργήματα που διέπραξε η Χρυσή 
Αυγή: τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, 
ενός ράπερ με αντιρατσιστική και 
ακτιβιστική δράση. Το συμμετέχον άτομο 
τόνισε τα αντανακλαστικά των ΜΜΕ στην 

κάλυψη του γεγονότος, εξηγώντας πως 
άργησαν πολύ να παρουσιάσουν το γεγονός 
ως πολιτική δολοφονία και πως αρχικά το 
υποβάθμισαν παρουσιάζοντάς το ως έναν 
καυγά για το ποδόσφαιρο. Η τρίτη ιστορία 
είχε ως θέμα της την ιστορία της Χρυσής 
Αυγής από τις αρχές της δεκαετίας του 
‘80. Το συμμετέχον άτομο κατέδειξε τις 
νεο-ναζιστικές ρίζες της οργάνωσης και τα 
σταδιακά της βήματα ώσπου αναδείχτηκε 
σε κοινοβουλευτικό κόμμα το 2012. Η 
τέταρτη ιστορία αφορούσε τη δολοφονία 
του ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου/ 
Ζάκι Ο’ και κυρίως την κάλυψη της είδησης 
από τα ΜΜΕ, καθώς και τις αντιδράσεις 
της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και άλλων πολιτών 
που διαμαρτύρονταν κατά των ομοφοβικών 
αντιδράσεων των κοινωνικο-πολιτικών και 
μιντιακών παραγόντων στην Ελλάδα.

Αυτές οι επιλογές θεμάτων δεν εκδηλώνουν 
ένα θεωρητικό ή αφηρημένο ιδεολογικό 
ενδιαφέρον, αλλά αντίθετα βασίζονται σε 
πρωτοφανή περιστατικά που σημάδεψαν 
τη συλλογική μνήμη της ελληνικής 
κοινωνίας και των νέων αυτών ατόμων. Οι 
ιστορίες τους αποτυπώνουν την ποιότητα 
της δημοκρατίας και των θεσμών της 
σε μία κοινωνία κατακερματισμένη από 
κοινωνικές και πολιτικές αναταραχές. 
Μια κοινωνία όπου οι νέοι άνθρωποι 
μεγαλώνοντας αντιμετωπίζουν σοβαρές 
περιπτώσεις ρατσιστικής και σεξιστικής 
βίας και η πολιτική τους συμμετοχή 
επηρεάζεται ξεκάθαρα από την πολιτική 
κουλτούρα πόλωσης που προκύπτει ως 
αποτέλεσμα των παραπάνω φαινομένων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι τρεις ιστορίες 
εστίασαν στον ρατσισμό, τη ρητορική 
μίσους και την αστυνομική βία. Η 
πρώτη ιστορία αφορούσε τον γάμο της 
Μέγκαν Μαρκλ με τον Πρίγκιπα Χάρι. Η 
συμμετέχουσα ανέφερε πόσο σημαντικό 
είναι που μία γυναίκα με την συγκεκριμένη 
εμφάνιση θα γινόταν πριγκίπισσα, αλλά 
και συγκεκριμένα παραδείγματα από 
ρατσιστικά δημοσιεύματα ενός γνωστού 
δημοσιογράφου όπου έκανε επίθεση στην 
Μέγκαν Μαρκλ, ενώ συμπεριέλαβε κι ένα 
δημοσίευμα που περιείχε μια φωτογραφία 
όπου το μωρό του βασιλικού ζεύγους 
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απεικονιζόταν ως πίθηκος. Στην πρώτη 
ιστορία, η συμμετέχουσα τόνισε σχόλια 
που γράφτηκαν σε ΜΚΔ για τη βασιλική 
οικογένεια και αναφορές στο πόσο 
σκούρο θα έβγαινε το μωρό και ανέφερε 
και μία συνέντευξη που παραχώρησε 
το ζεύγος στην Όπρα Γουίνφρεϊ λίγο 
αργότερα. Κι άλλοι/ άλλες συμμετέχοντες/ 
συμμετέχουσες σχολίασαν αυτό που 
εκλαμβάνουν ως διαδεδομένο ρατσισμό 
τόσο στην βρετανική κοινωνία όσο και στο 
περιβάλλον των ΜΜΕ.

Η δεύτερη ιστορία αφορούσε τον τραγικό 
φόνο ενός νεαρού ονόματι Τζορτζ Νκέντσο 
στην Ιρλανδία, τις διαμαρτυρίες μετά 
την δολοφονία του αλλά και τις ψευδείς 
πληροφορίες που κυκλοφόρησαν σχετικά 
με το άτομό του στα ΜΚΔ. Ο συμμετέχων 
δήλωσε ότι το συγκεκριμένο γεγονός ήταν 
“ο βασικός παράγοντας που με ώθησε να 
μιλήσω για τα δικαιώματα των μαύρων 
κι αυτό που με έκανε να στρέψω την 
προσοχή μου στη διαδικτυακή κοινότητα 
και να μιλήσω για τα προβλήματα της 
κοινότητάς μας”. Επίσης επεσήμανε τις 
ψευδείς πληροφορίες “που διαδόθηκαν 
από άτομα που θέλησαν να δικαιολογήσουν 
τη δολοφονία του, κάτι που με ώθησε να 
μιλήσω ανοιχτά και να εναντιωθώ στη 
διάδοση τέτοιων πληροφοριών”.

Η τρίτη ιστορία ήταν για τις διαδηλώσεις 
με σύνθημα το #EndSARS στη Νιγηρία, 
οι οποίες πυροδότησαν την πολιτική 
ενασχόληση της συμμετέχουσας, αφού 
είδε φωτογραφίες θυμάτων αστυνομικής 
βίας στο Twitter και το Instagram. Επίσης 
ανέφερε την Αΐσα Γιεσούφου, συνιδρύτρια 
του κινήματος BringBackOurGirls (= φέρτε 
πίσω τα κορίτσια μας), ως μία βασική 
πηγή έμπνευσης για την ίδια. Τόνισε ότι το 
γεγονός δεν προβλήθηκε καθόλου από τα 
βρετανικά ΜΜΕ αλλά ούτε και συζητήθηκε 
από την κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Ένιωσε ότι υπήρξε ελλειπής ή 
λανθασμένη πληροφόρηση αλλά ότι παρόλα 
αυτά, το γεγονός τη βοήθησε να συνδεθεί 
με την χώρα καταγωγής της και με άλλα 
μέλη της νιγηριανής διασποράς. “ Ένιωσα 
ότι γίνονταν πολύ λίγα για το συγκεκριμένο 
θέμα σ’ αυτήν την πλευρά του κόσμου κι 

ότι έπρεπε η ίδια να ερευνήσω και να ψάξω 
τι συνέβαινε σχετικά μ’ αυτό”, ανέφερε.

Μπορούμε να διακρίνουμε ξεκάθαρα κοινές 
πολιτικές ανησυχίες ανάμεσα στα 12 νεαρά 
άτομα που συμμετείχαν στα ψηφιακά 
εργαστήρια αφήγησης. Αυτές αφορούν 
μεταξύ άλλων την πολιτική πόλωση, τη 
βία και την τιτλοποίηση είτε πρόκειται για 
ρατσιστική (ΗΒ και Ελλάδα) είτε φυλετική 
(Ελλάδα και Εσθονία) είτε αναδυόμενη 
περιβαλλοντική συνείδηση (Εσθονία). Αυτά 
τα ζητήματα αναπαράγουν τα θέματα που 
είχαν συζητηθεί και στην προηγούμενη 
ερευνητική φάση (βλ. Καρατζογιάννη 
κ.ά., 2021). Τα συμμετέχοντα άτομα από 
την Εσθονία παρουσίασαν ως προκλήσεις 
τους χρονικούς περιορισμούς, τον φόβο 
και την έλλειψη αυτοπεποίθησης, ενώ 
εστίασαν περισσότερο στους εαυτούς τους, 
στα κίνητρά τους και στην προσπάθεια 
να ακουστεί περισσότερο η φωνή τους 
για την βελτίωση της κοινωνίας, την 
πάλη για περισσότερη δικαιοσύνη και 
κατά των ρατσιστιστικών διακρίσεων ή 
των διακρίσεων απέναντι στη ΛΟΑΤΚΙ 
κοινότητα.

Από την άλλη, στην Ελλάδα και το 
Ηνωμένο Βασίλειο, οι νέοι κι οι νέες 
επέλεξαν να μιλήσουν για βίαια 
περιστατικά όπου διαφαίνεται δομικός 
θεσμικός ρατσισμός, για την φυλετική βία, 
για προβλήματα σχετικά με την μιντιακή 
ορατότητα, την παραπληροφόρηση και την 
αστυνομική βία. Αυτό συνάδει και με τα 
ευρήματα της πρώτης ερευνητικής φάσης, 
όπου τα άτομα από την Εσθονία επέδειξαν 
λιγότερη καχυποψία απέναντι στην 
κυβέρνηση και το μιντιακό κατεστημένο εν 
γένει σε σχέση με αυτά από την Ελλάδα και 
την Βρετανία, τα οποία νιώθουν πως ζουν 
εντός ενός ιδιαίτερα πολωτικού πολιτικού 
περιβάλλοντος, όπου η παραπληροφόρηση, 
η ρητορική μίσους και η τιτλοποίηση είναι 
πιο διαδεδομένα.

Τα βασικά ευρήματα από τις δύο 
πρώτες φάσεις που ανέφερα παραπάνω, 
επιβεβαιώνουν τέσσερα από τα βασικά 
ευρήματα της έρευνας του Eteron. Πιο 
συγκεκριμένα:
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• Την παγκόσμια τάση που θέλει 
την Gen Z να είναι όλο και πιο 
ευαισθητοποιημένη πάνω σε 
περιβαλλοντικά θέματα. Ωστόσο, στην 
DigiGen δεν εξετάσαμε δείγματα 
περιβαλλοντικού ακτιβισμου στην 
Ελλάδα, καθώς υπήρχαν ξεκάθαρα άλλες 
ανησυχίες που ήταν πιο έντονες, κάτι 
που διατυπώνεται στην έρευνα του 
Eteron ως “Στην Ελλάδα, η νέα γενιά 
δείχνει να ανησυχεί σχετικά λιγότερο 
για το συγκεκριμένο θέμα, ωστόσο το 
ποσοστό όσων τους απασχολεί όλο και 
αυξάνεται”.

• Η Gen Z είναι μια γενιά με ενισχυμένα 
αντιφασιστικά κι αντιρατσιστικά 
αντανακλαστικά. Αυτό διαφαίνεται κι 
από το γεγονός ότι και στις δύο φάσεις 
της DigiGen τα θέματα της δίκης 
της Χρυσής Αυγής και η δολοφονία 
του Παύλου Φύσσα κυριάρχησαν στη 
θεματολογία των ιστοριών των εφήβων 
που συν-ερευνήσαμε. Αντιρατσιστικά 
αντανακλαστικά διαφάνηκαν και στην 
Βρετανία και την Εσθονία με ακτιβισμό 
σχετικό με το κίνημα Black Lives 
Matter καθώς και άλλες αφηγήσεις 
με αντιρατσιστικό πρόσημο και 
χαρακτηριστικά πολιτικής συμμετοχής. 
Στην έρευνα του Eteron διαβάσαμε 
σχετικά ότι “Στην περίπτωση της 
καταδίκης της Χρυσής Αυγής, που 
συνδέθηκε με το hashtag #Δεν 
είναι αθώοι, υπάρχει υψηλός βαθμός 
σύγκλισης των ερωτώμενων: το 72,2% 
συμφωνεί με το σχετικό Hashtag, ενώ 
το 8.7% διαφωνεί”.

• Την άνοδο του φεμινιστικού κινήματος 
και την αντίθεση στη φυλετική βία που 
χαρακτηρίζει την Gen Z. Η έρευνα του 
Eteron έδειξε ότι “Εκεί που φαίνεται 
να υπάρχει ο μεγαλύτερος βαθμός 
συμφωνίας μεταξύ των ερωτώμενων 
είναι το ελληνικό #MeToo όπου το 
86,9% να δηλώνει ότι συμφωνεί 
με τη λογική και τους στόχους του 
σχετικού κινήματος. Μόλις 1,6% 
δηλώνει ότι διαφωνεί με το ελληνικό 
#MeToo”. Η DigiGen επιβεβαιώνει τα 
παραπάνω και μάλιστα περιλαμβάνει 
και το παράδειγμα της Εσθονίας 

όπου οι νέοι/εες πρωταγωνίστησαν 
στις κινητοποιήσεις ενάντια στα 
σχέδια της κυβέρνησης σχετικά με 
τη θέση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. 
Στη Βρετανία, από την άλλη, δεν 
βλέπουμε το συγκεκριμένο θέμα να 
αποτελεί κυρίαρχη αιτία για πολιτικές 
κινητοποιήσεις.

• Η Gen Z έχει ένα πολυσχιδές ιδεολογικό 
φάσμα που δεν αναπαράγει την 
παραδοσιακή διάκριση ανάμεσα σε 
Δεξιά και Αριστερά. Στην έρευνα 
του Eteron αυτό εκφράζεται στα 
αποτελέσματα ως “Ιδεολογικά, 
φαίνεται να υπερτερεί ελαφρά η 
Αριστερά, σε συνδυασμό όμως με τη 
ριζική αμφισβήτηση του υπάρχοντος 
ιδεολογικού φάσματος”. Πράγματι και 
στην περίπτωση της DigiGen έχουμε το 
ενδεικτικό παράδειγμα του παραδόξου 
ενός νέου ακτιβιστή της νεολαίας 
της οργάνωσης Extinction Rebellion 
που ήταν παράλληλα μέλος του 
συντηρητικού κόμματος της Βρετανίας 
και αποφάσισε να φύγει από το Κόμμα 
λόγω των νόμων που θεσμοθέτησε 
για την αστυνόμευση των πορειών 
διαμαρτυρίας.

Τέλος, παρατηρούμε και μια βασική 
διαφορά ανάμεσα στα αποτελέσματα της 
έρευνας του Eteron και αυτά της DigiGen. 
Ένα από τα ευρήματα του Eteron είναι 
ότι “Όσον αφορά τις κινητοποιήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν Φεβρουάριο-Μάρτιο 
του 2021 ενάντια στην εγκαθίδρυση 
πανεπιστημιακής αστυνομίας, το 48% 
δηλώνει ότι συμφωνεί με αυτές, ενώ 
το 18,8% διαφωνεί και ένα σημαντικό 
ποσοστό (31%-μεγαλύτερο από κάθε άλλη 
ερώτηση), δηλώνει πως «ούτε συμφωνεί 
ούτε διαφωνεί». Εδώ υπάρχουν δύο 
σημαντικές διαφοροποιήσεις με βάση τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά. Η πρώτη 
σχετίζεται με το φύλο: το 54,7% των 
γυναικών συμφωνεί με τις κινητοποιήσεις 
ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία 
σε σύγκριση με το 40,6% των ανδρών. Η 
δεύτερη (και πιο απρόσμενη) αφορά την 
εργασία: το 57,3% των εργαζομένων έναντι 
του 41,2% των μη εργαζομένων συμφωνεί 
με τις κινητοποιήσεις”.
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Τα αποτελέσματα της DigiGen δείχνουν 
σημαντική διάθεση κινητοποίησης ενάντια 
στην αστυνόμευση και την τιτλοποίηση 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μ. 
Βρετανία, και λιγότερο στην Εσθονία. Αυτό 
εξηγείται από την πολιτική κουλτούρα των 
δύο χωρών που διακατέχονται από έντονη 
πόλωση κατά την τελευταία δεκαετία 
και ευρεία καχυποψία απέναντι τόσο στο 
πολιτικό κατεστημένο, όσο και στον χώρο 
των ΜΜΕ.

Ψηφιακή ιθαγένεια για την 
Generation Alpha

Το Demos, ένα διακομματικό think-
tank στο Ηνωμένο Βασίλειο, ορίζει 
την ψηφιακή ιθαγένεια ως “τα αστικά, 
πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα ενός 
πολίτη/ μιας πολίτισσας στις διαδικτυακές 
τους δραστηριότητες, την πολιτική τους 
ενασχόληση και δράση με ψηφιακά μέσα 
και τη συμμετοχή τους σε διαδικτυακές 
κοινότητες με διακριτή ταυτοτική πηγή 
(Raynolds και Scott 2016: 19)”. Η 
μελέτη αναφέρει ότι η ψηφιακή ιθαγένεια 
περιλαμβάνει ενεργά εμπεριστατωμένη 
ενασχόληση ατόμων εντός του τοπικού 
τους ή του ψηφιακού περιβάλλοντος με 
δημόσια θέματα εντός ενός επιμορφωτικού 
πλαισίου. Ο ορισμός τους συμπεριλαμβάνει 
τόσο νέες και νέους όσο και παιδιά και 
ενήλικες. Είτε πρόκειται για πολιτικά είτε 
για αστικά νομικά ζητήματα, η ενασχόληση 
είναι βασικό στοιχείο της ψηφιακής 
ιθαγένειας. Η χρήση της ψηφιακής 
ιθαγένειας ως θεματική έννοια συνδέεται 
στενά με το έργο και τις παρεμβάσεις των 
ΜΚΟ και άλλων τρίτων οργανισμών που 
δρουν μαζί με άλλους παράγοντες στον 
τομέα της εκπαίδευσης.

Στην τελευταία φάση της DigiGen με τίτλο 
“ΤΠΕ και Πολιτική Συμμετοχή”, αναλύσαμε 
κριτικά περισσότερα από σαράντα έγγραφα 
πολιτικής που σχετίζονται με την ψηφιακή 
ιθαγένεια στην Εσθονία, την Ελλάδα και το 
Ηνωμένο Βασίλειο. Η ανάλυση διεξήχθη 
στις τρεις αυτές χώρες εστιάζοντας 
στην συμπερίληψη και την προώθηση 
της ψηφιακής ιθαγένειας. Το επίκεντρο 
ήταν έγγραφα πολιτικής κυβερνητικών 

οργανισμών, εκπαιδευτικών θεσμών και 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
όπου αυτές υπήρχαν.

Παρατηρήσαμε ότι γενικά υπάρχει 
μια τάση να περιορίζεται το θέμα 
της ψηφιακής ιθαγένειας σε τεχνικές 
πληροφορικές και επικοινωνιακές 
δεξιότητες ή, στην καλύτερη περίπτωση, 
ψηφιακές δεξιότητες που εστιάζουν 
κυρίως στην χρήση ψηφιακών υπηρεσιών 
της κυβέρνησης (e-government) ή άλλων 
οργανισμών στην καθημερινή ζωή των 
πολιτών. Εμείς προτείνουμε έναν πιο 
συμμετοχικό ορισμό των δεξιοτήτων 
ψηφιακής ιθαγένειας που εστιάζουν 
στην χρήση ψηφιακών υπηρεσιών, του 
διαδικτύου, των εργαλείων ΤΠΕ και των 
ΜΚΔ όχι απλά σαν ένα κομμάτι της ζωής 
ενός πολίτη/ μιας πολίτισσας, αλλά και 
ως μέρος της πολιτικής τους συμμετοχής, 
της ενασχόλησής τους με τα κοινά και 
της έκφρασης της προσωπικής πολιτικής 
τους στάσης. Ιδανικά, οι δεξιότητες της 
ψηφιακής ιθαγένειας θα έπρεπε να είναι 
κάτι παραπάνω από το άθροισμα των 
μερών της (δηλαδή να μην είναι απλώς 
ψηφιακές δεξιότητες + δεξιότητες στις ΤΠΕ 
+ γραμματισμός των μέσων επικοινωνίας).

Θεωρούμε πως θα ήταν χρήσιμο για την 
χάραξη ψηφιακής πολιτικής – εν αναμονή 
και των ψηφιακών πολιτών της Generation 
Alpha – να παραθέσουμε κάποιες σκέψεις 
σχετικά με το πώς τα συνολικά ευρήματα 
όλων των διαστάσεων της DigiGen 
(οικογένεια, εκπαίδευση και ελεύθερος 
χρόνος) μπορούν να αξιοποιηθούν για τις 
πολιτικές της ΕΕ, τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης του ΟΗΕ αλλά και για καλύτερη 
εν γένει λειτουργία σε όλους τους τομείς.

Υπό αυτή την έννοια, τα γενικά 
αποτελέσματα (βλ. Ayllοn, et al., 2020; 
Ayllοn, et al., 2021) υποδεικνύουν τους 
ακόλουθους παράγοντες, από τους οποίους 
άλλοι επηρεάζουν αρνητικά και άλλοι 
θετικά την ψηφιακή ιθαγένεια:

1. Η ψηφιακή αποστέρηση, επειδή η 
ψηφιακή ιθαγένεια δεν είναι δυνατή 
όταν η πρόσβαση είναι πρόβλημα, 
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όπως συμβαίνει για το 5,4% των 
παιδιών σχολικής ηλικίας στην Ευρώπη 
(23,1% των παιδιών και των νέων 
είναι ψηφιακά αποστερημένοι/ες 
στη Ρουμανία, ενώ αυτό το ποσοστό 
είναι μόλις 0,4% στην Ισλανδία), 
ενώ τα παιδιά που μένουν με γονείς 
με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, σε 
συνθήκες φτώχειας ή σε σοβαρή υλική 
αποστέρηση είναι αυτά που πλήττονται 
περισσότερο. Ως εκ τούτου, τα μέτρα 
για την ενίσχυση της εφαρμογής της 
Αρχής 20 του Ευρωπαϊκού Πυλώνα 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων σχετικά με 
την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν την 
πρόσβαση σε ψηφιακές υποδομές και 
υπηρεσίες ως προϋπόθεση για την 
ψηφιακή ιθαγένεια.

2. Η εκπαίδευση και η 
κοινωνικοοικονομική θέση της 
οικογένειας: Η εκπαίδευση των γονέων 
και των φροντιστών, καθώς αυτοί και 
αυτές που πλήττονται περισσότερο 
είναι σε οικογένειες με γονείς 
χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, σε 
συνθήκες φτώχειας ή σε σοβαρή υλική 
αποστέρηση. Η Ευρωπαϊκή Εγγύηση 
για το Παιδί (που υιοθετήθηκε στην ΕΕ 
τον Ιούνιο του 2021 και τώρα βρίσκεται 
σε φάση υλοποίησης μέσω των εθνικών 
σχεδίων δράσης) είναι απαραίτητη για 
τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος 
και την πρόληψη της ψηφιακής 
φτώχειας στα παιδιά και τις οικογένειές 
τους. Τα εθνικά σχέδια δράσης για την 
Εγγύηση για το Παιδί θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν μια σειρά ενεργειών για 
τη δομική υποστήριξη των οικογενειών 
ως κομβικό περιβάλλον για την 
ενδυνάμωση των παιδιών και των νέων 
ως ψηφιακοί πολίτες.

3. Η χαμηλή ψηφιακή εμπλοκή και 
η χαμηλή ψηφιακή εμπιστοσύνη 
συγκροτούν δύο ομάδες χωρών με 
ιδιαίτερη τη διαίρεση Δύσης-Ανατολής. 
Ενώ στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία 
και την Ισπανία, τα ποσοστά των 
παιδιών με χαμηλή ψηφιακή εμπλοκή 
είναι σχετικά χαμηλά, στην Ανατολική 
Ευρώπη, αυτά τα ποσοστά είναι υψηλά, 
μαζί με τον εκφοβισμό, και ένα χαμηλό 

επίπεδο ιδιοκτησίας, που αυξάνουν 
επίσης την πιθανότητα χαμηλής 
ψηφιακής εμπλοκής. Το γεγονός ότι 
η συνολική ψηφιακή εμπλοκή και η 
ψηφιακή εμπιστοσύνη είναι σημαντικές 
αντικατοπτρίζεται επίσης στον τρόπο 
με τον οποίο η ποιοτική έρευνα στην 
Ελλάδα δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
για φυσική, και όχι διαδικτυακή, 
πολιτική συμμετοχή, κάτι που είναι πιο 
εμφανές στην Εσθονία και στο Ηνωμένο 
Βασίλειο.

4. Ο αποκλεισμός μικρότερων παιδιών, 
ειδικά όταν υπάρχει περιορισμένο εύρος 
λειτουργιών στις ψηφιακές δυνατότητες. 
Για παράδειγμα, όταν τα μικρότερα 
παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε 
πράγματα όπως μια ψηφιακή συνομιλία 
[chat] στη σχολική τάξη. Οι λειτουργίες 
ψηφιακής συνομιλίας μπορούν να 
επιτρέψουν στα παιδιά από μικρή 
ηλικία να αναπτύξουν την ικανότητα 
να μάθουν πώς να συμμετέχουν σε 
μια διαδικτυακή ομαδική κοινότητα, 
να παρέχουν την αίσθηση του ανήκειν 
και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων ηλεκτρονικής γραφής, 
που είναι ζωτικής σημασίας όταν 
αλληλεπιδρούν με εκλεγμένους 
εκπροσώπους ή οργανισμούς της 
κοινότητας. Επίσης, τα μικρότερα 
παιδιά (ηλικίας 5-10 ετών), μπορούν να 
αποθαρρυνθούν εάν βιώσουν πράγματα 
όπως παρενόχληση, τρολάρισμα και 
ψηφιακή επιτήρηση.

5. Όσον αφορά άμεσα τους εφήβους, θα 
μπορούσαν να ενθαρρυνθούν και να 
υποστηριχθούν περισσότερο για να 
οικοδομήσουν την αυτοπεποίθησή 
τους, ώστε να καταπολεμήσουν 
τον φόβο πολιτικής συμμετοχής 
στο Διαδίκτυο, και μπορεί να δοθεί 
περισσότερη προσοχή κατά τη διάρκεια 
της εκπαίδευσής τους ώστε να τους 
δοθεί χρόνος για να το πράξουν 
(βλ. Karatzogianni et al., 2021; 
Karatzogianni et al., 2022).

 
Γενικά, όσον αφορά τις θετικές και 
αρνητικές πρακτικές για παιδιά ή νέους/
νέες ως χρήστες ΤΠΕ, τα αποτελέσματα 
από τις συζητήσεις μας σε μια πρόσφατη 
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συνάντηση της Κοινοπραξίας δείχνουν τα 
εξής (βλ. επίσης Eickelmann et al., 2021):

1. Οι νέοι άνθρωποι έχουν επίγνωση 
των απειλών στον διαδικτυακό κόσμο 
(λαμβάνοντας υπόψη την υπεύθυνη 
διαδικτυακή συμπεριφορά – πχ. στην 
Εσθονία). 

2. Μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν το 
διαδίκτυο ως εργαλείο προσωπικής 
πληροφόρησης, είτε σε σχολικό 
πλαίσιο, είτε όπως προκύπτει από το 
ίδιο ενδιαφέρον των παιδιών και νέων 
(Γερμανία).

3. Τα παιδιά έχουν την αίσθηση της 
δυνατότητας εκμάθησης επιπλέον 
πραγμάτων για κοινωνικά ζητήματα, 
πέρα από τις σχολικές απαιτήσεις 
(Ελλάδα).

4. Τα παιδιά συνδέουν την ψηφιακή 
ευθύνση με τους τρόπους διαδικτυακής 
συμπεριφοράς (Νορβηγία).

5. Κάποιοι νέοι άνθρωποι έχουν επίγνωση 
κάποιων διαδικτυακών απειλών, και 
το μεγαλύτερο μέρος της ψηφιακής 
εκπαίδευσης έχει επικεντρωθεί στην 
διαδικτυακή ασφάλεια (Ρουμανία).

6. Η προβολή βίντεο κλίπ βοηθάει 
τους μαθητές και τις μαθήτριες να 
αναπτύξουν τις σκέψεις τους σε ένα 
θέμα, και να αναπτύξουν μεγαλύτερη 
αίσθηση υπευθυνότητας (Νορβηγία).

7. Η επίγνωση της διαδικτυακής 
ασφάλειας αυξάνει επικεντρώνοντας 
την προσοχή στη ρητορική μίσους 
και τον διαδικτυακό εκφοβισμό 
(cyberbullying), και τα παιδιά 
προβληματίζονται γύρω από αυτό 
(Γερμανία).

8. Τα παιδιά έχουν ισχυρά θεμέλια στην 
κριτική αντιμετώπιση των πηγών, 
κια τα σχολεία επικεντρώνουν πολύ 
στην αναζήτηση διαφορετικών πηγών 
για πληροφορίες, ειδικά αν δεν είναι 
σίγουρα ότι η πληροφορία είναι 
αληθής/σωστή ή όχι (Νορβηγία).

9. Διαδικτυακοί κίνδυνοι (phishing, 
απάτες, έλλειψη γνώσης σχετικά με 
τις αγορές εντός εφαρμογών). Ωστόσο, 
κάποιοι δάσκαλοι/ες ανησυχούν 
επίσης ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες 
μπορεί να γίνουν υπερβολικά έξυπνοι/

ες στον διαδικτυακό κόσμο (…. και να 
ξεκινήσουν να χακάρουν!)

10. Θολές γραμμές μεταξύ του σχολείου και 
της αναψυχής, τόσο για τους μαθητές/
ριες όσο και για τους δασκάλους/
ες. Η αναψυχή θεωρείται το αντίθετο 
της εκπαίδευσης. Το κλείσιμο των 
σχολείων λόγω του κορονοϊού και η 
διαδικτυακή εκπαίδευση αμφισβήτησαν 
την ποσότητα του ποιοτικού ελεύθερου 
χρόνου.

11. Υγεία (φυσική): πονοκέφαλοι 
και “ψηφιακή κούραση”, καθώς 
κανείς χάνει τον εαυτό του στα 
κοινωνικά δίκτυα. Οι δάσκαλοι/
ες και οι οικογένειες ανησυχούν για 
τον υπερβολικό χρόνο που ξοδεύεται 
μπροστά στην οθόνη και την 
επιδείνωση της υγείας και της φυσικής 
κατάστασης.

12. Παρεξηγήσεις στην επικοινωνία μεταξύ 
φίλων μέσω ψηφιακής συνομιλίας 
[chat].

13. Μη-κριτική χρήση των κοινωνικών 
δικτύων, διαστρεβλωμένη αντίληψη της 
κοινωνικοποίησης, της σεξουαλικότητας 
και της φήμης (τα σχόλια στα 
κοινωνικά δίκτυα μπορούν να 
συνιστούν δοκιμασία), εκφοβισμός και 
αποκλεισμός από ομάδες.

14. Απώλεια συγκέντρωσης και προκλήσεις 
στη διάκριση των υπολογιστών ως 
συσκευών μάθησης και ως συσκευών 
παιχνιδιού. Κακή σύνδεση μεταξύ της 
χρήσης του ελεύθερου χρόνου και της 
ανάπτυξης της δημιουργικότητας.

 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα που 
υποδεικνύουν καλές πρακτικές που 
επιτρέπουν την πολιτική συμμετοχή για 
τους γονείς, όπως έδειξε η έρευνα της 
DigiGen για τη χρήση των ΤΠΕ στα παιδιά 
και τον αντίκτυπό τους στην οικογενειακή 
ζωή (βλ. επίσης Lorenz and Kapella 2020):

1. Οι γονείς θα πρέπει να ενθαρρύνονται 
να χρησιμοποιούν διαφορετικούς 
τρόπους διαμεσολάβησης σε σχέση 
με τις Ψηφιακές Τεχνολογίες (ΨΤ), 
π.χ. ρύθμιση του χρόνου οθόνης, 
προσφορά κοινής χρήσης και 
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ενεργών περισπασμών μέσω άλλων 
δραστηριοτήτων και ενίσχυση της 
γενικής επικοινωνίας στην οικογένεια 
σχετικά με τις ΨΤ. Θα πρέπει να 
οργανωθεί η υποστήριξη προς τους 
γονείς ώστε να τους παρέχεται η γνώση 
και προτάσεις τρόπων προσέγγισης 
αυτών των θεμάτων στη γονεϊκή 
εκπαίδευση.

2. Οι γονείς θα πρέπει να έχουν 
(μεγαλύτερη) επίγνωση της λειτουργίας 
τους ως πρότυπα για τα παιδιά.

3. Η εκμάθηση-μέσω-διδασκαλίας μπορεί 
να λάβει χώρα για όλα τα μέλη της 
οικογένειας – όχι μόνο από πάνω προς 
τα κάτω.

4. Οι γονείς χρειάζονται εύκολα 
προσβάσιμες πληροφορίες που 
βασίζονται στα στοιχεία.

5. Οι γονείς πρέπει να ενθαρρύνονται και 
να διευκολύνονται να συνεργάζονται με 
άλλα άτομα σε συναφή συστήματα (πχ. 
σχολείο).

6. Οι παρεμβάσεις πρέπει να 
περιλαμβάνουν συμμετοχική συν-
δημιουργία καθαρών κανόνων στην 
οικογένεια.

7. Θα πρέπει να αποφεύγουν την 
κατάσταση “μοναχικού παιδιού”/ 
αποκλεισμένου παιδιού.

8. Οι παρεμβάσεις πρέπει να 
διασφαλίζουν το δικαίωμα του παιδιού 
να συμμετέχει γενικά στον ψηφιακό 
κόσμο, καθώς πολλές οικογένειες δεν 
έχουν πρόσβαση για διάφορους λόγους 
(πχ. ψηφιακή αποστέρηση).

9. Στον ψηφιακό κόσμο, τα δικαιώματα 
των παιδιών σε διαφορετικές σφαίρες 
της ζωής τους πρέπει επίσης να 
διασφαλίζονται (πχ. ιδιωτική σφαίρα, 
οικογένεια, σχολείο).

10. Υποστήριξη για τους γονείς που 
βιώνουν ανασφάλειες και εντάσεις στις 
πρακτικές γονεϊκής διαμεσολάβησης σε 
σχέση με την ψηφιακή ιθαγένεια.

11. Οι οικογένειες πρέπει να είναι 
προσεκτικές στον διαμοιρασμό 
ιδιωτικών πληροφοριών – πχ. μέσω 
πρακτικών όπως το sharenting 
[δημοσίευση περιεχομένου σχετικού με 
τα παιδιά].

 

Τα αποτελέσματα του έργου DigiGen, 
δείχνουν ότι το σχολείο είναι το πεδίο 
των πρώτων εμπειριών συμμετοχής/
ακτιβισμού. Ως τόπος εμπειριών 
διακρίσεων που οδηγούν στη συμμετοχή, 
συνιστά ένα περιβάλλον που ενδυναμώνει 
ή περιορίζει τη συμμετοχή/ακτιβισμό, 
αλλά και ως κάτι που εμποδίζει τους 
ανθρώπους να συμμετέχουν επειδή 
χρειάζεται πολύς χρόνος. Η πρώτη 
συμμετοχή στις κινητοποιήσεις γίνεται 
είτε στο λύκειο είτε στο πανεπιστήμιο. 
Καθώς η αύξηση της πολιτικής 
ευαισθητοποίησης συμβαίνει συχνά μέσω 
εναλλακτικών καναλιών ενημέρωσης ή/
και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το 
σχολείο ως τέτοιο δεν θεωρείται χρήσιμο 
να εκπαιδεύσει πώς θα γίνει κάποιος/α 
ενημερωμένος/η πολίτης. Για να αλλάξει 
αυτό, όσον αφορά τις καλές πρακτικές 
ψηφιακής ιθαγένειας των εκπαιδευτικών 
για τη χρήση των ΤΠΕ για μαθητές κάτω 
των 18 ετών, τα σχετικά αποτελέσματα του 
DigiGen (βλ. επίσης Eickelmann et al. 
2021) τονίζουν:

1. Η έλλειψη γνώσης των δασκάλων 
σημαίνει ότι κάποιες δραστηριότητες 
πολιτικής συμμετοχής μένουν έξω από 
τη σχολική τάξη (Εσθονία).

2. Σχεδόν πλήρης έλλειψη εκπαίδευσης 
πάνω στην ψηφιακή ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή που να σχετίζεται 
με τις ΤΠΕ (Γερμανία).

3. Η κοινωνική και πολιτειακή εκπαίδευση 
διδάσκεται στην 5η και 6η τάξη, αλλά 
δεν υπάρχουν αναφορές στην ψηφιακή 
ιθαγένεια και τη συμμετοχή.

4. Τα παιδιά αναφέρουν ότι κάνουν 
πολλά μαθήματα και συζητήσεις στο 
σχολείο για το πώς να αναπτύσσουν 
κριτική ματιά στις πηγές και την 
παραπληροφόρηση (fake news) 
(Νορβηγία).

5. Δεν υπάρχει πρακτικά καμία 
εκπαίδευση πάνω στην ψηφιακή 
ιθαγένεια, τις ευρωπαϊκές ψηφιακές 
αξίες, τη μετατροπή πτυχών της ζωής 
σε δεδομένα (datafication), καμία 
ολιστική εικόνα για το τι συνεπάγεται 
το ψηφιακό (Ρουμανία).

6. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν 

Ε- Book Κείμενα Σχολιασμού
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μεγάλη σημασία για τα παιδιά και τους 
νέους ανθρώπους, ήδη στην 4η και 5η 
τάξη. Σε αυτό το πλαίσιο, μόλις λίγα 
παιδιά εκπαιδεύονται για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων και τους 
κινδύνους των χάκερς (Γερμανία).

7. Οι συζητήσεις με δασκάλους/ες και 
γονείς περιορίζονται σε ζητήματα 
διαδικτυακής ασφάλειας και κάποιες 
φορές ιδιωτικότητας. Δεν διεξάγεται 
καμία συζήτηση για τις δυνατότητες 
περαιτέρω συμμετοχής (Ελλάδα).

8. Ο κορονοϊός έχει αυξήσει την 
απομόνωση σε χωριστές κοινωνικές 
φούσκες, τη διαδικτυακή επιθετικότητα 
και το μίσος, τη διαστρεβλωμένη 
αντίληψη της σεξουαλικής 
αντικειμενοποίησης των γυναικών 
(Ρουμανία).

9. Οι δάσκαλοι/ες πιστεύουν ότι πρέπει 
να διδάξουν τους μαθητές/ριες να 
έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν 
ψηφιακά εργαλεία στον σύγχρονο 
κόσμο, τόσο τεχνικά όσο και με όρους 
ιδιωτικότητας (Νορβηγία).

10. Τα παιδιά προσλαμβάνουν τις ψηφιακές 
ικανότητες και δεξιότητες ως αναγκαία 
μέσα για την επαγγελματική ανάπτυξη, 
όχι ως ενίσχυση της πολιτικής ευθύνης 
(Ελλάδα).

11. Οι δάσκαλοι/ες προσπαθούν να 
εξηγήσουν πώς δουλεύουν οι αλγόριθμοι 
και τι συμβαίνει αν, για παράδειγμα, 
στείλουν μια γυμνή φωτογραφία στο 
Snapchat ή γράψουν κάτι άσχημο στα 
σχόλια μιας διαδικτυακής εφημερίδας 
(Νορβηγία).

Συνολικά, σε σχέση με τους επαγγελματίες 
του κλάδου, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν 
το γεγονός ότι η χρήση των ΤΠΕ ενισχύει 
την καθημερινή επικοινωνία και τη 
διατήρηση των φιλιών, ακόμη και σε 
έκτακτες περιστάσεις, όπως η πανδημία. 
Το παιχνίδι και γενικά ο “χρόνος 
οθόνης” συμβάλλουν στην ενίσχυση των 
ψηφιακών ικανοτήτων (π.χ. εξάσκηση 
μιας γλώσσας, συντεταγμένες ανάγνωσης, 
λογική σκέψη, δεξιότητες συντονισμού 
χεριού-ματιού), κάτι που μπορεί να έχει 
κινητήριο αποτέλεσμα για την ψηφιακή 
ιθαγένεια. Τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι 
μπορεί να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την 
πολιτική, να λάβουν πληροφορίες μέσω 
ψηφιακών πλατφορμών (Twitter, YouTube 
ή δημιουργία πολιτικών memes) και να 
επηρεάσουν την ανάπτυξη κανονιστικών 
οδηγιών/ηθικών κωδίκων συμπεριφοράς, 
για παράδειγμα όταν παίζουν παιχνίδια, 
καθώς μαθαίνουν πώς να αντιμετωπίζουν 
τις συγκρούσεις στο διαδίκτυο.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι 
αρχιτεκτονικές διακυβέρνησης για τα 
ψηφιακά παιχνίδια ή άλλα κοινωνικά 
περιβάλλοντα που επιτρέπονται στα παιδιά, 
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι μέσω 
αυτών, τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι 
μπορούν να εκπαιδεύονται για την 
ενίσχυση ή τη συρρίκνωση της πολιτικής 
συμπεριφοράς, ως μελλοντικοί ψηφιακοί 
πολίτες.

Ε- Book Κείμενα Σχολιασμού
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Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον για τις γενιές (και) 
στην Ελλάδα ανεβαίνει, όπως και διεθνώς. Η γενιά, ως 
αναλυτικό εργαλείο, αξιοποιείται όλο και περισσότερο 
για να ερμηνεύσει πολιτικές-πολιτισμικές και άλλες 
διαφοροποιήσεις εντός του γενικού πληθυσμού. 
Την ίδια στιγμή, η αναφορά στη γενιά κινδυνεύει 
να αποκοπεί από τους εκάστοτε ιστορικούς και 
κοινωνικούς επικαθορισμούς, καθιστάμενη μία έννοια 
που εξηγεί τα πάντα χωρίς να σημαίνει τίποτα. Ειδικά 
σε σχέση με τη Gen Z, παρότι δεν υπάρχει καθολική 
συναίνεση, περιλαμβάνει όσους και όσες γεννήθηκαν 
μεταξύ 1995/96 και 2010 — για τις ανάγκες της 
έρευνας του Eteron για τη Gen Z, αυτό οδήγησε σε 
ένα δείγμα μεταξύ 16 και 25 ετών. Πρόκειται για τη 
γενιά που έρχεται στο προσκήνιο μέσα στα χρόνια της 
πανδημίας. Αν και υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, είναι 
γεγονός ότι ιδιαίτερα οι μιντιακές απεικονίσεις της Gen 
Z στηρίζονται περισσότερο σε στερεότυπα ή/και σε μία 
μονοσήμαντη ταύτιση της νέας γενιάς με τη χρήση του 
διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Από τη μεριά μας, ξεκινώντας το ερευνητικό εγχείρημα 
«Gen Z – Voice On», επιδιώξαμε να τοποθετήσουμε τη 
νέα γενιά μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο σημαντικών 
μεταβολών και κρισιακών φαινομένων (οικονομικών, 
υγειονομικών, περιβαλλοντικών, πολιτικών). Υπό 
αυτό το πρίσμα, εξετάσαμε τη Gen Z  ως  τη  γενιά  
της «διαρκούς κρίσης», της βαθύτατης δυσπιστίας 
απέναντι στους κατεστημένους θεσμούς, αλλά και ως 
της πρώτης «ψηφιακά ιθαγενούς γενιάς». Τα ευρήματα 
της έρευνας προσέφεραν πολύτιμα στοιχεία για τις 
πολιτικές στάσεις της Gen Z (εστιάζοντας σε γεγονότα 
της τελευταίας διετίας), την πολιτική δράση οffline 
και online, τις επικοινωνιακές πρακτικές καθώς και 
τις απόψεις της για τις ψευδείς ειδήσεις. Φυσικά, τα εν 
λόγω στοιχεία δεν αποτελούν μία πλήρη και τελεσίδικη 
εικόνα για τη νέα γενιά αλλά μία αναγκαία αφετηρία 
για περαιτέρω έρευνα και κριτικό αναστοχασμό πάνω 
στην έννοια της γενιάς.

Πέρα από τα ευρήματα καθεαυτά, το Eteron - 
Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή 
πήρε την πρωτοβουλία να προωθήσει την έρευνα 
με ποικίλους τρόπους, πυροδοτώντας μία σειρά 
από συζητήσεις και παρεμβάσεις που συμβάλλουν 
σημαντικά στη διερεύνηση των χαρακτηριστικών της 
νέας γενιάς. Μέσα από συζητήσεις με ακαδημαϊκούς 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό με σημαντική 
συνεισφορά στη μελέτη των γενεών, μέσα από 
εκδηλώσεις σε πανεπιστήμια όπου πλέον φοιτά ένα 
τμήμα της Gen Z καθώς και μέσα από workshops, 
είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα ευρήματα 
της έρευνας, να τα συζητήσουμε, ακόμα και να τα 
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αμφισβητήσουμε. 

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε 
στις 12/4/22 μία εκδήλωση με 
καλεσμένους από ερευνητικά Ινστιτούτα, 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας 
και του εξωτερικού,  πολιτικές νεολαίες 
και δημοσιογράφους με στόχο μία 
πρώτη παρουσίαση της έρευνας και τη 
συζήτηση με συνεργάτες και φορείς που 
δραστηριοποιούνται στα θέματα της νέας 
γενιάς. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μία 
πρωτότυπη εκδήλωση στις 19/5/22 με 
τίτλο «Ok Zoomer». Σε συνδιοργάνωση 
με το Σημείο για τη Μελέτη και την 
Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς και με 
αφορμή τις έρευνες του Eteron και του 
Σημείου για τη νέα γενιά, παρουσιάστηκαν 
τα κύρια ευρήματα, ενώ ακολούθησε 
stand up comedy από τους Βύρωνα 
Θεοδωρόπουλο και Ειρήνη Ξυγκάκη και 
συζήτηση με νέες και νέους. Συγχρόνως, 
πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις στις 
σχολές όπου επιλέχθηκαν πανεπιστημιακά 
τμήματα με γνωστικό αντικείμενο 
τη μελέτη της επικοινωνίας και της 
πολιτικής συμμετοχής, θεματικές που 
βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. 
Έτσι, στις 6/5/22 παρουσιάστηκε η 
έρευνα στο τμήμα Επικοινωνίας και 
ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, με 
τη συνέχεια να δίνεται στις 23/5/22 
στο τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών 
Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας και στις 24/5/22 στο τμήμα 
Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη. 
Αυτό που ξεχώρισε στις πρωτοβουλίες 
του Eteron ήταν αναμφίβολα τα δύο 
εργαστήρια που οργανώθηκαν στον χώρο 
του Ινστιτούτου: αρχικά, στις 15/5 σε 
συνεργασία με το femicide.gr, το ελληνικό 
τμήμα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου 
για τη Γυναικοκτονία και στη συνέχεια 
στις 29/5 με θέμα τη σχέση της Gen Z με 
τα media και την πολιτική συμμετοχή. 
Μαζί με το femicide, εξετάσαμε τη 
γενεαλογία του όρου γυναικοκτονία, τη 
συμπερίληψη του όρου στη νομοθεσία 
αλλά και την αναπαράσταση της έμφυλης 
βίας από τα μέσα ενημέρωσης. Στο work-
shop για τα ΜΜΕ, εξετάστηκαν θέματα 
ψευδών ειδήσεων, χρήσης των social 
media αλλά και το κατά πόσο και με ποιο 

τρόπο θα μπορούσαν τα ψηφιακά μέσα 
να αποτελέσουν κομμάτι προοδευτικών 
κοινωνικών αλλαγών. 

Αμφότερα τα workshops είχαν έναν διπλό 
χαρακτήρα, τόσο επιμορφωτικό όσο και 
ερευνητικό. Μετά από ανοιχτό κάλεσμα 
στα social media, υπήρξε σημαντική 
ανταπόκριση από μέλη της Gen Z που 
είχαν διάθεση να συζητήσουν πάνω σε 
αυτές τις θεματικές. Κάθε workshop 
συγκροτήθηκε σε 3 επιμέρους θεματικές 
και στην αρχή κάθε μίας, παρουσιάστηκαν 
κάποιες βασικές πληροφορίες για το θέμα, 
συνδυάζοντας στοιχεία της έρευνας με 
ορισμούς και έννοιες πάνω στο εκάστοτε 
πεδίο. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε 
υλικό, κυρίως βίντεο και φωτογραφίες, 
από δελτία ειδήσεων αλλά και από 
δημοσιεύσεις των social media.  Τα βίντεο 
επιλέχθηκαν με κριτήριο το περιεχόμενο 
τους (να αγγίζουν μία «γκρίζα» ζώνη 
μεταξύ πολιτικής/κοινωνίας/προσωπικής 
ζωής ή, για παράδειγμα, να εμπεριέχουν 
ψευδείς ειδήσεις που είναι δύσκολο να 
εξακριβωθούν) αλλά και την αισθητική 
και την παρουσίαση τους — δηλαδή 
να ακολουθούν τους κώδικες και τα 
σύμβολα με τα οποία εξοικειώνεται η 
νέα γενιά μέσα από τα social media. 
Οι συμμετέχοντες/ουσες κλήθηκαν να 
σχολιάσουν αυτό το υλικό και, ακολούθως, 
να συζητήσουν για τις δικές τους 
εμπειρίες, τόσο μεταξύ τους όσο και με 
τους/τις διοργανωτές/τριες.

Έχοντας συμμετάσχει στο σύνολο των 
εκδηλώσεων παρουσιάζοντας τα ευρήματα 
ως μέλος της ερευνητικής ομάδας και 
παράλληλα μέσα από τη συμμετοχή του 
στο σχεδιασμό των εργαστηρίων, με 
συμμετοχική παρακολούθηση στο πρώτο 
και με ρόλο εισηγητή στο δεύτερο, το 
παρόν κείμενο είναι μία προσπάθεια να 
συνοψιστούν τα κυριότερα στοιχεία και 
συμπεράσματα αυτής της διαδικασίας, 
εστιάζοντας στις δύο κεντρικές θεματικές 
της έρευνας: τη σχέση της Gen Z με την 
πολιτική και τη σχέση της με τα μέσα 
επικοινωνίας.

https://www.news247.gr/koinonia/gen-z-i-ereyna-toy-eteron-poy-katerripse-ta-stereotypa-gia-toys-neoys-poy-adiaforoyn.9595376.html
https://www.news247.gr/koinonia/gen-z-i-genia-poy-den-echei-na-chasei-tipota-erchetai-me-fora.9644093.html
https://simeio.org.gr
https://simeio.org.gr
https://eteron.org/to-eteron-paei-stis-scholes/
https://eteron.org/to-eteron-paei-stis-scholes/
https://eclass.uoa.gr/modules/announcements/index.php?course=MEDIA252&an_id=401993
https://eclass.uoa.gr/modules/announcements/index.php?course=MEDIA252&an_id=401993
https://cdm.uowm.gr/2022/05/εκδήλωση-για-την-παρουσίαση-των-αποτε/
https://cdm.uowm.gr/2022/05/εκδήλωση-για-την-παρουσίαση-των-αποτε/
https://eteron.org/2-workshop-gia-tin-gen-z/
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Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της 
έκθεσης της ερευνητικής ομάδας για την 
έρευνα του Eteron «Gen Z - Voice On» 
είναι ότι αδίκως θεωρείται η νέα γενιά 
«απολίτικη» ή αδιάφορη. Η εκτίμηση αυτή 
βασίζεται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός 
ότι η πλειοψηφία (55%) των νέων που 
συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι 
ενδιαφέρονται πολύ και πάρα πολύ για την 
επικαιρότητα. Παράλληλα, εξίσου υψηλά 
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Συμφωνείς ή διαφωνείς με το hashtag:
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ΔΓ / ΔΑ
1.1
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είναι τα ποσοστά για την κλιματική αλλαγή 
(59.7% ενδιαφέρεται /ανησυχεί αρκετά/
πολύ), το #metoo (86.9% συμφωνεί αρκετά 
πολύ), την καταδίκη της Χρυσής Αυγής 
(72.2% θεωρεί ότι #δενείναιαθώοι) αλλά 
και πιο «παραδοσιακά» θέματα κοινωνικής 
ανισότητας, όπως οι κινητοποιήσεις 
των εργαζομένων της e-food (το 64.2% 
συμφωνεί αρκετά/πολύ με το #cancel_
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efood). 
Απ’ την άλλη, είναι εμφανής η αντίφαση 
ανάμεσα σε ένα γενικά διακηρυγμένο 
ενδιαφέρον για την πολιτική και την 
περιορισμένη (δεδηλωμένα πολιτική) 
δραστηριοποίηση στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (ΜΚΔ) — περίπου οι 8 στους 10 
δηλώνουν ότι δεν ακολουθούν πολιτικούς, 
δεν κοινοποιούν αναρτήσεις πολιτικού 
περιεχομένου και δε δημιουργούν δικές 
τους. Η συγκριτική εξέταση αυτών των 
ευρημάτων μας δημιούργησε εύλογο 
προβληματισμό και ενδιαφέρον για 
περαιτέρω έρευνα με επίκεντρο το ερώτημα 
«τι θεωρεί ως πολιτική η Gen Z».

Έχει σημασία καταρχάς το να σκεφτούμε 
σε ποιό περιβάλλον η Gen Z αναπτύσσει 
πολιτικές στάσεις και πρακτικές αλλά 
και το πώς η ίδια το αντιλαμβάνεται. 
Έχουμε ήδη αναφερθεί σε αυτή τη γενιά 

Εκδήλωση «OK Zoomer»
19.05.2022

«Γνωρίζουμε
σε τι εναντιωνόμαστε

όχι όμως το τι 
εκφράζουμε»

Gen  Ζ και Πολιτική

ως τη «γενιά των συνεχών κρίσεων». Στην 
πράξη, η Gen Z μεγάλωσε σε ένα πλαίσιο 
ρήξης με ό,τι θεωρήθηκε «φυσιολογικό» 
στο μεταπολεμικό πλαίσιο των δυτικών 
κοινωνιών, δηλαδή την ικανότητα κάθε 
γενιάς να προσφέρει στην επόμενη ένα 
καλύτερο πλαίσιο διαβίωσης και μια 
μεγαλύτερη σταθερότητα και σιγουριά στη 
χάραξη ενός πλάνου ζωής — αντίθετα για 
τη Gen Z το «μόνο σταθερό είναι ότι δεν 
υπάρχει τίποτα σταθερό».

Η συνθήκη αυτή φαίνεται να ορίζει έναν 
αναδυόμενο ριζοσπαστισμό με ειδικά 
χαρακτηριστικά: είναι προσηλωμένος στο 
παρόν, εναντιώνεται στην κατεστημένη 
τάξη πραγμάτων βασιζόμενος στο βίωμα και 
το συναίσθημα και έχει μία αμφίθυμη στάση 
απέναντι στις μεγάλες αφηγήσεις.

Gen Z
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Η φράση αυτή συμπυκνώνει τους 
προβληματισμούς αυτού του 
ριζοσπαστισμού που θέλει να εκφραστεί 
αποφεύγοντας, συγχρόνως, σύμβολα, όρους 
και πολιτικές ταυτότητες του παρελθόντος 
που νιώθει ίσως να το βαραίνουν. 

Στην παραδοσιακή διάκριση Αριστεράς-
Δεξιάς, φαίνεται να καταγράφεται μία 
αριστερόστροφη στάση, καθώς το σχετικά 
μεγαλύτερο ποσοστό (25%) τοποθετήθηκε 
στα «αριστερά του κέντρου», ενώ και στα 
άκρα του φάσματος, η πύκνωση είναι 
μεγαλύτερη προς τα αριστερά (7.9% έναντι 
4.9%). 

Στο σημείο αυτό, έχει ενδιαφέρον και μια 
συγκριτική ματιά με τις απαντήσεις που 
έδωσαν στα σχετικά ερωτήματα όσα άτομα 
της ηλικιακής ομάδας 17-24 συμμετείχαν 
στην πρώτη μεγάλη έρευνα του Eter-
on για την οικονομία και την κοινωνική 
δικαιοσύνη, η οποία δημοσιεύτηκε τον 
Φεβρουάριο του 2022. Είναι αξιοσημείωτο 
ότι το 35.7% δήλωσε ότι η έννοια Αριστερά 
αντιπροσωπεύει κάτι καλό, έναντι 21.6% 
θετικών απαντήσεων για τη Δεξιά — πρέπει 
βέβαια να σημειωθεί ότι και στις δύο 
περιπτώσεις, η πλειοψηφική τάση ήταν η 
αρνητική τόσο για την αριστερά όσο και 
για τη δεξιά. Επιπλέον, στην ίδια έρευνα 
και ηλικιακή ομάδα, το 32.4% δήλωσε ότι 
συσχετίζει την έννοια νεοφιλελευθερισμός 
με κάτι καλό (έναντι 38.2% που έχουν 
αντίθετη άποψη). Τα παραπάνω πρέπει να 
συνδυαστούν με το γεγονός ότι περίπου 
1 στους 5 (19.9%) αρνείται να αυτό-
καταγραφεί σε μία κλίμακα Αριστεράς-
Δεξιάς. Υπ’ αυτή την έννοια, στο άρθρο 
του που δημοσιεύεται σε αυτόν τον τόμο, 
ο Αντώνης Γαλανόπουλος εύλογα μας 
καλεί  να προβληματιστούμε για το τι 
σηματοδοτεί το σχετικά υψηλό ποσοστό 
αυτό-τοποθέτησης στο Κέντρο. Με βάση 
τα παραπάνω, προτιμούμε να μιλήσουμε 
για μία αριστερόστροφη γενιά ή για μία 
γενιά εξοικειωμένη με τις θεματικές μιας 
αριστερής-προοδευτικής ιδεολογίας που, 
ωστόσο, δεν την αποδέχεται εν συνόλω και, 

σε κάθε περίπτωση, την προσεγγίζει με 
πρωτότυπο τρόπο.

Αυτό σχετίζεται με τη δυσπιστία τους 
απέναντι στην ιδεολογία εν γένει, όπως 
αποτυπώνεται και σε φράσεις όπως 
αυτή που παραθέσαμε παραπάνω («δεν 
γνωρίζουμε τι εκφράζουμε»). Στην ίδια 
κατεύθυνση, στην εκδήλωση «Ok Zoom-
er», τα συμμετέχοντα άτομα φαίνονταν 
να συμφωνούν στην ανάγκη για πολιτική 
δράση «πάνω σε άμεσα ζητήματα», χωρίς 
να χάνουν πολύ χρόνο να συζητήσουν 
«ιδεολογικά», όπως θα λέγαμε σε μια πιο 
παραδοσιακή προσέγγιση. Το παραπάνω 
μπορεί ίσως να ερμηνευθεί ως επίδραση 
του μεταμοντερνισμού και της πεποίθησης 
ότι βιώνουμε το «τέλος των μεγάλων 
αφηγήσεων». Ωστόσο, κάτι τέτοιο είναι 
η μία πλευρά. Η Donatella della Por-
ta, σχολιάζοντας στη συνέντευξή της 
στο Eteron τα ευρήματα από τη δική της 
έρευνα, μίλησε για μία γενιά που δεν έχει 
τον χρόνο/τη δυνατότητα «να καθίσει 
δύο ώρες σε ένα δωμάτιο για να μιλήσει 
ας πούμε για γενικά θέματα» — συνεπώς 
αυτό, σε συνδυασμό με τις νέες τεχνικές 
δυνατότητες, οδηγεί σε μία προτίμηση στην 
αμεσότητα και την ταχύτητα.

Σε μια πιο προσεκτική όμως 
παρακολούθηση της εκδήλωσης «Ok Zoom-
er», είναι ενδεικτικό ότι όσο προχωρούσε 
η συζήτηση, η ιδεολογία είχε την τάση να 
επιστρέφει «μεταμφιεσμένη». Σχολιάζοντας, 
για παράδειγμα, τους επιμέρους 
ακτιβισμούς για το περιβάλλον και την 
έμφυλη καταπίεση, ένας συμμετέχοντας 
δήλωσε την ανάγκη του «για κάτι που να 
τα ενώνει», οι υπόλοιποι/-ες συμφώνησαν 
χωρίς όμως να κατονομάσουν το «κάτι» 
ως ιδεολογία. Μάλιστα, μία από τις 
συμμετέχουσες, τόνισε ότι υπάρχουν 
ήδη λέξεις για αυτό που ψάχνουν 
και στην πορεία χρησιμοποίησε τρία 
αντί- : «αντισεξισμός, αντιρατσισμός, 
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https://eteron.org/research/ereyna-eteron-ti-pisteyoyme-gia-tin-oikonomia-meta-tin-pandimia/
https://eteron.org/research/ereyna-eteron-ti-pisteyoyme-gia-tin-oikonomia-meta-tin-pandimia/
https://eteron.org/research/ereyna-eteron-ti-pisteyoyme-gia-tin-oikonomia-meta-tin-pandimia/


Research eteron.org 130

αντικαπιταλισμός».
Αυτή η τάση πιθανώς 

περιγράφεται καλύτερα ως «έλλογος 
αντισυστημισμός» που, όπως σχολιάζει 
ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης, χτίζει πάνω 
στον ριζοσπαστισμό της προηγούμενης 
γενιάς, των Millennials και συγχρόνως 
τον τροποποιεί. Υπό αυτή την έννοια, η 
συζήτηση περί Generation Left (όρο που 
έχει εισαγάγει στη διεθνή συζήτηση ο Keir 
Milburn) πρέπει να ιδωθεί περισσότερο ως 
δυνατότητα παρά ως πραγματικότητα της 
Gen Z. O Keir Milburn, στη συνέντευξη 
του στο Eteron αναφέρει ότι αυτός ο 
ριζοσπαστισμός τροφοδοτείται από την 
ανισότητα και το χάσμα μεταξύ των γενεών, 
τονίζει όμως και ο ίδιος ότι η Generation 
Left αποτελεί στόχο (και για την ίδια την 
Αριστερά) παρά παγιωμένη πραγματικότητα. 

Επιπλέον, ο «έλλογος 
αντισυστημισμός» φαίνεται να τροφοδοτεί 
και να τροφοδοτείται από πολιτισμικά 
ρεύματα, όπως είναι η στροφή της νέας 
γενιάς στο χιπ χοπ, που φέρει ένα νέο κύμα 
πολιτικοποίησης και κοινωνικής οπτικής. 

Σε μία κλίμακα από 1 (Αριστερά) έως 10 (Δεξιά), πού θα 
τοποθετούσες πολιτικά τον εαυτό σου;
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2
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10 Δεξιά

Δεν αποδέχομαι
τη διάκριση
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Είναι ενδεικτική η συναυλία του Λεξ μες το 
καλοκαίρι που «επέβαλε» στα μεγάλα ΜΜΕ 
να συζητήσουν για αυτή και για τη μαζική 
παρουσία της νέας γενιάς στο γήπεδο της 
Νέας Σμύρνης. Όπως ήταν αναμενόμενο, 
στην προσπάθεια τους τα ΜΜΕ να μιλήσουν 
για τον Λεξ, θύμισαν τον «θείο που κάθεται 
με τη νεολαία» και μας προσέφεραν μερικά 
εξώφυλλα-μνημεία ηθικού πανικού. Θα 
προσπαθήσουμε να μην τους μιμηθούμε 
και θα διακινδυνεύσουμε απλώς μία 
εικασία. Ο στίχος αυτής της «κοινωνικά 
ευαίσθητης» χιπ χοπ φέρει στο προσκήνιο 
κοινωνικές ανισότητες, περιθωριοποιημένες 
ομάδες, ακόμα και ατομικές φιλοδοξίες, 
υπό το πρίσμα πάντα όμως του αγώνα για 
επιβίωση. Ο ριζοσπαστισμός χωρίς σαφή 
ιδεολογική ταυτότητα της Gen Z εκφράζεται 
εύλογα από νέα μουσικά ρεύματα, που 
στρατεύονται σε συλλογικές υποθέσεις 
χωρίς να είναι στρατευμένα με την 
παραδοσιακή έννοια.

Επιχειρώντας να στραφούμε 
στα ειδικά χαρακτηριστικά της πολιτικής 
συνείδησης της Gen Z, έχει σημασία το πώς 



Research eteron.org 131

Gen  Ζ και ΠολιτικήGen Z

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Et-
eron που πραγματοποιήθηκε στο τμήμα 
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων στην 
Καστοριά, διατυπώθηκε η παραπάνω 
ερώτηση-ένσταση σχετικά με τις νέες 
μορφές πολιτικής πρακτικής της Gen Z και 
ειδικότερα σε σχέση με το #metoo. Αρκετές 
φοιτήτριες φαίνεται να συμφωνούσαν με 
αυτό το σχόλιο και (διακινδυνεύοντας μία 
λάθος εκτίμηση) θα μπορούσε να ειπωθεί 
ότι δεν συμφωνούσαν επειδή ήθελαν να 
υποτιμήσουν τη σημασία του MeToo — 
αντιθέτως, επειδή θεωρούσαν τις σχετικές 
καταγγελίες ιδιαίτερα σημαντικές, δεν 
ήθελαν να τις αφήσουν να «μολυνθούν» από 
την ταύτιση με τις κυρίαρχες προσλήψεις 
της πολιτικής. Αυτή η τάση απαξίωσης 
της πολιτικής έχει βέβαια ήδη καταγραφεί 
στα ερευνητικά ευρήματα όπου πολύ 
χαμηλό ποσοστό δηλώνει ότι εμπιστεύεται 
πολιτικούς και πολιτικά κόμματα (μόλις 
το 6.8 τους ανέφερε μεταξύ αυτών που 
εμπιστεύεται περισσότερο).

Η διάκριση κοινωνικών και πολιτικών 
ζητημάτων αναδεικνύει μία ακόμα 
αντίφαση στο πώς συζητάμε και 
ερευνούμε τη νέα γενιά. Οι ερευνητές 
και οι ερευνήτριες εκκινούν συχνά από 
τη θέση ότι η Gen Z, καθώς στρέφεται 
προς κινήματα και πολιτικές ανησυχίες 
σχετικά με το φύλο, τη σεξουαλικότητα, τις 
πολιτισμικές προτιμήσεις,1 την κλιματική 
αλλαγή και τη σχέση της ανθρωπότητας με 
το φυσικό περιβάλλον, πράττει πολιτικά, 

«Μα τι σχέση έχει το MeToo
με την πολιτική;»

τροποποιώντας τη σχέση πολιτικού-
προσωπικού, ιδιωτικής σφαίρας-δημόσιας 
ζωής. Πράγματι, όπως σημειώνει η del-
la porta, στη συνέντευξη της στο Eter-
on, η ακτιβιστική δράση της νέας γενιάς 
δίνει «πολύ μεγαλύτερη προσοχή στην 
πολιτικοποίηση της ιδιωτικής σφαίρας της 
ζωής». 

Αυτό τροφοδοτεί και την άνοδο του 
φεμινιστικού κινήματος που, όπως είδαμε 
και παραπάνω, έχει σημαντική επίδραση 
στη Gen Z — αυτή η πλευρά αναδείχθηκε 
και στο workshop με το femicide όπου 
φάνηκε η σημαντική εξοικείωση των 
συμμετεχουσών με τα συνθήματα και την 
ορολογία του φεμινιστικού κινήματος. 
Ωστόσο, μία τέτοια προσέγγιση, μάλλον 
μένει στη μέση και, επηρεασμένη από 
την παρακαταθήκη των νέων κοινωνικών 
κινημάτων, θεωρεί ως δεδομένο ότι μία 
φεμινιστική κινητοποίηση αποτελεί μία 
πολιτική πρακτική. Πράγματί είναι – δεν 
είναι όμως δεδομένο ότι έτσι βιώνεται από 
τη Gen Z. Στην πράξη αναδεικνύεται μία πιο 
αντιφατική και σύνθετη συνθήκη η οποία, 
προφανώς, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 

Εδώ μπορεί να γίνει μία υπόθεση που ίσως 
μας βοηθάει να σκεφτούμε αυτό το ζήτημα. 
Οι μεταπολεμικές κοινωνίες είχαν αυστηρά 
θεσπισμένα όρια (δημόσιος-ιδιωτικός 
βίος, εργασία-αναψυχή, κ.ο.κ.) τα οποία 
διευκόλυναν να καταστεί αόρατη η έμφυλη 
(και όχι μόνο) καταπίεση.

βλέπουν τα ίδια τα μέλη της νέας γενιάς τα 
σύγχρονα ζητήματα και κοινωνικά κινήματα 
και το αν και πώς τα αντιλαμβάνονται ως πεδία 
πολιτικοποίησης. Ήδη από την εξέταση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας, είχε γεννηθεί ο 
προβληματισμός για τα ευρήματα που έδειχναν 
ότι πάνω από τα 3/4 των ερωτώμενων δηλώνουν 
ότι δεν κοινοποιούν ούτε δημιουργούν 
«πολιτικές δημοσιεύσεις». Την ίδια στιγμή, 
όμως, όπως ήδη αναφέραμε, τους απασχολεί η 

έμφυλη ανισότητα, η κλιματική ανισότητα 
και συμφωνούν με σχετικά hashtag 
που κοινοποιούνται στο διαδίκτυο. 
Επιπλέον, ένα 25% δήλωσε ότι συμμετείχε 
σε διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις το 
τελευταίο έτος — ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό 
για αυτή την ερώτηση και για την περίοδο 
της πανδημίας. Μήπως αυτά δεν είναι 
πολιτική;

https://cdm.uowm.gr/2022/05/εκδήλωση-για-την-παρουσίαση-των-αποτε/
https://cdm.uowm.gr/2022/05/εκδήλωση-για-την-παρουσίαση-των-αποτε/
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Τα νέα κοινωνικά κινήματα προηγούμενων 
δεκαετιών κατέβαλαν προσπάθεια ώστε 
να καταστήσουν ορατά ζητήματα που, 
τυπικά, άπτονταν του ιδιωτικού βίου (όπως 
για παράδειγμα η έμφυλη ανισότητα στην 
οικιακή εργασία). Αυτό αποτελούσε έναν 
αγώνα για να καταστεί αντικείμενο μελέτης 
και πολιτικής διαπάλης η ιδιωτική ζωή. 
Ωστόσο, τα όρια αυτά δεν υπάρχουν πλέον 
ή, ακριβέστερα, δεν υφίστανται με την ίδια 
ένταση.  

Πολύ περισσότερο, για την εξοικειωμένη 
με τα νέα μέσα Gen Z, η σχετικοποίηση 
των ορίων μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου 
βίου είναι τεχνολογικά υποβοηθούμενη 
και, κυρίως, πολιτισμικά αποδεκτή σε 
πολλές περιπτώσεις. Tα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης «εκπαιδεύουν» τους χρήστες 
στην ανάπτυξη ενός «διαφανούς» εαυτού 
που διαμορφώνει τον ιδιωτικό χρόνο και 
χώρο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να 
δημοσιοποιηθεί.2 Η διαφορά αυτή πιθανώς 
να παίζει ρόλο στο γιατί δεν γίνεται συχνά 
κατανοητή η δημοσιοποίηση καταγγελιών 
για έμφυλη βία ως πολιτική πράξη.

 Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να 
απολυτοποιηθεί αυτή η διάκριση. Μέσα από 
τις συζητήσεις και τα workshops, φάνηκε 
ότι η στάση αυτή είναι αντιφατική και 
μετασχηματίζεται διαρκώς – όπως και η ίδια 
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Επίλεξε μέχρι τρεις από τους παρακάτω παράγοντες που 
εμπιστεύεσαι περισσότερο για ζητήματα επικαιρότητας:
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Εκκλησία

aboutpeople

η γενιά που την εκφράζει. Για παράδειγμα, 
στη θεματική της διαδικτυακής πολιτικής 
συμμετοχής, παρουσιάστηκαν στο work-
shop κάποιες δημοσιεύσεις από social 
media (κυρίως instagram/TikTok) και 
οι συμμετέχουσες/-οντες ερωτήθηκαν αν 
εμπίπτουν σε αυτό που οι ίδιοι θεωρούν 
«πολιτική». Με αυτό τον τρόπο, άνοιξε 
μία συζήτηση για το τι είναι πολιτική 
για τους Gen Ζers και κυρίως, πώς την 
αντιμετωπίζουν οι ίδιοι/ες με έμφαση 
σε όψεις πολιτικής συμπεριφοράς στο 
διαδίκτυο. Έτσι, ένα βίντεο από μία 
φεμινιστική πορεία για τις γυναικοκτονίες 
ή μία καταγγελία σεξεργάτριας που 
δέχθηκε επίθεση κατηγοριοποιήθηκαν 
από τους συμμετέχοντες ως «κοινωνικά 
ζητήματα». Όμως, όταν κλήθηκαν να 
σχολιάσουν δημοσιεύσεις που θέτουν την 
έμφυλη ανισότητα σε συνάρτηση με άμεσες 
διεκδικήσεις (π.χ. τη νομική αναγνώριση 
του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών) 
τότε τις κατηγοριοποίησαν πιο εύκολα ως 
«πολιτικές».

Επιστρέφοντας, με αυτό ως αφορμή, 
στα ζητήματα του #metoo ή των 
γυναικοκτονιών (που συνδέονται με τη 
διεκδίκηση της νομικής κατοχύρωσης 
της γυναικοκτονίας), οι συμμετέχοντες/
ουσες φάνηκαν πιο διατεθειμένοι/ες 
να αποδεχθούν τα εν λόγω κινήματα ως 

https://www.tiktok.com/@mariliazav/video/7073102863525842181?_d=secCgYIASAHKAESPgo8LXIPUM4zncFOYxAJoE88V%2BDGCit%2FSRoyWAvXiaHxOAeIq8gTq%2FALw%2FMkUlRBl3O8n%2Fa%2FPIqO9Id2rhm1GgA%3D&_r=1&is_from_webapp=v1&item_id=7073102863525842181&language=el&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAG3XEewryN3LqX2ylFZFwzImXI9Oe2gImqKohSM8UeJsK4HGu1HD5sUJCA_E7aZKU&share_app_id=1233&share_item_id=7073102863525842181&share_link_id=5a1230a7-484c-4c27-8e24-28be2ebac324&source=h5_m&timestamp=1651186884&u_code=de11m98a3f3g54&ugbiz_name=Main&user_id=6860312042391421958&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=messenger
https://www.tiktok.com/@callistwkal/video/7086463372778163461?_d=secCgYIASAHKAESPgo8r%2BVltc0v13MK3o5SIDCQs1fd2RG%2FhF8laGMf1CSWTxed5rdO8Ku5bkvJbWE%2Bbi2Ue7gvFT4Xqsp8qmwyGgA%3D&_r=1&is_from_webapp=v1&item_id=7086463372778163461&language=el&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAG3XEewryN3LqX2ylFZFwzImXI9Oe2gImqKohSM8UeJsK4HGu1HD5sUJCA_E7aZKU&share_app_id=1233&share_item_id=7086463372778163461&share_link_id=2a8d564e-9ec9-4da6-a962-4b5fd572451f&source=h5_m&timestamp=1651091293&u_code=de11m98a3f3g54&ugbiz_name=Main&user_id=6860312042391421958&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=messenger
https://www.tiktok.com/@antivirusmagazine/video/7092057967507361029?is_from_webapp=v1&item_id=7092057967507361029
https://www.tiktok.com/@antivirusmagazine/video/7092057967507361029?is_from_webapp=v1&item_id=7092057967507361029
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«πολιτικά».
 Μία ιδιαίτερα σημαντική πλευρά 
της σχέσης της Gen Z με την πολιτική 
ανέδειξε η επίκουρη καθηγήτρια, Ευτυχία 
Τεπέρογλου, στην εκδήλωση του Eter-
on στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του 
ΑΠΘ στις 24/2/2022. Η κα Τεπέρογλου 
ανέφερε ότι κάθε γενιά έχει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά πολιτικής συμμετοχής, 
ωστόσο μπορεί να συγκροτηθεί σε «πολιτική 
γενιά» μόνο στον βαθμό που εκφράζει αυτά 
τα χαρακτηριστικά σε πολιτικά γεγονότα 
μεγάλης κλίμακας που αλλάζουν τους 
όρους διαλόγου και πολιτικής δράσης. Για 
την Gen Z, η πρόκληση αυτή είναι ανοιχτή· 
στο βαθμό που η νέα γενιά αναγνωρίζει 
τη δράση της (online και offline) ως 
«πολιτική», ενισχύεται η αυτοπεποίθηση της 
και η δυνατότητα της να αφήσει το δικό της 
στίγμα στις εξελίξεις.

Μία ειδικότερη πλευρά της ανάπτυξης 
πολιτικής συνείδησης είναι η στάση 
απέναντι στο θέμα της εργασίας. Βεβαίως, 
η έρευνα και οι συνακόλουθες εκδηλώσεις 
και workshops δεν είχαν στο επίκεντρο 
τους τα θέματα των εργασιακών εμπειριών 
της Gen Z. Ωστόσο, με αφορμή τα ευρήματα 
της έρευνας για το #cancel_efood, οι 
συμμετέχοντες/-ουσες έδειξαν ενδιαφέρον 
για το ζήτημα και ανέδειξαν ορισμένα νέα 
πεδία διερεύνησης. 

Όταν, στα πλαίσια του workshop, 
συζήτησαν πάνω σε ένα χιουμοριστικό 
βίντεο για τον κατώτατο μισθό και την 
προτίμηση τους στην τραπ μουσική, 
ομόφωνα θεώρησαν ότι το βίντεο έχει 
πολιτικό χαρακτήρα. Αυτό ήταν κάπως 
απρόσμενο γιατί, μέχρι εκείνο το σημείο, 
είχαν θεωρήσει ως στενά «κοινωνικά», 
διάφορα βίντεο και δημοσιεύσεις από 
τα μέσα που, κατά τη γνώμη μας, είχαν 
έναν σαφή πολιτικό χαρακτήρα. Όταν 
τους ζητήθηκε να ερμηνεύσουν αυτή τους 
τη στάση, υπήρξε μία αμηχανία αρχικά. 
Μία από τις συμμετέχουσες ανέφερε ότι 
«η κυβέρνηση καθορίζει το ύψος του 
κατώτατου μισθού», θεωρώντας ότι για 
αυτό τον λόγο αποτελεί πολιτικό ζήτημα. Σε 
κάθε περίπτωση, φάνηκαν να ταυτίζονται 
με το βίντεο, καθώς η αμοιβή με τον 
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κατώτατο μισθό είτε ήταν ήδη κομμάτι της 
εργασιακής εμπειρίας τους είτε θεωρούσαν 
ότι θα είναι στο μέλλον.

 
Στα ευρήματα της έρευνας φάνηκε ότι 
ένα υψηλό ποσοστό (64.2%) συμφωνεί 
αρκετά ή πολύ με το hashtag #can-
cel_efood και όπως ανέφερε το αρχικό 
report: «με την ανεργία των νέων στο 
39.1% τον Νοέμβριο του 2021,49 η απεργία 
των εργαζόμενων για σταθερή σύμβαση 
εργασίας φαίνεται ότι έτυχε σημαντικής 
αποδοχής». Η κοινωνιολόγος Ruth Milk-
man, ειδικευμένη στα θέματα εργασίας, 
τόνισε, σε συνέντευξη της στο Eteron ότι 
η Gen Z «μοιράζεται» με την προηγούμενη 
γενιά, τους millenials, «μια αγορά εργασίας 
στην οποία η επισφαλής απασχόληση 
συνιστά όλο και περισσότερο κανονικότητα 
– που επιδεινώθηκε από τη στιγμή της 
εισόδου τους στην αγορά εργασίας κατά τη 
διάρκεια της μεγάλης οικονομικής κρίσης». 
Την ίδια περίοδο που δημοσιεύτηκε η 
έρευνα, στις ΗΠΑ αναδείχθηκε ένα ισχυρό 
ρεύμα συνδικαλιστικής οργάνωσης σε 
κλάδους και επιχειρήσεις (Amazon, Star-
bucks) όπου σημαντικό ποσοστό των 
εργαζομένων ανήκουν στην Gen Z. Ήδη 
στην αμερικάνικη δημόσια σφαίρα υπάρχει 
σχετική συζήτηση για τη σχέση της νέας 
γενιάς με τον συνδικαλισμό και το υψηλό 
ενδιαφέρον της για συλλογική οργάνωση 
στους χώρους δουλειάς3. Ακόμα και η 
πολύ πρόσφατη συζήτηση για τη «Μεγάλη 
Παραίτηση», έχει στο επίκεντρο της τη νέα 
γενιά που αρνείται να εργαστεί σε κάκιστες 
συνθήκες, με χαμηλούς μισθούς μέσα στην 
πανδημία4. Είναι ανοιχτό ερώτημα κατά 
πόσο η Gen Z μπορεί να συνδεθεί με μία 
αναγέννηση, με σύγχρονους όρους και 
εκφράσεις, της εργατικής ταυτότητας και 
διεκδίκησης.
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Ωστόσο, τα παραπάνω δεν πρέπει να 
οδηγήσουν σε μία υποτίμηση της επίδραση 
της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας στη νέα 
γενιά. Στην έρευνα του Eteron για την 
οικονομία και την κοινωνική δικαιοσύνη, 
στο ερώτημα για το ποια κοινωνική ομάδα 
παράγει κυρίως τον πλούτο (επιχειρηματίες 
ή εργαζόμενοι), η Gen Z κατέγραψε 
το υψηλότερο ποσοστό από κάθε άλλη 
ηλικιακή ομάδα (46%) στην απάντηση ότι 
κυρίως οι επιχειρηματίες παράγουν τον 
πλούτο. Η γενιά αυτή τώρα διαμορφώνει 
συνείδηση και αποκτά τις πρώτες 
εργασιακές εμπειρίες και είναι πολύ πιθανό 
να συνυπάρχουν, αντιφατικά, αισθήματα 
αλληλεγγύης και συλλογικότητας με την 
επιδίωξη της ατομικής ανέλιξης σε θέσεις 
ισχύος/ιδιοκτησίας.

Σε κάθε περίπτωση, τα παραπάνω 
αποτελούν αντικείμενο ειδικής μελέτης. 
Καθώς η Gen Z θα μετατοπίζεται από 
τα σχολεία και τις σχολές προς τους 
χώρους εργασίας μέσα σε ένα περιβάλλον 
επισφάλειας και οικονομικών δυσκολιών, 
περαιτέρω έρευνα χρειάζεται πάνω στη 
στάση της απέναντι στην εργασία.
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https://eteron.org/wp-content/uploads/2022/02/Research_Eteron.pdf
https://eteron.org/wp-content/uploads/2022/02/Research_Eteron.pdf
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B. Γενιά του διαδικτύου και του 
αναστοχασμού πάνω στο διαδίκτυο

Ένας από τους βασικούς μύθους για τη Gen 
Z που καταρρίπτεται από τα ευρήματα της 
έρευνας, ήταν η μονοσήμαντη ταύτιση της 
με τη χρήση του διαδικτύου και ειδικά με 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγχρόνως, 
συνειδητοποιήσαμε ότι το ζήτημα αυτό 
χρήζει περαιτέρω μελέτης, καθώς πράγματι 
η Gen Z έχει διαμορφωθεί (και) από την 
ειδική σχέση της με τα νέα μέσα, όντας 
η πρώτη γενιά που είναι ιθαγενής στο 
διαδίκτυο και -ακόμα πιο σημαντικό- στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ό,τι έχει 
ονομαστεί Web 2.0.

Ποια social media χρησιμοποιείς περισσότερο;
(Επίλεξε έως δύο απαντήσεις)
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aboutpeople

Γενιά του διαδικτύου

Τα ίδια τα μέλη της Gen Z, στις εκδηλώσεις 
και τα workshops που διοργανώθηκαν μετά 
τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, 
έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εκείνο 
το τμήμα των αποτελεσμάτων που 
καταγράφουν τις επικοινωνιακές πρακτικές, 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που 
προτιμούν κλπ. Μέσα από τις συζητήσεις, 
επιβεβαιώθηκαν και αναπτύχθηκαν 
ορισμένα από τα ευρήματα της έρευνας: 
πολλές ώρες καθημερινά στο διαδίκτυο, 
μεγάλη διάχυση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, ιδιαίτερη προτίμηση στα 
εξεικονιστικά μέσα με κυρίαρχο το
Instagram.
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Η συζήτηση στα πλαίσια του work-
shop για τη Gen Z και τα media δείχνει 
ότι τα ευρήματα της έρευνας (το 51.6% 
περνάει 5-10 ώρες τη μέρα στο διαδίκτυο 
και το 10.6% πάνω από 10 ώρες), πιθανό 
να υποτιμούν τον χρόνο που περνάει η 
νέα γενιά συνδεδεμένη. Ένας από τους 
συμμετέχοντες, έθεσε το ερώτημα «τι 
σημαίνει να είσαι offline;», τονίζοντας 
ότι, καθώς έχει συνεχώς το κινητό 
συνδεδεμένο και δεν το αφήνει μακριά 
του, η διάκριση offline-online ίσως να 
μην είναι τόσο σαφής όσο θα περίμενε 
κανείς. Αυτό επεσήμανε εύστοχα και ο 
Αλέξανδρος Παπαγεωργίου στο άρθρο του 
Eteron αναφέροντας ότι «Θα ήταν μάλλον 
προτιμότερο να σκεφτούμε με όρους ενός 
συνεχούς φάσματος ψηφιακής-αναλογικής 
παρουσίας, σαν η ψηφιακή παρουσία να 
μεσολαβεί και να “χρωματίζει” όλες τις 
πτυχές της εμπειρίας του νεαρού ατόμου».

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το 
προτιμητέο εργαλείο σχεδόν για κάθε 
δραστηριότητα, είναι το πεδίο εντός 
του οποίου αναμειγνύονται εργασιακές 
υποχρεώσεις, κοινωνικοποίηση, χαλάρωση 
και πολλά ακόμα. Αυτή η σχετικοποίηση 
των ορίων βιώνεται ως ένα αντιφατικό 
φαινόμενο: γίνεται πηγή ευχαρίστησης 
αλλά και διαρκούς άγχους και φαίνεται 
για ορισμένους/ες να είναι αποτελεί στόχο 
η επανακατοχύρωση κάποιων ορίων. 
Συζητώντας με εργαζόμενους/ες από 
τη Gen Z στο workshop για τα ΜΜΕ, 
μας περιέγραψαν το πώς προσπαθούν 
να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση, 
βάζοντας, για παράδειγμα, στη σίγαση 
ορισμένες συνομιλίες ή αποφεύγοντας να 

Γενιά του διαδικτύου

χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένες εφαρμογές 
την ώρα της δουλειάς. Έχει ενδιαφέρον 
αυτή η προσπάθεια να διαχωριστεί εκ νέου 
η εργασία με τον ελεύθερο χρόνο και την 
κοινωνικοποίηση. Ωστόσο, δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι βασικό στοιχείο των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης είναι ακριβώς αυτή 
η σχετικοποίηση των ορίων. Από αυτή την 
άποψη, όταν τo messenger του instagram 
ή του facebook είναι βασικό εργαλείο της 
δουλειάς (όπως οι ίδιοι/ες μας ανέφεραν), 
φαντάζει δύσκολο να τεθούν αυστηρά όρια.

Επιπλέον, φαίνεται να υπάρχει μία ορισμένη 
απαξίωση απέναντι στο facebook ως μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης «1ης γενιάς» καθώς 
θεωρείται ότι πλέον έχει «καταληφθεί» 
από τις μεγαλύτερες γενιές — τις οποίες 
επιδιώκουν να αποφύγουν στο διαδικτυακό 
περιβάλλον. Αυτό είναι ένα πρώτο σημείο 
διαφοροποίησης με τις άλλες γενιές. Στο 
ίδιο πνεύμα, διαφάνηκε μία ιδιότυπη 
«περηφάνια» για την εξοικείωση τους με τα 
νέα μέσα και, κυρίως, για την εξοικείωση 
με τους ιδιαίτερους κώδικες και τα 
σύμβολα που τα διακρίνουν — πρόκειται 
περισσότερο για ένα πολιτισμικό πάρα 
ένα τεχνικό θέμα και για τους ίδιους και 
τις ίδιες. Ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, 
εμβαθύνοντας πάνω στην προτίμηση 
της Gen Z για τα εξεικονιστικά μέσα, 
αναφέρει ότι η προτίμηση τους σε Insta-
gram και TikTok εκφράζει μία σημαντικά 
διαφορετική πρακτική «επιμέλειας του 
ψηφιακού εαυτού». Εντός αυτής, η Gen 
Z δείχνει μία μεγάλη εξοικείωση με την 
«κινηματογραφική γραμματική», καθώς:



«Tα άτομα
δεν σκηνοθετούν 
απλώς τον εαυτό τους. 
Ακόμα περισσότερο, 
καθιστούν ορατό 
το εικονοποιητικό 
βλέμμα τους, κάνουν 
σαφές το γεγονός ότι 
οργανώνουν
τον κόσμο μέσα 
από έναν νέο τρόπο 
παραγωγής
και αναπαραγωγής 
εικόνων».

Αλέξανδρος Παπαγεωργίου
(Αλεκσάντερ Πλατς)
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Η εξοικείωση αυτή, που είναι εξίσου 
τεχνική όσο και πολιτισμική, διαπερνά 
και όσα λέγαμε παραπάνω για το τι 
αντιλαμβάνονται ως πολιτική. Στο work-
shop για τα ΜΜΕ, παρουσιάστηκε ως 
παράδειγμα ένα ποστ στο Instagram για 
τον κατώτατο μισθό και κατηγοριοποιήθηκε 
κατευθείαν ως «πολιτικό» καθώς, όπως 
σχολίασε μία συμμετέχουσα, «αφού έχει 
μέσα γράφημα, ποιος βάζει γραφήματα 
στο instragram». Σε αυτό το σκεπτικό, η 
πολιτική είναι μη κινηματογραφική, έχει 
μία ξεπερασμένη αισθητική και, για αυτό 
τον λόγο, μπορεί να αναγνωριστεί εύκολα. 
Αν η νέα γενιά έχει μία καθημερινή σχέση 
με την «οπτική του κινηματογραφιστή/
μοντέρ», τότε απαιτείται περαιτέρω 
διερεύνηση για το πώς παράγει πολιτική όχι 
μόνο με διαφορετική περιεχόμενο αλλά και 
με νέα μορφή/αισθητική — που, εν τέλει, 
είναι και αυτή περιεχόμενο.

Πιστεύεις οτι έχεις την ικανότητα να 
αναγνωρίσεις μια ψευδή είδηση ή όχι;
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Αντίστοιχα, η μη εξοικείωση των 
προηγούμενων γενεών με τους ιδιαίτερους 
κινηματογραφικούς κώδικες των νέων 
social media, αναφέρεται σκωπτικά — και 
είναι ένας ακόμα λόγος για να αποφύγει 
κάποιος/α το facebook. Προεκτείνοντας 
αυτή τη λογική, φαίνεται να ερμηνεύουν 
και την ευαλωτότητα μεγαλύτερων γενεών 
απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις (fake news), 
συγκρίνοντας με τη δική τους ικανότητα να 
αναγνωρίζουν εντυπωσιοθηρικούς τίτλους, 
αναξιόπιστα site και παραποιημένες 
φωτογραφίες. Σαφώς, η λογική αυτή 
ενέχει και τον κίνδυνο μίας αλαζονικής 
στάσης που αδυνατεί να κατανοήσει τις 
πολλαπλές μορφές των ψευδών ειδήσεων. 
Αυτή η διαφοροποίηση είναι έμφυλα 
προσδιορισμένη στα ευρήματα της έρευνας 
καθώς το 80.4% των ανδρών έναντι του 
69.5% των γυναικών θεωρούν ότι μπορούν 
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να εντοπίζουν τις ψευδείς ειδήσεις. 
Ωστόσο, όταν στο workshop εξετάστηκαν 
περιπτώσεις ειδήσεων που κινούνται σε 
μία «γκρίζα ζώνη»5, φάνηκε να κατανοούν 
τόσο τα δικά τους όρια αλλά και τη 
διεισδυτικότητα και πολυπλοκότητα του 
φαινομένου των ψευδών ειδήσεων. Μετά τη 
συζήτηση πάνω σε αυτά τα παραδείγματα, 
έγιναν αντιληπτά τα fake news ως μία 
ανάμειξη αλήθειας και πραγματικότητας 
που υπερβαίνει την απλή κατηγοριοποίηση 
τους ως «ψέματα»6.

Στο ίδιο πλαίσιο και με δεδομένη την 
απουσία εμπιστοσύνης απέναντι στα μέσα 
ενημέρωσης, οι Gen Zers φαίνεται να 
θεωρούν δεδομένο ότι έχουν οι ίδιοι/ες την 
ευθύνη να διασταυρώνουν τις ειδήσεις που 
καταναλώνουν. Αντίστοιχα, στα πλαίσια της 
εκδήλωσης «Ok Zoomer», μια ομιλήτρια 
μίλησε για την καθημερινή ευθύνη που 
έχεις ως χρήστρια των μέσων «να σκέφτεσαι 
τι διαβάζεις, να διασταυρώνεις, να κοιτάς 
και σε άλλα σάιτ». Με αυτό τον τρόπο, 
περιέγραψε ένα υβρίδιο χρήστη-καταναλωτή 
και δημοσιογράφου· η σκέψη αυτή είναι 
ενδεικτική τόσο του υβριδισμού των νέων 
μέσων όσο και της χαμηλής εμπιστοσύνης 
προς τους επαγγελματίες δημοσιογράφους.

Η απαξίωση αυτή εμφανίζεται τόσο 
ως εύρημα της έρευνας7 όσο και στις 
συζητήσεις με μέλη της Gen Z στα σχετικά 
workshops και τις εκδηλώσεις. Παρότι η 
τάση αυτή είναι διεθνής8, έχει σημασία 
και το συγκεκριμένο εθνικό πλαίσιο: η 
κατάταξη της χώρας στην 108η θέση στην 
ελευθερία του τύπου, η αμφισβήτηση 
των μεγάλων εμπορικών ΜΜΕ, η έκθεση 
του ΕΣΡ για το 20209 είναι στοιχεία που 
έχουν διαπεράσει τον δημόσιο διάλογο 
και διαμορφώνουν τη δυσπιστία της 
Gen Z απέναντι στα ΜΜΕ. Ειδικότερα, η 
αναπαράσταση της Gen Z κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας με όρους ηθικού πανικού, 
ως υπαίτια για τη διασπορά του ιού, σίγουρα 
έχει επιδράσει.

Συνολικότερα, το πιο σημαντικό σημείο 
σε σχέση με τις επικοινωνιακές πρακτικές 
φαίνεται να είναι μία ποιοτική (και 
όχι μόνο ποσοτική) αλλαγή στη χρήση 
των μέσων. Δεν είναι απλώς μία γενιά 
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που χρησιμοποιεί περισσότερο τα μέσα 
επικοινωνίας αλλά, επιπλέον, αναπτύσσει 
μία αναστοχαστική σχέση μαζί τους. Σε 
αυτό το σημείο αξίζει να σταθούμε λίγο 
περισσότερο. Η αναστοχαστική σχέση 
με τα μέσα επικοινωνίας θεωρείται ως 
ίδιον της «κοινωνίας της ενημέρωσης» 
και μπορεί να συνοψιστεί στο πέρασμα 
«από την επιτήρηση του κόσμου δια των 
μέσων στην επιτήρηση των ίδιων των 
μέσων»10. Με αυτή την έννοια, καταργείται 
σταδιακά ένας παραδοσιακός κανόνας της 
δημοσιογραφίας και αρχίζουμε να θεωρούμε 
είδηση τα ίδια τα ΜΜΕ, τις επιλογές τους, 
τα πρόσωπα που τα απαρτίζουν, κοκ. Ήδη 
στο περιβάλλον κυριαρχίας της εμπορικής-
ιδιωτικής τηλεόρασης είχαν αναπτυχθεί τα 
πρώτα στοιχεία μίας αναστοχαστικής χρήσης 
των μέσων από το τηλεοπτικό κοινό. Αυτή 
γινόταν πιο έκδηλη στη δημοσιοποίηση 
(και συνακόλουθη συζήτηση) για τις 
μετρήσεις τηλεόρασης, την αντιμετώπιση 
των δημοσιογράφων-παρουσιαστών ως 
«σταρ» που δεν παρουσιάζουν απλώς τις 
κινήσεις των δημόσιων προσώπων αλλά 
αποτελούν και οι ίδιοι κομμάτι της «ελίτ της 
δημοσιότητας».

Η τάση αυτή έρχεται να αναπτυχθεί και να 
αναβαθμιστεί μέσα από τις πρακτικές της 
Gen Z που τείνει καταστεί η κατεξοχήν 
γενιά που αναστοχάζεται πάνω στα ίδια 
τα μέσα που χρησιμοποιεί. Προφανώς 
στο επίκεντρο εδώ δεν βρίσκονται 
δημοσιογράφοι αλλά α) οι μικρο-
διασημότητες των νέων μέσων (influ-
encers) και β) τα ίδια τα μέσα, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας 
τους. Ήδη στα ευρήματα της έρευνας 
καταγράφηκε το μεγάλο ενδιαφέρον της 
Gen Z για τους influencers, καθώς το 63% 
δηλώνει ότι ακολουθεί influencers στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέσα από το workshop φάνηκε, επιπλέον, 
ότι κατανοούν τον μηχανισμό με τον οποίον 
οι influencers και τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης γενικότερα, μετατρέπουν 
το κοινό τους σε εμπόρευμα, δηλαδή 
μετατρέπουν τα clicks και τα views σε 
έσοδα από διαφημίσεις.

Gen Z
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Η κατανόηση αυτή σχετίζεται με τη λογική 
του αλγορίθμου που χρησιμοποιούν τα 
νέα μέσα, που λειτουργεί σε έναν κύκλο 
αυτό-επιβεβαίωσης, όπου, μέσα από τη 
διαρκή μέτρηση της συμπεριφοράς των 
χρηστών, εκείνοι καταλήγουν να βλέπουν 
όλο και περισσότερο δημοσιεύσεις με τις 
οποίες ήδη συμφωνούν. Αυτό οδηγεί στο 
φαινόμενο του θαλάμου αντήχησης (echo 
chamber), δηλαδή σε έναν προχωρημένο 
κατακερματισμό της δημόσιας σφαίρας 
όπου οι χρήστες αλληλεπιδρούν όλο και 
περισσότερο μόνο με άτομα παρόμοιων 
απόψεων και ενδιαφερόντων. Ο κύκλος 
αυτός, στο επίπεδο της ενημέρωσης, 
λειτουργεί και ως φίλτρο (filter bubble) που 
καθορίζει με ποιες ειδησεις θα έρθουν σε 
επαφή τα άτομα και με ποιες όχι. Οι όροι 

Ακολουθείς στα social media ανθρώπους που 
θεωρούνται influencers;
(O όρος "influencer" περιγράφει άτομα που έχουν 
έντονη δραστηριότητα και πολλούς ακολούθους σε 
ένα ή περισσότερα social media.)
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αυτοί, πριν μερικά χρόνια, θα περίμενε 
κανείς να εμφανιστούν σε συζητήσεις 
ειδικών σε σχέση με τα νέα μέσα. Όμως, 
τα μέλη της Gen Z, που έχουν μία μεγάλη 
άνεση στο να κατανοήσουν το πώς 
λειτουργούν, τεχνικά και οικονομικά, τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν μία 
σημαντική άνεση στην αξιοποίηση αυτών 
των όρων.
Υπό αυτή την έννοια, η Gen Z χρησιμοποιεί 
μαζικά και πολύ τα νέα μέσα αλλά 
συγχρόνως προβληματικοποιεί τη σχέση 
της με αυτά. Μέσα από τις συζητήσεις, 
εμφανίστηκε μία διπλή δυναμική για τη 
Gen Z: από τη μία, ένας αναδυόμενος 
κυνισμός και από την άλλη, η ανάγκη για 
εκδημοκρατισμό/διαφάνεια στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. 
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Όπως χαρακτηριστικά είπε μια από τις 
ομιλήτριες στην εκδήλωση «Οκ Zoom-
er»: «όλοι/ες ζουν σε φούσκες-πρέπει 
να προσπαθήσεις να φτιάξεις και εσύ τη 
δική σου». Συμφωνώντας μαζί της, οι 
υπόλοιπες ομιλητές/ριες περιέγραψαν 
αυτή τη διαδικασία ως μία πράξη 
φροντίδας του εαυτού: μία συνειδητή 
προσπάθεια απομάκρυνσης από απόψεις 
που εξοργίζουν, προσβάλλουν, μειώνουν 
τον ίδιο/την ίδια ή κάποιον/α του 
κοινωνικού περιβάλλοντος του/της. 
Συγχρόνως, η προσέγγιση αυτή είναι 
ενδεικτική της απουσίας υπομονής για 
να μετασχηματίσεις τους συνομιλητές 
σου και να έρθεις σε επαφή με ιδέες και 
οπτικές έξω από το οικείο διαδικτυακό 
περιβάλλον σου. Αυτό ήταν πιο έντονο όταν 
μέλη της Gen Z κλήθηκαν να μιλήσουν 
για το πώς χειρίζονται διαφωνίες που 
προκύπτουν διαδικτυακά. Όπως ανέφερε 
ένας άλλος ομιλητής στην ίδια εκδήλωση, 
«δεν έχουμε διάθεση να τσακωνόμαστε 
αλλά μεγαλώνοντας μειώνεται η ανοχή 
μας». Συμφωνώντας οι υπόλοιποι/ες 
αναφέρθηκαν κυρίως σε ρατσιστικές, 
σεξιστικές ή ομοφοβικές απόψεις που 

Πόσο θα έλεγες ότι εμπιστεύεσαι τις προτάσεις και τις 
θέσεις των influencers που ακολουθείς πάνω σε πολιτικά 
και κοινωνικά θέματα;
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τους/τις εξοργίζουν και τις συσχετίζουν 
έντονα με τις μεγαλύτερες γενιές και τον 
συγγενικό κύκλο τους. Όμως, δεν μένει 
μόνο εκεί αλλά συνδέεται με τη γενικότερη 
πεποίθηση ότι σε ένα περιβάλλον έντονης 
πόλωσης, οι επιμέρους «γυάλες» είναι 
στέρεα θεμελιωμένες και δεν επιδέχονται 
αμφισβήτησης.

Από την άλλη πλευρά, τα παραπάνω 
εκφράζουν μία θετική διάσταση σχετικά με 
τις δυνατότητες της Gen Z. Ο αναστοχασμός 
πάνω στον αλγόριθμο και την εμπορική 
χρήση των δεδομένων δυνητικά μπορεί να 
συνδεθεί με θέματα που έχουν τεθεί στον 
δημόσιο διάλογο και σχετίζονται με τις 
ολιγοπωλιακές πρακτικές των μέσων, την 
αδιαφάνεια ως προς τους αλγορίθμους και 
την επικίνδυνη χρήση των τεράστιων όγκων 
δεδομένων που συλλέγονται καθημερινά. 
Επιπλέον, αναδεικνύεται μία κριτική 
στάση απέναντι στη χρήση των μέσων που 
καταγράφηκε και στην έρευνα όπου το 
59.9% δηλώνει ότι εμπιστεύεται λίγο έως 
καθόλου τους influencers για κοινωνικά 
και πολιτικά ζητήματα, αλλά φάνηκε 
και μέσα από το workshop για τα ΜΜΕ 
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όπου, ανεξαρτήτως του αν ορίζουν αυτό 
που κάνουν ως «πολιτική», τα μέλη της 
Gen Z τόνισαν το πώς αξιοποιούν τα νέα 
μέσα για να δημιουργήσουν κοινότητες με 
μεγαλύτερη συμπερίληψη.

Οι δυνατότητες της Gen Z επιτάσσουν και 
μία αναθεώρηση της έννοιας του μιντιακού/
ψηφιακού εγγραμματισμού (media/digi-
tal literacy). Αυτό συχνά γίνεται αντιληπτό 
ως ένα άθροισμα τεχνικών και γνωστικών 
δεξιοτήτων σχετικών με τη χρήση των 
μέσων αλλά και με την επεξεργασία και 
παραγωγή περιεχομένου σε αυτά. Ωστόσο, 
αυτός ο ορισμός του εγγραματισμού, σε 
συνδυασμό με τα αντίστοιχα κρατικά 

Gen Z
& Μedia
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προγράμματα που τον προωθούν, είναι 
αναντίστοιχος της Gen Z. Η νέα γενιά 
σίγουρα δεν στερείται τεχνικών γνώσεων 
πάνω στη χρήση ψηφιακών μέσων ούτε, 
όμως, πρέπει να γίνει αντιληπτή ως ένα 
«θύμα» του καταιγισμού πληροφορίας. Πολύ 
περισσότερο, η Gen Z μπορεί δυνητικά να 
αποτελέσει μία γενιά που δεν αναστοχάζεται 
απλώς για τα νέα μέσα αλλά και πράττει 
για να τα μετασχηματίσει στην κατεύθυνση 
της διαφάνειας των αλγορίθμων και του 
εκδημοκρατισμού της δημόσιας σφαίρας. 
Υπό αυτή την έννοια, κάθε προσπάθεια 
εγγραμματισμού της νέας γενιάς οφείλει να 
είναι κριτική και, συνειδητά, πολιτική.

Gen Z
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Γ. Συμπεράσματα

Είναι προφανώς δύσκολο να 
γραφτούν συμπεράσματα για μία γενιά που 
βρίσκεται υπό διαμόρφωση, ενώ μέρος της 
ακόμα δεν έχει καν ενηλικιωθεί. Το μόνο 
σίγουρο είναι ότι τα επόμενα χρόνια, το 
ερευνητικό (και όχι μόνο) ενδιαφέρον για 
την Gen Z θα τονωθεί. Τα ευρήματα της 
έρευνας αλλά και ο σχολιασμός επί αυτών που 
ακολούθησε, αποτελούν μία πολύτιμη πρώτη 
ύλη που ευελπιστούμε ότι θα επιδράσει σε 
αντίστοιχα μελλοντικά εγχειρήματα.

 Σε σχέση με τις δύο θεματικές 
που εξετάστηκαν εδώ (πολιτική και ΜΜΕ), 
ξεχωρίζουν κάποια σημεία. Καταρχάς 
φαίνεται ότι η σχέση της Gen Z με τα νέα 
μέσα είναι ιδιαίτερα σύνθετη, αντιφατική και 
πολύ-επίπεδη. Δεν μπορεί να προσδιοριστεί 
μόνο με ποσοτικά κριτήρια αλλά απαιτεί 
νέα και πρωτότυπα ερευνητικά εργαλεία 
για να γίνει κατανοητή. Πρόκειται για μία 
γενιά που είναι εμβυθισμένη στη λογική 
και στον κώδικα των ψηφιακών μέσων, την 
ίδια στιγμή που δυσπιστεί απέναντι τους. 
Αυτό οδηγεί σε μία αμφίθυμη σχέση όπου τα 
μέσα επικοινωνίας καθίστανται, συχνά την 
ίδια στιγμή, πηγή άγχους και ικανοποίησης, 
διέξοδος δημιουργικότητας αλλά και πεδίο 
πόλωσης και έντασης. Ειδικότερα, σε σχέση 
με την πολιτική επικοινωνία, η Gen Z φαίνεται 

Συμπεράσματα

να τηρεί αποστάσεις από ό,τι θεωρεί η ίδια 
ως «πολιτική», συχνά ταυτισμένη με πολιτικά 
κόμματα και επίσημους φορείς. Επιπλέον, 
δεν οδηγείται σε μία απλοϊκή ταύτιση της 
πολιτικής με την πολιτική επικοινωνία, 
αναζητώντας συχνά online αλλά και offline 
τρόπους ατομικής και συλλογικής έκφρασης 
— ακόμα και αν δεν τους θεωρεί «πολιτική 
δράση». Αποτελεί μία ακόμα ένδειξη ότι 
η νέα γενιά δεν πρέπει να ταυτιστεί με τη 
χρήση των social media και του πολιτικού 
θεάματος μέσα από αυτά.

 Συνολικότερα, η Gen Z αναζητεί 
νέες λέξεις για θεσμούς που ήδη υπάρχουν 
αλλά δεν την ικανοποιούν με τους όρους 
που υπάρχουν σήμερα — ή μπορεί να της 
είναι και απολύτως αδιάφοροι. Μέσα στις 
εκδηλώσεις και τα workshops, φάνηκαν, με 
μία δημιουργική αμηχανία, να ψάχνουν νέους 
όρους για να μιλήσουν για την πολιτική, 
την ιδεολογία και τη δημοσιογραφία. 
Φυσικά, δεν πρόκειται για κάποια εμμονή 
με το «νέο» ή τους νεολογισμούς — είναι 
ανάγκη να καλυφθούν με σύγχρονο τρόπο 
ανάγκες και ανησυχίες στις οποίες δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος που τους 
κληροδοτήθηκε.

Gen Z
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Συμπεράσματα

1.  Το ζήτημα της πολιτικής ορθότητας στην ποπ κουλτούρα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη νέα 
γενιά και θα έπρεπε ίσως να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας σε μετέπειτα εγχειρήματα.

2.  Η έννοια του “διαφανούς εαυτού” αποτελεί μία κριτική οπτική σχετικά με τη διάχυση της 
κουλτούρας των νέων μέσων στην καθημερινή ζωή και στην ουσιαστική εξάλειψη των αθέατων πλευρών της 
ιδιωτικής  ζωής και της υποκειμενικότητας. Εξάλειψη που, σύμφωνα με τον Χαν, είναι συγχρόνως επιθυμητή 
από το υποκείμενο αλλά και διαρκής πηγή άγχους, βλ. σχετικά Μπιουνγκ Τσουλ Χαν, 2015, Η Κοινωνία της 
Διαφάνειας, Αθήνα, Όπερα. 

 
3.  Βλ. σχετικά Ramishah Maruf, Here’s why Gen Z is unionizing, CNN Business και Elizabeth 

Garone, How Gen Z Baristas Are Spreading the Starbucks Unionization Effort, Time. 

4.  Βλ. σχετικά Madison Hoff, How Gen Z is winning the Great Resignation, from pay increases 
to better work-life balance, Insider.   

5.  Παρουσιάστηκε, μεταξύ άλλων, το παραποιημένο βίντεο από τη δολοφονία του Αλέξη 
Γρηγορόπουλου αλλά και πιο πρόσφατη αρθρογραφία όπου με παραπλανητικό τίτλο εμφάνιζαν προηγούμενη 
έρευνα του Eteron ως δημοσκόπηση, βλ. Διαψεύδει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Δεν υπήρχε ερώτηση για 
πρόθεση ψήφου στην έρευνα του Έτερον». 

6.  Υπό αυτή την έννοια, είναι προτιμότερη η έννοια των «παραποιημένων ειδήσεων»  σε σχέση με 
τις «ψευδείς ειδήσεις».

7.  Ενώ είχαν τη δυνατότητα να δώσουν μέχρι 3 απαντήσεις, μόλις το 29% των ερωτώμενων  
ανέφερε τα ΜΜΕ γενικώς μεταξύ των παραγόντων που εμπιστεύεται περισσότερο.

8. Σε έρευνα στη Μεγάλη Βρετανία, το 85% των νέων ηλικίας 17-30 ετών δηλώνουν δύσπιστοι/ες 
απέναντι στα παραδοσιακά ΜΜΕ, βλ. Banaji, S. & Cammaerts, B. (2015) Citizens of Nowhere Land, Youth 
and News Consumption in Europe. Journalism Studies, 16:1, 115-132.

9.  Η έκθεση μπορεί να βρεθεί εδώ. Καταγράφεται ότι το κυβερνών κόμμα κατέλαβε το (δυσανάλογα) 
υψηλό ποσοστό 61.7% του συνολικού χρόνου παρουσίασης πολιτικών κομμάτων.

10. Γιώργος Πλειός, Η Κοινωνία της Ενημέρωσης.  Ειδήσεις και νεωτερικότητα, Αθήνα, Καστανιώτης, 
2011, σελ. 196-197 & 211-214.
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To 2016 η Ruth Milkman ανέλαβε 
την προεδρία της Αμερικανικής 
Κοινωνιολογικής Εταιρείας. Τότε, η 
διακεκριμένη αμερικανίδα κοινωνιολόγος 
με ειδίκευση στα ζητήματα εργασίας, 
αφιέρωσε ολόκληρη την παρουσίασή της 
στη γενιά των Millennials.

Ένα χρόνο αργότερα, η εισήγησή της 
δημοσιεύτηκε στο ακαδημαϊκό περιοδικό 
American Sociological Review με τίτλο 
«Μία νέα πολιτική γενιά: οι Millennials και 
ο κύκλος διαμαρτυρίας μετά το 2008».

Στο επιστημονικό άρθρο που δημοσιεύτηκε, 
η Milkman υποστηρίζει ότι η γενιά των 
Millennials «αποτελεί μια νέα πολιτική 
γενιά με βιωμένες εμπειρίες και τρόπους 
σκέψης διακριτούς που διαφέρουν από τις 
μεγαλύτερες γενιές». Επισημαίνει, επίσης, 
ότι πρόκειται για μία γενιά που αγωνίζεται 
για την εξάλειψη των ταξικών, έμφυλων και 
φυλετικών ανισοτήτων.

Σχεδόν έξι χρόνια από την αρχική της 
ομιλία, της ζητήσαμε να περιγράψει τον 
ρόλο που έχει διαδραματίσει η Gen Z -και η 
νέα γενιά εν γένει- στα μεγάλα κοινωνικά 
και κινηματικά γεγονότα των τελευταίων 
ετών στις ΗΠΑ.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Eter-
on, η Milkman αναφέρεται στην εμπλοκή 
της νέας γενιάς στο κίνημα Black Lives 
Matter, στους τρόπους με τους οποίους 
έχει συμβάλει στην αναδιοργάνωση του 
εργατικού συνδικαλισμού αλλά και στις 
αφηγηματικές τεχνικές που χρησιμοποιεί 
για να διαδώσει τα μηνύματα της.

Ποιος είναι ο αντίκτυπος του 
millennial κύκλου διαμαρτυρίας στην 
επόμενη γενιά, τη Generation Z; Τι 
εντοπίζετε ως τις πιο σημαντικές συ-
νέχειες και ασυνέχειες ανάμεσα στoν 
ακτιβισμό των Millennials και της Gen 
Z, σε σχέση με τους τρόπους οργάνω-
σης και τα ρεπερτόρια δράσης;

Δεν έχω κάνει πρωτογενή έρευνα πάνω 
στη Gen Z – όπως είχα κάνει στους Millen-
nials – αλλά από τα στοιχεία που έχουμε 
στη διάθεσή μας, όπως για παράδειγμα 
την έκθεση του Pew Research Center, 
προκύπτει ότι υπάρχουν εντυπωσιακές 
ομοιότητες μεταξύ των Millennials και 
της Gen Z ως προς τους τρόπους σκέψης 
και τις πολιτικές στάσεις. Όπως οι Mil-
lennials, έτσι και οι Gen Zers εκφράζουν, 
σε σχέση με άλλες ηλικιακές κατηγορίες, 
πιο προοδευτικές απόψεις σε ένα πλήθος 
ζητημάτων από τη φυλή μέχρι την 
κλιματική αλλαγή και από τα δικαιώματα 
των σεξουαλικών μειονοτήτων μέχρι τη 
συνδικαλιστική οργάνωση. Οι δύο αυτές 
ηλικιακές ομάδες είναι οι πιο φυλετικά 
ποικιλόμορφες και πιο μορφωμένες από 
κάθε προηγούμενη γενιά, ενώ το πιο 
προοδευτικό τμήμα ανάμεσά τους από 
πολιτικής απόψεως είναι οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες. Και για τις δύο αυτές γενιές, οι 
προσδοκίες και οι φιλοδοξίες τους έχουν 
ματαιωθεί σε κρίσιμες συγκυρίες- για 
τους Millennials από τη Μεγάλη Ύφεση 
και για τη Gen Z από την οικονομική 
κρίση σε σύνδεση με την πανδημία του 
Covid-19. Επιπλέον, τόσο οι Millennials 
όσο και η Gen Z αντιμετωπίζουν βαθιά 
αβεβαιότητα για το μέλλον – ιδίως σε σχέση 
με την κλιματική αλλαγή. Το κίνημα των 
ακτιβιστών/ριών για το κλίμα είναι μεταξύ 
εκείνων που, τόσο στη σύνθεση όσο και 
στην ηγεσία τους, υπερεκπροσωπούνται η 
Gen Z και οι Millennials.

Ε- Book Συνεντεύξεις
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Η διαθεματικότητα ως πλαίσιο χρη-
σιμοποιείται στο έργο σας για να το-
νίσει τις αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ 
των διαφορετικών αγώνων εναντίον 
του ρατσισμού, του σεξισμού και των 
διευρυνόμενων ταξικών ανισοτήτων. 
Πώς το πλαίσιο της διαθεματικότη-
τας επηρεάζει την πολιτική συμμετο-
χή των νέων και αντιστρόφως;
Οι Millennials και οι Gen Zers είναι 
ενστικτωδώς με τη διαθεματικότητα. Ως 
προς τη φυλετική και εθνοτική σύνθεση, 
είναι οι πιο ποικιλόμορφες από κάθε 
προηγούμενη γενιά στις ΗΠΑ. Στη 
συντριπτική πλειοψηφία τους αποδέχονται 
το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, την 
τρανς κοινότητα και άλλες σεξουαλικές 
μειονότητες. Αντιτίθενται ενεργά στον 
ρατσισμό και υποστηρίζουν κινήματα για 
τα δικαιώματα των μεταναστών/τριών 
και το #MeToo. Και όπως τόνισα ξανά, 
έχουν αντιληφθεί και ασκούνblockquote 
κριτική στην όλο και μεγαλύτερη ταξική 
ανισότητα. Όλα αυτά δεν τα βλέπουν σαν 
ανταγωνιστικά μεταξύ τους ζητήματα, αλλά 
αντίθετα σαν αλληλοσυνδεόμενες πλευρές 
της νεοφιλελεύθερης τάξης πραγμάτων.
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ 
των πολιτικών ακτιβιστών/τριών της Gen 
Z και των Millennials, είναι μεγάλο το 
τμήμα όσων αυτοπροσδιορίζονται ως 
κουιρ και τρανς. Δεν είμαι σίγουρη πώς 
εξηγείται, αλλά ενισχύει τη διάσταση της 
διαθεματικότητας σε όλα τα κινήματα όπου 
συμμετέχουν.

Το κίνημα Black Lives Matter έγινε 
ένα διεθνές σημείο αναφοράς το 
καλοκαίρι του 2020. Με βάση τις 
αναλύσεις σας για το BLM την προ-
ηγούμενη δεκαετία του 2010, πώς 
σχολιάζετε τις πρόσφατες εξελίξεις 
και πιο συγκεκριμένα το ρόλο της 
Gen Z και τη χρήση των κοινωνικών 
δικτύων στο BLM;

Στο πρώτο κύμα του Black Lives Mat-
ter ήταν πρωταγωνιστικός ο ρόλος των 
μαύρων Millennials, στην πλειοψηφία τους 
γυναίκες και συχνά αυτοπροσδιοριζόμενες 

ως queer, όπως τεκμηρίωσα στο άρθρο 
που αναφέρατε στην πρώτη ερώτηση. Πιο 
πρόσφατα, είδαμε σε ακόμη μεγαλύτερους 
αριθμούς Gen Zers από όλες τις φυλές 
και τις εθνικότητες να διαδηλώνουν κατά 
του ρατσισμού. Σύμφωνα με αξιόπιστες 
αναφορές στις μαζικές διαδηλώσεις του 
2020 για τη δολοφονία του Τζόρτζ Φλόιντ, 
πάνω από το 50% των διαδηλωτών/ριών 
στις ΗΠΑ ήταν κάτω των 30 ετών. Οι 
άνθρωποι που είχαν ηγετικό ρόλο ήταν 
σε συντριπτικό βαθμό απ’ τη νέα γενιά 
και χρησιμοποιούσαν για την οργάνωσή 
τους κυρίως το Instagram και άλλα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Μια άλλη διαφορά 
ήταν ότι ενώ στο αρχικό κύμα του BLM 
ήταν συντριπτική η παρουσία των μαύρων, 
οι διαδηλώσεις του 2020 προσέλκυσαν 
πολύ μεγάλο αριθμό λευκών, που συχνά 
ήταν μάλιστα η πλειοψηφία, και πάλι 
κυρίως νέων και μορφωμένων.

Το κομμάτι της χρήσης των κοινωνικών 
δικτύων είναι όλο και πιο περίπλοκο. 
Στο πρώτο κύμα της πολιτικής δράσης 
των Millennials – για παράδειγμα στο 
Occupy και το πρώτο κύμα του BLM – 
οι νέοι άνθρωποι ήταν πολύ πιο ικανοί 
στη χρήση αυτών των εργαλείων για 
οργανωτικούς σκοπούς σε σχέση με τους 
πιο ηλικιωμένους – και το πιο σημαντικό, 
σε σχέση με την αστυνομία και άλλες 
κρατικές υπηρεσίες. Τώρα πολλές απ’ 
αυτές τις ομάδες τα χρησιμοποιούν εξίσου 
αποτελεσματικά. Τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης εξακολουθούν να αξιοποιούνται 
από τη νέα γενιά ακτιβιστών/τριων, αλλά 
πλέον αξιοποιούνται επίσης από πιο 
ηλικιωμένους και δρώντες της δεξιάς, από 
την αστυνομία και τις πλέον διαφορετικές 
κατηγορίες ανθρώπων.

Ε- Book Συνεντεύξεις
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Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα στις 
ΗΠΑ (Gallup poll), η συντριπτική 
πλειοψηφία των Gen Zers τοποθε-
τείται υπέρ της συνδικαλιστικής 
οργάνωσης. Επιπλέον, υπάρχουν 
παραδείγματα εργατικών κατακτή-
σεων, όπου πρωταγωνιστούν νέες 
εργαζόμενες, όπως στην πρόσφατη 
ίδρυση σωματείου στα Starbucks 
στη Νέα Υόρκη το Δεκέμβριο του 
2021. Είναι πράγματι μαζική αυτή η 
τάση στις ΗΠΑ;

Ναι, το ενδιαφέρον και η εμπλοκή στο 
εργατικό κίνημα έχουν αυξηθεί ραγδαία 
μεταξύ των νέων Αμερικανών. Όταν είχα 
ερευνήσει τα κοινωνικά κινήματα των 
Millennials, η εργασία δεν είχε ακόμη 
αναδειχθεί σε σημαντικό πεδίο δράσης 
γι’ αυτή τη γενιά. Αυτό είναι κάτι που 
τώρα έχει αλλάξει. Η ανησυχία και η 
ευαισθητοποίηση γύρω από την εκτόξευση 
της ανισότητας εκφράστηκε πρώτα στο 
κίνημα Occupy Wall Street, καθώς και 
στις καμπάνιες του Μπέρνι Σάντερς στις 
προκριματικές εκλογές και τη θεαματική 
ανάπτυξη των Δημοκρατών Σοσιαλιστών της 
Αμερικής. Σε αυτό το πλαίσιο, η αναγνώριση 
της δυνατότητας των εργατικών σωματείων 
να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των 
εργαζομένων και την καταπολέμηση της 
ανισότητας έχει εκρηκτική διάσταση στις 
γενιές των Millennials και Gen Z, ιδιαίτερα 
στα πιο μορφωμένα τμήματά τους.

Τα επαγγέλματα όπου έγιναν οι 
πιο αξιοσημείωτες προσπάθειες 
συνδικαλιστικής οργάνωσης περιλαμβάνουν 
δημοσιογράφους (τόσο στα έντυπα 
όσο και στα ψηφιακά μέσα), βοηθούς 
διδασκαλίας και βοηθητικό προσωπικό 
σε κολλέγια, πολιτικό προσωπικό, 
υπαλλήλους σε μουσεία, προσωπικό μη 
κυβερνητικών οργανισμών και άλλους 
τομείς όπου προσλαμβάνουν μορφωμένους 
εργαζόμενους/ες, τους οποίους/ες 
πληρώνουν με πενιχρές αμοιβές που 
δε μπορούν σε καμία περίπτωση να 
συγκριθούν με τα επίπεδα των δεξιοτήτων 
τους. Οι Millennials έπαιξαν ηγετικό ρόλο 
στο κύμα των απεργιών των δασκάλων 
το 2018, με ένα σημαντικό τμήμα τους 

να έχει ήδη την εμπειρία της καμπάνιας 
του Σάντερς το 2016. Επιπλέον, δεν είναι 
τυχαίο ότι η αρχική οργάνωση της απεργίας 
ξεκίνησε από το Facebook. Η περίπτωση 
στα Starbucks είναι διαφορετική γιατί 
δε χρειάζεται να έχεις περάσει από την 
ανώτερη εκπαίδευση για μια θέση εργασίας 
μπαρίστα. Όμως, οι νέες και οι νέοι που 
ηγήθηκαν στην καμπάνια για το σωματείο 
στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης ήταν 
πράγματι προοδευτικές νέες ακτιβίστριες 
με ανώτερη εκπαίδευση. Η επιτυχία τους 
έχει εμπνεύσει παρόμοιες συνδικαλιστικές 
κινήσεις σε άλλα καταστήματα Starbucks 
στις ΗΠΑ, οι οποίες αυτή την περίοδο 
βρίσκονται σε εξέλιξη.
Οπωσδήποτε, αυτές οι προσπάθειες έχουν 
αντίκτυπο, αλλά δεν θα τις αποκαλούσα 
«μαζικές». Ο αριθμός των νέων μελών 
στα σωματεία όπως προκύπτει απ’ τις 
προσπάθειες αυτές είναι μέτριος και 
σίγουρα πολύ μικρός για να επηρεάσει το 
συνολικά χαμηλό ποσοστό συνδικαλιστικής 
οργάνωσης στις ΗΠΑ. Μόλις το 6% των 
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και το 
11% του συνόλου του εργατικού δυναμικού 
συμμετέχουν σε σωματεία στις ΗΠΑ – το 
χαμηλότερο ποσοστό εδώ και έναν αιώνα. Η 
αποδοχή, βέβαια, των εργατικών σωματείων 
σε επίπεδο κοινής γνώμης είναι σήμερα 
μεγαλύτερη απ’ό,τι ήταν εδώ και πολλές 
δεκαετίες – ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, 
μεταξύ των νέων Αμερικανών. Και ο 
Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τοποθετείται πιο 
ευνοϊκά απέναντι στα εργατικά συνδικάτα 
σε σχέση με κάθε προηγούμενο Πρόεδρο 
των ΗΠΑ μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Αλλά το να μεταφραστούν όλα αυτά σε μια 
πραγματική ανάταση του συνδικαλισμού 
είναι ένα δύσκολο έργο.

Το εργατικό δίκαιο στις ΗΠΑ είναι 
υπερβολικά μεροληπτικό υπέρ της 
εργοδοσίας. Οι εταιρείες συστηματικά 
προσφεύγουν σε νόμιμες και παράνομες 
ενέργειες για να καταπνίξουν τις 
προσπάθειες συνδικαλιστικής οργάνωσης, 
συχνά με επιτυχία. Για παράδειγμα, τα 
Starbucks πρόσφατα απέλυσαν μια ομάδα 
επτά εργαζομένων στο Μέμφις (Τενεσί) 
που προσπαθούσαν ενεργά να οργανωθούν 
συνδικαλιστικά. Είναι παράνομη η 
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απόλυση εργαζομένων για συνδικαλιστικές 
δραστηριότητες, αλλά είναι κοινή πρακτική. 
Συνήθως, όπως και σε αυτήν την περίπτωση, 
η διοίκηση ισχυρίζεται ότι οι απολύσεις 
έγιναν για άλλους λόγους. Και, επιπλέον, 
υπάρχουν πολλά απολύτως νόμιμα μέσα 
καταπολέμησης κάθε προσπάθειας 
συνδικαλιστικής οργάνωσης. Οι τακτικές 
εκφοβισμού που ακολουθεί η εργοδοσία 
είναι συχνά πολύ αποτελεσματικές σε 
χώρους δουλειάς όπου επιχειρείται το 
στήσιμο σωματείων. Παρατηρείται ότι οι 
πρακτικές της εργοδοσίας είναι λιγότερο 
ισχυρές όταν το εργατικό δυναμικό είναι πιο 
μορφωμένο και την ίδια στιγμή πολιτικά 
αφοσιωμένο, όπως στις περιπτώσεις των 
νέων δημοσιογράφων, του διδακτικού 
προσωπικού και άλλων επαγγελματικών 
κατηγοριών στις οποίες αναφέρθηκα 
προηγουμένως.

Υπάρχει ένα προτεινόμενο μέτρο 
μεταρρύθμισης του εργατικού δικαίου, το 
Pro Act, που εξετάζεται επί του παρόντος 
στο Κογκρέσο, αλλά δεν έχει προοπτική να 
υπερψηφιστεί στο άμεσο μέλλον. Αυτό δεν 
αποκλείει τη συνέχιση των προσπαθειών 
συνδικαλιστικής οργάνωσης των νέων 
εργαζομένων, αλλά σίγουρα καθιστά 
δυσκολότερο να φανταστούμε μια ευρύτερη 
εργατική ανάταση. Γνωρίζουμε, βεβαία, από 
την ιστορία ότι η ανάπτυξη των συνδικάτων 
γίνεται με ραγδαίο και απότομο τρόπο, και 
όχι σταδιακά. Αν και είναι πολύ νωρίς για 
να πούμε εάν ένα τέτοιο ξέσπασμα είναι 
πιθανό τα επόμενα χρόνια, θα έλεγα ότι 
είμαι επιφυλακτική.

Στην ανάλυσή σας για τα κινήματα νε-
ολαίας τη δεκαετία του 2010, τονίζετε 
τη σημασία της θεώρησης του Karl 
Mannheim για τις γενιές. Με ποιους 
τρόπους μπορεί να είναι χρήσιμη μια 
επιστροφή στο έργο του Mannheim 
για τη μελέτη της νέας γενιάς σήμερα 
και για τη συγκρότηση μιας πολιτικής 
γενιάς;

Σε πολλές πρόσφατες θεωρήσεις, η 
διαφοροποίηση μεταξύ Millennials, Gen Z 
και Gen X γίνεται με βάση τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά και, ορισμένες φορές, 
τα καταναλωτικά γούστα. Σε αντίθεση με 
αυτές τις οπτικές, ο Mannheim ορίζει 
τις γενιές με βάση τις ιδιαιτερότητες των 
βιωμένων εμπειριών τους και των τρόπων 
σκέψης που αυτές οι εμπειρίες παράγουν. 
Για τον Mannheim, μια γενιά δεν είναι 
ένα βιολογικό φαινόμενο που ορίζεται 
από την ηλικία αλλά ένα κοινωνιολογικό 
φαινόμενο που ορίζεται από τα δράματα 
της ιστορίας. Αυτό που έχει σημασία δεν 
είναι το έτος κατά το οποίο γεννιούνται οι 
άνθρωποι, αλλά οι ιστορικά συγκεκριμένες, 
κοινές εμπειρίες τους, ιδιαίτερα κατά 
τη διάρκεια των, καθοριστικών για τη 
διαμόρφωση της ζωής των ανθρώπων, 
χρόνων της εφηβείας και της πρώιμης 
ενηλικίωσης. Αυτές οι κοινές εμπειρίες 
διαμορφώνουν αποφασιστικά τους τρόπους 
σκέψης που διαχωρίζουν τη μια γενιά από 
τις άλλες. Αν και ο Mannheim ανέπτυξε 
αυτή τη θεωρία τη δεκαετία του 1920, το 
πιο γνωστό παράδειγμα αυτού που είχε στο 
μυαλό του, τουλάχιστον στις ΗΠΑ, είναι 
η λεγόμενη “γενιά της κατάθλιψης” – η 
οποία ενηλικιώθηκε κατά τη διάρκεια της 
οικονομικής και πολιτικής αναταραχής 
της δεκαετίας του 1930, μιας κρίσης που 
διαμόρφωσε τους τρόπους σκέψης όχι μόνο 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου που 
διένυαν αλλά και σε όλη την ενήλικη ζωή 
τους.

Από τη σκοπιά του Mannheim, θα 
μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι Mil-
lennials και οι Gen Zers αποτελούν μια 
ενιαία γενιά, αφού διαμορφώθηκαν από 
τόσες πολλές κοινές εμπειρίες. Και οι δυο 
γενιές μεγάλωναν προσδοκώντας ότι οι 
φυλετικές και έμφυλες ανισότητες θα είχαν 
σε μεγάλο βαθμό εξαλειφθεί. Στη συνέχεια 
κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν εκτεταμένη 
αστυνομική βία και σεξουαλικές επιθέσεις. 
Επιπλέον, είναι “ψηφιακοί γηγενείς” με 
πολύ μεγαλύτερη ικανότητα στα κοινωνικά 
δίκτυα σε σχέση με τις προηγούμενες 
γενιές. Και από κοινού αντιμετωπίζουν μια 
αγορά εργασίας στην οποία η επισφαλής 
απασχόληση συνιστά όλο και περισσότερο 
κανονικότητα – που επιδεινώθηκε από 
τη στιγμή της εισόδου τους στην αγορά 
εργασίας κατά τη διάρκεια της μεγάλης 
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Όπως ισχυρίζεστε στο έργο σας, 
η αφήγηση, η τέχνη, δηλαδή, της 
διήγησης ιστοριών εμφανίζεται 
να είναι μια όλο και πιο σημαντική 
στρατηγική για πολλά σύγχρονα 
κινήματα της νέας γενιάς. Πώς 
βλέπετε την ανάπτυξη αυτής της 
ικανότητας εντός των κοινωνικών 
κινημάτων;

Αυτή ήταν μια   ιδιαίτερα σημαντική 
στρατηγική στην περίπτωση των “Dream-
ers” – ένα κίνημα νέων μεταναστών/
ριών που έφτασαν στις ΗΠΑ ως παιδιά 
και στερούνται νόμιμων χαρτιών 
παραμονής. Στην αρχή είχαν τη βοήθεια 
μιας παλαιότερης γενιάς ακτιβιστών για 
τα δικαιώματα των μεταναστών/ριών, που 
βοήθησαν να αφηγηθούν τις ιστορίες τους 
με τρόπο που να εμπνέουν τη συμπάθεια 
ενός ευρύτερου κοινού. Σε μεταγενέστερο 
στάδιο, όμως, οι Dreamers άσκησαν κριτική 

στην ως τότε προσέγγισή τους, επειδή 
φαινόταν να δαιμονοποιεί τους γονείς τους 
ακόμη και αν τους παρουσίαζε ως πολίτες-
πρότυπα. Επέλεξαν να υιοθετήσουν μια 
πιο πολύπλοκη αφήγηση που αναγνωρίζει 
ως βάσιμους τους λόγους για τους οποίους 
οι γονείς τους έφτασαν στις ΗΠΑ χωρίς 
χαρτιά και με αυτόν τον τρόπο αγκάλιασαν 
το σύνολο των εμπειριών των παιδιών των 
μεταναστών/ριών, και όχι μόνο κάποιων 
περιπτώσεων που λειτουργούσαν ως 
πρότυπα.

Τα τελευταία χρόνια, η αφήγηση αποτελεί 
χαρακτηριστικό πολλών κοινωνικών 
κινημάτων – και όχι μόνο μεταξύ των 
Gen Zers και των Millennials. Μέσα 
από δυνατές αφηγήσεις, οι ηγεσίες των 
κοινωνικών κινημάτων ελπίζουν να 
κερδίσουν την υποστήριξη ευρύτερων 
κοινών από αυτά που άμεσα εκπροσωπούν, 
προκειμένου να προωθήσουν τους στόχους 
τους. Τα κοινωνικά δίκτυα, μέσα από τα 
οποία μπορούν να επικοινωνηθούν αυτές οι 
αφηγήσεις ή ιστορίες, παίζουν καθοριστικό 
ρόλο σε αυτές τις προσπάθειες.

οικονομικής κρίσης. Πράγματι, ορισμένοι 
mainstream σχολιαστές όπως ο Wil-
liam Frey, δημογράφος στο Ινστιτούτο 
Brookings, αντιμετωπίζει τον πρόσφατο 
ακτιβισμό της Gen Z και των Millenni-
als ως ένα ενιαίο φαινόμενο (αν και χωρίς 
κάποια αναφορά στον Mannheim).
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Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο site του Eteron το Μάρτιο του 2022

https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2020/06/08/the-nations-racial-justice-protests-are-a-pivotal-moment-for-millennials-and-gen-z/
https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2020/06/08/the-nations-racial-justice-protests-are-a-pivotal-moment-for-millennials-and-gen-z/
https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2020/06/08/the-nations-racial-justice-protests-are-a-pivotal-moment-for-millennials-and-gen-z/
https://eteron.org/interview/synenteyxi-ruth-milkman-oi-millennials-kai-i-gen-z-antimetopizoyn-vathia-avevaiotita-gia-to-mellon/
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στην ιστορία»

και η νέα γενιά.
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Στις 15 Οκτωβρίου του 2011 διαδηλωτές και 
διαδηλώτριες κατέλαβαν τους δρόμους 951 
πόλεων σε 82 χώρες του κόσμου, από τις 
ΗΠΑ και τη Λατινική Αμερική μέχρι την Ευ-
ρώπη και την Ασία. Ήταν η αποκορύφωση 
των μηνών που προηγήθηκαν και που ση-
μαδεύτηκαν από κινητοποιήσεις και ανατα-
ραχές παγκοσμίως. Ο κοινός παρονομαστής 
ήταν η δυσαρέσκεια απέναντι στις οικονομι-
κές πολιτικές όπως προέκυψαν μετά την πα-
γκόσμια κρίση του 2008. Την περίοδο που 
ξέσπασε η παγκόσμια οικονομική ύφεση 
αλλά και οι διαδηλώσεις που ακολούθησαν, 
οι Millennials έκαναν τα πρώτα τους βήμα-
τα προς την ενηλικίωση ενώ η Generation Ζ 
έμπαινε στην εφηβεία.

Σύμφωνα με τον Keir Milburn, καθηγητή 
πολιτικής οικονομίας1 και συγγραφέα του 
βιβλίου Generation Left,2 τα συμβάντα 
αυτά ήταν καθοριστικά για την πολιτική, 
ιδεολογική και δημογραφική διαμόρφωση 
της νέας γενιάς.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Keir 
Milburn στο Eteron, είχαμε την ευκαιρία 
να συζητήσουμε μαζί του ιδέες που έχει 
καταθέσει στο διεθνή διάλογο γύρω από τις 
γενιές και να του θέσουμε ερωτήματα για 
πρόσφατες τάσεις και εξελίξεις την περίοδο 
της πανδημίας.

Από το 2019 που εκδόθηκε το βιβλίο του 
μέχρι και σήμερα, ο Milburn έχει παρέμβει 
σε πολλές εκδηλώσεις Ινστιτούτων και ερευ-
νητικών προγραμμάτων για τη νέα γενιά,3 
έχει βρεθεί συχνά καλεσμένος σε podcast 
εκπομπές και έχει πλούσια αρθρογραφία σε 
εφημερίδες και εναλλακτικά media, όπως 
το Novara Media,4 όπου είναι συμπαρουσι-
αστής της εκπομπής #ACFM.5 

Βασική θέση του Milburn είναι ότι η ηλικία 
έχει πλέον αναδειχθεί στον πιο αξιόπιστο 
παράγοντα πρόβλεψης πολιτικών απόψεων 
και πρόθεσης ψήφου. Προκύπτει, λοιπόν, 
ότι είναι πολύ πιο πιθανό σήμερα οι νέοι 
άνθρωποι να έχουν αριστερές απόψεις 
και να ψηφίζουν αριστερά κόμματα σε 
αντίθεση προς τις συντηρητικές απόψεις 
και την αντίστοιχη εκλογική συμπεριφορά 

των μεγαλύτερων γενεών. Αν και συχνά 
υπάρχει η αίσθηση ότι αυτό ίσχυε ανέκαθεν, 
υποστηρίζει ότι η κατάσταση δεν ήταν 
πάντα έτσι.6

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Et-
eron, ο Milburn υπογραμμίζει ότι μια 
κρίσιμη παράμετρος για την ανάλυση αυτού 
του φαινομένου είναι το οικονομικό χάσμα 
μεταξύ νεότερων και μεγαλύτερων γενεών, 
το οποίο ενέτεινε η παγκόσμια οικονομική 
κρίση του 2008. Εστιάζοντας σε χώρες όπως 
οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, εξηγεί ότι 
οι νέοι εργαζόμενοι και εργαζόμενες, που 
στη συντριπτική πλειοψηφία στερούνται 
ιδιόκτητης στέγης, εξαρτώνται από το 
επίπεδο των μισθών και εκτίθενται στα 
αυξημένα κόστη διαβίωσης, κλήθηκαν 
να αντιμετωπίσουν μία διαφορετική 
υλική πραγματικότητα από εκείνη των 
ηλικιωμένων ιδιοκτητών περιουσιακών 
στοιχείων.

Οι διαφορετικές αυτές πραγματικότητες 
και εμπειρίες δημιούργησαν κατά συνέπεια 
μία «απόκλιση στις απεικονίσεις του 
μέλλοντος», όπως τις περιγράφει ο Mil-
burn:

«Στο βιβλίο μου υποστηρίζω ότι 
αυτή η ‘συνδυασμένη και άνιση 
κατάρρευση της νεοφιλελεύθερης 
φιλοδοξίας έχει οδηγήσει σε κρίση 
τον τρόπο με τον οποίο οι νέες 
και οι νέοι κατανοούν τον κόσμο. 
Σαν αποτέλεσμα, η αναδυόμενη 
γενιά του 2008 είναι μαζική και 
απογοητευμένη, αλλά είναι επίσης 
και πολιτικά αμφίσημη», σημειώνει.

Εκεί εδράζεται για τον Milburn και η 
εκλογική στροφή στο δεύτερο μισό της 
δεκαετίας του 2010, με τις νεότερες γενιές 
να υποστηρίζουν πολιτικά projects όπως 
αυτό των Sanders και Corbyn σε ΗΠΑ και 
Ηνωμένο Βασίλειο, αντίστοιχα.

Όταν ολοκληρώθηκε το βιβλίο του Gen-
eration Left, ο Covid-19 δεν είχε κάνει 
ακόμη την εμφάνισή του. Για το λόγο 
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αυτό, του ζητήσαμε να μας διατυπώσει 
κάποιες σκέψεις για την επίδραση της νέας 
κατάστασης στην πολιτική διαμόρφωση 
των Millennials και της Generation Z. Πιο 
ειδικά, εάν η οικονομική κρίση του 2008 
έθεσε τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση 
της Generation Left, μπορεί η πανδημία και 
οι οικονομικές της συνέπειες να οδηγήσουν 
στην ανάδυση μιας νέας πολιτικής γενιάς;
Ο Milburn υποστηρίζει ότι η πανδημία του 
Covid είναι από τα γεγονότα εκείνα που 
έχουν σημαντικές πολιτικές συνέπειες. Λόγω 
του ότι παραμένουν οι μεγάλες διαφορές 
ανάμεσα στις γενιές ως προς τους πόρους, τις 
προοπτικές και τα υλικά συμφέροντα, ο ίδιος 
εκτιμά ότι είναι αρκετά πιθανό οι συνέπειες 
αυτές να λάβουν γενεακές διαστάσεις. Προς 
το παρόν, η κατάσταση φαίνεται να είναι 
αντιφατική. Απ’ τη μια, έχουν εμφανιστεί 
σημαντικά δείγματα αλληλεγγύης των νέων 
προς τις μεγαλύτερες γενιές και, απ’ την 
άλλη, ο αντίκτυπος όσων συμβαίνουν σήμερα 
είναι πιθανό να εντείνει στο μέλλον το χάσμα 
μεταξύ των γενεών:

«Αν και οι ηλικιωμένοι/ες 
κινδυνεύουν περισσότερο να 
αντιμετωπίσουν τον θάνατο ή 
σημαντικές συνέπειες από τη 
μόλυνση από τον Covid, είναι 
οι νέες και οι νέοι που έχουν 
πληρώσει το μεγαλύτερο 
κόστος από την κοινωνική 
αποστασιοποίηση τόσο σε 
επίπεδο εισοδήματος όσο και της 
περιορισμένης κοινωνικής ζωής. 
Αν και, σε γενικές γραμμές, αυτό το 
βάρος φαίνεται να το έχουν δεχθεί 
πρόθυμα, οι μακροπρόθεσμες 
οικονομικές και πολιτικές 
συνέπειες της πανδημίας είναι 
περισσότερο αβέβαιες,» μας εξηγεί.

Παράλληλα, θεωρεί ότι όσα συμβαίνουν 
την τελευταία διετία θα αφήσουν βαθύτερο 
αποτύπωμα στη νέα γενιά και θα παίξουν 
σημαντικό ρόλο στη διατύπωση των 

μελλοντικών πολιτικών της αιτημάτων, 
καθώς και στις αντιλήψεις της για την 
έννοια της ελευθερίας:

«Μια πολιτική διάσταση που έφερε 
στο προσκήνιο η πανδημία είναι οι όλο 
και αυξανόμενοι διαχωρισμοί ανάμεσα 
στις διαφορετικές αντιλήψεις που 
υπάρχουν γύρω από το ερώτημα της 
ελευθερίας. Αυτή η τάση πιθανότατα θα 
επιμείνει, καθώς τόσο η πανδημία όσο 
και η κλιματική κρίση είναι πλανητικής 
διάστασης και αποκαλύπτουν τη 
στενή αλληλεξάρτησή μας με άλλους 
δρώντες, ανθρώπους και μη. Ως τέτοιες, 
προβληματοποιούν μια συγκεκριμένη, 
νεοφιλελεύθερη αντίληψη της ελευθερίας, 
ως μια αίσθηση αυτονομίας από τους 
γύρω μας – στην πραγματικότητα, ως την 
ικανότητα δράσης χωρίς την ανάγκη να 
λάβουμε υπόψη τους άλλους ανθρώπους. 
Πρόκειται για μια αίσθηση αυτονομίας 
που στην πραγματικότητα αγνοεί ότι 
ο παράγοντας που επιτρέπει αυτήν 
ακριβώς την αυτονομία, είναι η εργασία 
υποδομής και κοινωνικής αναπαραγωγής 
των άλλων ανθρώπων. Ο κίνδυνος της 
μόλυνσης από τον Covid-19 έφερε 
ακαριαία στο προσκήνιο ακριβώς αυτή την 
“αναγκαία εργασία”, καθώς οι εργασιακές 
συνθήκες εκείνων που την ασκούν 
μετατράπηκαν σε ενδεχόμενο παράγοντα 
μόλυνσης. Παρομοίως, η κοινωνική 
αποστασιοποίηση, ο εμβολιασμός και οι 
δραστηριότητες που παράγουν εκπομπές 
άνθρακα, καθιστούν πλέον ξεκάθαρο ότι 
οι πράξεις μας επηρεάζουν τους άλλους 
ανθρώπους και αντιστρόφως.»

Η εμπειρία αυτή, κατά την άποψή του Mil-
burn, είναι πιθανό να οδηγήσει σε μία πιο 
δημοκρατική αντίληψη περί ελευθερίας 
στο μέλλον και την αναζήτηση λύσεων 
που να συμβάλλουν στη γεφύρωση του 
χάσματος των γενεών.

Μία από τις κριτικές που έχει δεχτεί 
το έργο του Milburn είναι ότι υιοθετεί 
μία «υπεραισιόδοξη» αντίληψη για την 
πολιτική διαμόρφωση της νέας γενιάς. 
Ο ίδιος υποστηρίζει ότι αυτή η κριτική 
φαίνεται να υπονοεί ότι υπάρχει μια 
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αυτόματη σύνδεση μεταξύ της κοινωνικής 
θέσης και της πολιτικής συνείδησης. Αυτή 
η θέση, όπως εξηγεί ο Milburn, είναι 
τόσο διαδεδομένη στη σύγχρονη πολιτική 
σκέψη, σε βαθμό που να θεωρείται κοινή 
λογική. Όπως όμως ο ίδιος υπογραμμίζει, 
«οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες 
που γνώρισαν οι νεότερες γενιές δεν τις 
καθιστούν αυτόματα και πιο ριζοσπαστικές 
σε μία προοδευτική κατεύθυνση.»

Ο Milburn αντλεί για την ανάλυσή του 
από το θεωρητικό έργο του Karl Mann-
heim γύρω από τις γενιές. Σύμφωνα με τον 
Mannheim, όταν εμφανίζονται γεγονότα 
και παράγουν συνθήκες για να διαμορφωθεί 
μια πολιτική γενιά, συγκροτούνται 
διαφορετικές «γενεακές μονάδες», 
ενδεχομένως στον άξονα αριστερά – δεξιά. 
Για να σχηματιστεί μια συνεκτική πολιτική 
γενιά, τότε πρέπει μια από αυτές τις 
«γενεακές μονάδες» να καταστεί ηγεμονική 
σε σχέση με τις υπόλοιπες της ίδιας 
περιόδου.

Σε αυτή την κατεύθυνση, αναπτύσσει ο 
Milburn τη θέση του ότι γεγονότα μεγάλης 
κλίμακας «μπορούν να οδηγήσουν στο 
σχηματισμό μιας γενιάς αν επιδράσουν στο 
τι θεωρείται εφικτό και αν αλλάξουν τις 
πεποιθήσεις γύρω από το ποιο μπορεί να 
είναι το μέλλον».

Υποστηρίζει, λοιπόν, ότι οι υλικές συνθήκες 
διαβίωσης δεν είναι τίποτα παραπάνω από 
τη βάση πάνω στην οποία μπορούν να 
χτιστούν διαφορετικές πολιτικές αφηγήσεις:

«Χρειάζεται να σκεφτούμε την κοινή 
βιωμένη εμπειρία της χειροτέρευσης των 
συνθηκών ζωής και των προοπτικών των 
νέων ανθρώπων κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του 2010, σαν την πρώτη ύλη από 
την οποία μπορούν να προκύψουν πολλά 
διαφορετικά πολιτικά projects.»

Εντός αυτής της διαδικασίας περιγράφει 
τη διαμόρφωση αριστερών «γενεακών 
μονάδων» σε πολλές χώρες την περασμένη 
δεκαετία και το σχηματισμό της Generation 
Left .

Παράλληλα, ο ίδιος παραδέχεται ότι το κύμα 
αισιοδοξίας που κυριαρχούσε στις αρχές του 
2019, όταν εκδόθηκε το βιβλίο, έχει αρχίσει 
και υποχωρεί. Τότε, όπως αναφέρει, η Gen-
eration Left έμοιαζε να τα καταφέρνει. 
Ο Jeremy Corbyn, μετά τα ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα του 2017, φαινόταν κοντά 
στην εκλογική νίκη. To ίδιο και ο Bernie 
Sanders στην κούρσα για το προεδρικό 
χρίσμα: «Οι δυο ηλικιωμένοι αριστεροί 
ηγέτες είχαν συσπειρώσει νέους και νέες 
ψηφοφόρους στη χώρα του ο καθένας, 
επιταχύνοντας και καθιστώντας ορατή τη 
μετατόπιση των νέων προς τα αριστερά». Η 
ήττα αμφότερων, όμως, άλλαξε τη μεγάλη 
εικόνα, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα νέο 
κύμα αβεβαιότητας για τις μελλοντικές 
κατευθύνσεις της νέας γενιάς.

Σε κάθε περίπτωση, αν και παραμένει 
ανοιχτό το τι θα συμβεί την περίοδο 
μετά την πανδημία, αυτό που διατρέχει 
συνολικά το επιχείρημά του Milburn είναι 
η αμφισβήτηση της αίσθησης ότι «μπορεί 
να υπάρξει ένα μυθικό πέρασμα σε έναν 
καλύτερο κόσμο που να παρακάμψει το 
δύσβατο πεδίο της πολιτικής δράσης», η 
οποία όπως μας είπε, «αποτελεί μια από τις 
κεντρικές φαντασιώσεις της εποχής μας».
Με αυτή την έννοια, ένα συμπέρασμα 
που μένει από τη συνέντευξη είναι ότι το 
φαινόμενο που περιγράφει στο βιβλίο του 
Generation Left αντιπροσωπεύει, όπως 
το θέτει, ένα «άνοιγμα στην ιστορία» και 
αναφέρεται «όχι μόνο στην τωρινή αριστερή 
τάση των νέων, αλλά και στο πολιτικό 
πρότζεκτ να αναπτυχθεί και να διεκδικηθεί 
μια νέα αριστερή πολιτική που να αντιστοιχεί 
στις εμπειρίες της νέας γενιάς».
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Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο site του Eteron το Φεβρουάριο του 2022

https://eteron.org/interview/to-anoigma-stin-istoria-kai-i-nea-genia-apo-tin-krisi-toy-2008-stin-pandimia/
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1. Ο Keir Milburn δίδασκε μέχρι πρόσφατα στο University of Leicester. Συνεργάζεται με 
το Ίδρυμα Rosa Luxemburg (παράρτημα Λονδίνου) γύρω από ζητήματα τοπικής αυτοδιοίκησης, 
οικονομικής δημοκρατίας και πολιτικής οικονομίας

2. Keir Milburn, Generation Left (Polity, 2019)
3. The World Transformed, ‘What is Generation Left?’, 28/9/2021; DigiGen webinar, 

“The digital generation’s political voices”, 26/5/2021
4. Keir Milburn, ‘The Pandemic is Changing How It Feels to Be Free’, Novara Media, 

6/1/2020
5. To #ACFM είναι podcast στο Novara Media, το οποίο παρουσιάζει ο Milburn μαζί με τη 

Nadia Idle και τον Jeremy Gilbert. Το εύρος της θεματολογίας τους καλύπτει ζητήματα «αριστερής 
πολιτικής, κουλτούρας, μουσικής και εμπειριών συλλογικής χαράς»

6. Ενδεικτικά, στις εκλογές που κέρδισε η Θάτσερ το 1983, οι Συντηρητικοί έχουν την πρωτιά 
με 42% στις ηλικίες 18 – 24 ετών με 9 μονάδες διαφορά απ’ τους Εργατικούς. Ipsos MORI, ‘How 
Britain Voted Since October 1974’ 
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«Δεν μπορεί να 
υπάρξει ένα μυθικό 
πέρασμα
σε έναν καλύτερο
κόσμο που να 
παρακάμψει
το δύσβατο πεδίο
της πολιτικής
δράσης».

Keir Milburn



Η Gen Z 
γεννήθηκε

και μεγάλωσε
σε στιγμές

κρίσης
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Τον Μάιο του 2022, το Eteron πραγματοποίησε βίντεο-συνέντευξη με την Donatella 
Della Porta, Καθηγήτρια πολιτικών επιστημών και Κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών και 
Κοινωνικών Επιστημών στην Scuola Normale Superiore της Φλωρεντίας, όπου επίσης 
διευθύνει το Center on Social Movement Studies (Cosmos). Το έργο της αποτελεί σημείο 
αναφοράς διεθνώς στο πεδίο μελέτης των κοινωνικών κινημάτων.

Στο πλαίσιο του project Gen Z | Voice On, συζητήσαμε μαζί της για την πολιτικοποίηση 
των νέων παγκοσμίως, τον ψυχολογικό αντίκτυπο των πολλαπλών κρίσεων και τη χρήση 
των social media ως εργαλείο για τη διάχυση κοινωνικών μηνυμάτων.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τη συνέντευξη σε γραπτή μορφή.

Ποια είναι τα κύρια ευρήματα
των ερευνών σας σχετικά με τις 
διαμαρτυρίες των Millennials;

Νομίζω ότι η έννοια της γενιάς είναι πολύ 
σημαντική για την ανάπτυξη, γενικά, μιας 
κριτικής θεώρησης γύρω από την αδικία 
και τις διάφορες μορφές της, ούτως ώστε 
να αντιμετωπίζονται διαθεματικά οι αδικίες 
σε κοινωνικό επίπεδο, έμφυλο, φυλετικό 
κ.ο.κ. Και αυτό έγινε επίσης ξεκινώντας 
από την αναγνώριση ορισμένων ειδικών 
χαρακτηριστικών των εμπειριών των Mil-
lennials. Έτσι, μελετήσαμε κυρίως το τμήμα 
αυτής της γενιάς που κινητοποιήθηκε, 
εκείνoυς και εκείνες δηλαδή που ήταν 
πολιτικά ενεργοί και ενεργές. Αυτό που 
είδαμε είναι ότι πρόκειται για μια γενιά που 
αυτοπροσδιορίζεται ως επισφαλής όχι μόνον 
όσον αφορά στις συνθήκες εργασίας αλλά 
και γενικότερα όσον αφορά στην εμπειρία 
της ζωής της.

Και αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει 
ταυτόχρονα συρρίκνωση των διαφόρων 
τύπων προστασίας των εργαζομένων στην 
αγορά εργασίας, αλλά και μια απώλεια 
γενικά κοινωνικών δικαιωμάτων που 
επηρεάζει καθοριστικά και με πολλούς 
τρόπους αυτή τη γενιά. Όπως, για 
παράδειγμα, το ότι αλλάζουν οι αντιλήψεις 
για το πώς θα είναι η ζωή τους και 
αναβάλλεται η επίτευξη ορισμένων από τα 
πλέον βασικά βήματα στην πορεία τους 
στην κοινωνία. Είναι επίσης μια γενιά που 
έχει έντονη την αίσθηση της προδοσίας, 
όχι μόνο από τις προηγούμενες γενιές 
αλλά κυρίως από το πολιτικό και κοινωνικό 
σύστημα που δεν συμπεριλαμβάνει τη 

γενιά των Millennials στην πολιτική και 
κοινωνική διαδικασία. Και αισθάνεται 
προδομένη όχι μόνο από την κυβέρνηση, 
αλλά συχνά και από τα κόμματα που 
υποτίθεται ότι ενδιαφέρονται για την 
κοινωνική αδικία. Παρ’ όλα αυτά, είναι 
μια γενιά που δεν απελπίζεται, γιατί 
παραμένει ιδιαίτερα προσηλωμένη στην 
κοινωνική αλλαγή. Αυτό το γνωρίζουμε 
γιατί εκτός από την έρευνα που έχουμε 
κάνει για την πιο κινηματική πλευρά αυτής 
της γενιάς, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, 
αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι σε αντίθεση 
με τις προσδοκίες αποπολιτικοποίησης, 
στην πραγματικότητα σε πολλές χώρες 
αυτή η γενιά χαρακτηρίζεται από μια 
έντονη διάσταση πολιτικής δέσμευσης, 
ανεκτικότητας και ευαισθησιών γύρω από 
γενικότερα θέματα δικαιωμάτων.

Ποιες είναι οι διαφορές
στην πολιτικοποίηση της Gen Z
και σε αυτή των Millennials;
Αυτό που επισημάναμε στην έρευνά μας 
είναι ότι και για τους ακτιβιστές και τις 
ακτιβίστριες, οι γενιές αναφέρονται σε 
πιο σύντομες περιόδους και μικρότερες 
ηλικιακές ομάδες, επειδή σχετίζονται πολύ 
με συγκεκριμένες εμπειρίες που έχουν 
ζήσει στην εφηβική ζωή και παράλληλα 
επηρεάζονται πολύ από τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά των κοινωνικών κινημάτων 
εκείνης της περιόδου. Έτσι, για παράδειγμα, 
οι διαμαρτυρίες για τη λιτότητα είχαν 
διαφορετικά αποτελέσματα στην Ελλάδα ή 
στη Γερμανία για τη γενιά των Millennials, 
επειδή είχαν διαφορετικό βαθμό έντασης 
και, επομένως, διαφορετική ικανότητα 
να εμπλέξουν τη νέα γενιά. Λαμβάνοντας 
υπόψη αυτές τις διαφορές καθώς και 
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τις διαφορές στον ίδιο τον ορισμό των 
γενεών, νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να 
πούμε είναι ότι η γενιά των Millennials 
χαρακτηρίστηκε από εμπειρίες κινημάτων 
με μεγάλη ευρύτητα, που μπόρεσαν να 
έχουν αντίκτυπο και σε πολιτικό και 
κοινωνικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε 
πολιτιστικό επίπεδο σε αρκετές ευρωπαϊκές 
χώρες.

Η Generation Z είναι μια γενιά που 
γεννήθηκε και αναπτύχθηκε σε στιγμές 
κρίσης που ήταν εξαιρετικά έντονες 
και έχουν αλληλεπιδράσει μεταξύ τους. 
Συγκεκριμένα, η χρηματοπιστωτική κρίση 
δεν είχε ακόμη τελειώσει σε αρκετές χώρες, 
ιδίως στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, όπως 
η Νότια Ευρώπη, κι επιπρόσθετα ξέσπασε 
η υγειονομική κρίση, η κλιματική κρίση 
έγινε ακόμα πιο ορατή και τώρα υπάρχει 
και μια στρατιωτική κρίση. Έτσι, πρόκειται 
για μια γενιά που έχει ενσωματώσει όχι 
απλά μία κατάσταση κρίσης αλλά πολλαπλές 
διαφορετικές κρίσεις.

Σε διαφορετικές χώρες αυτή η γενιά βιώνει 
διαφορετικού τύπου εμπειρίες. Η περίοδος 
της πανδημίας είχε φυσικά ιδιαίτερα ισχυρό 
αντίκτυπο σε αυτή τη γενιά. Ωστόσο σε 
ορισμένες χώρες οι εμπειρίες πολιτικής 
συμμετοχής ήταν αρκετά σημαντικές. 
Σκεφτείτε για παράδειγμα τη Χιλή, η οποία 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας μπόρεσε 
ως χώρα να προωθήσει και να αναπτύξει 
τους σπόρους μιας αλλαγής που είχε ήδη 
ξεκινήσει το 2019 την περίοδο πριν την 
πανδημία. Οι νέες και οι νέοι της Genera-
tion Z συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό στο 
Λίβανο στις διαδηλώσεις για τη δημοκρατία, 
όπως και στην Καταλονία και σε άλλες 
χώρες. Επομένως, η Generation Z έχει 
επίσης υπάρξει μια κινηματική γενιά, αλλά 
μένει ακόμη να δούμε τι είδους ευκαιρίες 
δημιουργήθηκαν για τη γενιά αυτή.

Τι ψυχολογικό αντίκτυπο είχαν οι 
κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας, 
όπως η οικονομική ύφεση και η 
πανδημία, στους Millennials?

Δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά αυτό που 
βλέπουμε μελετώντας το κινηματικό τμήμα 

αυτής της γενιάς είναι ότι οι προσωπικές 
συνθήκες ζωής είναι πολύ σημαντικές 
για τις κινητοποιήσεις. Έτσι, είδαμε ότι 
πολλές από τις διαμαρτυρίες, όπως το Fri-
days for Future και το Black Lives Mat-
ter, που αναφέραμε και προηγουμένως, 
χαρακτηρίζονται από έναν έντονο βαθμό 
προβληματισμού και αναστοχασμού γύρω 
από τις συνθήκες της ζωής. Ενώ, λοιπόν, 
στο παρελθόν τα προοδευτικά κινήματα 
και οι ακτιβιστές/τριες των κινημάτων 
επικεντρώνονταν κυρίως στις συλλογικές 
εμπειρίες, τα κινήματα αυτά εστίασαν 
περισσότερο στους τρόπους με τους 
οποίους οι άνθρωποι ατομικά βιώνουν 
αυτές τις εμπειρίες. Τόσο ο πόνος που 
προκαλούν οι πολλαπλοί αποκλεισμοί όσο 
κι η ανασφάλεια που σχετίζεται με όλες τις 
κρίσεις που προαναφέραμε έχει αποτελέσει 
μέρος και κομμάτι του αφηγήματος των 
Fridays for Future, τονίζοντας τις συνθήκες 
ζωής τους ως μια γενιά που στερείται το 
μέλλον, τη δυνατότητα να αποφασίσει 
για τη ζωή στο μέλλον και ούτω καθεξής. 
Βέβαια, σε ατομικό επίπεδο, ο τρόπος 
αντίδρασης στο αίσθημα της ανασφάλειας 
μπορεί να είναι πολύ διαφορετικός. Αυτό 
που είδαμε στις διαμαρτυρίες που ανέφερα 
είναι ότι αυτή η γενιά δεν είναι τελείως 
χωρίς πόρους, καθώς έχει επιπλέον την 
ικανότητα να χρησιμοποιεί τις τεχνολογικές 
δεξιότητές της για να πυροδοτεί αντιδράσεις 
εντός των υπαρχουσών συνθηκών με 
πολύ ευρηματικούς και αποτελεσματικούς 
τρόπους.

Ποια είναι η σχέση μεταξύ της χρή-
σης των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και των κινημάτων νεο-
λαίας;

Οι ακτιβιστές και οι ακτιβίστριες που 
πήραμε συνέντευξη συνέδεαν ρητά τα 
γενικά τους βιώματα ως προς τις κοινωνικές 
τους αλληλεπιδράσεις με τα online βιώματά 
τους. Και ταυτόχρονα ασκούσαν κριτική 
στους τρόπους με τους οποίους συχνά 
οργανώνονται οι συλλογικότητες των 
κοινωνικών κινημάτων. Έτσι, θυμάμαι ότι 
ένα από τα συνεντευξιαζόμενα άτομα είπε: 
“Ναι, είμαστε η γενιά που ανταλλάσσει 
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συνέχεια μηνύματα και είναι συνηθισμένη 
σε πολύ γρήγορες συνδέσεις. Δεν είμαστε 
μια γενιά που μπορεί να καθίσει δύο ώρες 
σε ένα δωμάτιο για να μιλήσει ας πούμε 
για γενικά θέματα”. Και οι εμπειρίες με τις 
τεχνολογίες ωθούν συχνά στην αναζήτηση 
πολύ γρήγορων αντιδράσεων αλλά και σε 
μια θετική αίσθηση δημιουργικότητας. Και 
αυτό είναι κάτι που είδαμε για παράδειγμα 
στο κίνημα Black Lives Matter, μια 
πρακτική χρήση πολύ διαφορετικών μορφών 
επικοινωνίας από νέους ανθρώπους. Από 
ό,τι είδαμε δηλαδή στην έρευνά μας, 
προκύπτει ότι δόθηκε πολύ μεγαλύτερη 
προσοχή στην πολιτικοποίηση της ιδιωτικής 
σφαίρας της ζωής.

Πολλές από τις ομάδες που μελετήσαμε και 
οι οποίες αποτελούνταν από νέους και νέες 
ακτιβιστές και ακτιβίστριες, εστίαζαν τις 
δραστηριότητές τους σε θέματα αθλητισμού 
και τέχνης και μας έλεγαν ότι πρέπει να το 
κάνουμε αυτό γιατί η γενιά μας βιώνει μια 
συνεχή επισφάλεια, συνέχεια δεν έχουμε 
χρόνο, πρέπει να κάνουμε 3 δουλειές, να 
πηγαίνουμε σε Πανεπιστήμια που απαιτούν 
όλο και μεγαλύτερη δέσμευση στη γρήγορη 
μάθηση και ούτω καθεξής. Επομένως, [μας 
έλεγαν] «δεν μπορούμε να ζητάμε από 
τους ανθρώπους να θυσιάσουν τον ελάχιστο 
ελεύθερο χρόνο που έχουν, πρέπει να τον 
πολιτικοποιήσουμε». Νομίζω ότι αυτό 
είναι σημαντικό και ως προς τις γενικές 
παρατηρήσεις σχετικά με τις επικοινωνίες 
και θα προσέθετα ότι το γεγονός ότι αυτή 
η γενιά είναι online δεν σημαίνει ότι δεν 
είναι και offline. Έτσι, οι επικοινωνιακές 
δεξιότητες επηρεάζονται από τις εμπειρίες 
στο διαδίκτυο, αλλά καλλιεργούνται 
επίσης από διάφορες εξωδιαδικτυακές 
μορφές αλληλεπιδράσεων. Και αυτό για 
τις ακτιβίστριες και τους ακτιβιστές ήταν 
ήδη ένα μάθημα από τις διαμαρτυρίες 
του 2011. Επομένως, τα κινήματα των 
πλατειών ήταν αυτά που ήταν επειδή οι 
ακτιβιστές/τριες είχαν συνειδητοποιήσει 
ότι δεν αρκεί να κινητοποιηθούν μόνο 
στο facebook ή μόνο κάνοντας tweets, 
αλλά ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτά 
τα μέσα και παράλληλα να συναντήσουν 
τους ίδιους τους ανθρώπους. Και αυτό 
είναι κάτι που από τη γενιά των Millenni-

Πώς μπορούν τα κοινωνικά 
κινήματα να υπερασπιστούν 
αποτελεσματικά τις πολιτικές 
ελευθερίες και να προστατεύσουν 
τις διαμαρτυρίες τους από την 
αστυνομική βία;

Νομίζω ότι η επικοινωνία είναι ένας 
τρόπος να το πετύχουν. Για παράδειγμα, 
κάτι που είδαμε στις κινητοποιήσεις 
μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ 
είναι η σημασία του ότι καταγράφηκε η 
δολοφονία και ότι, όπως αναφέρατε πιο 
πριν, αυτή η πολύ επιδέξια γενιά είναι 
επίσης πολύ προσεκτική στην απόκτηση 
και τη διατήρηση οπτικής γνώσης. Αυτό 
είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό το είδος 
γνώσης έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να 
προκαλεί συναισθήματα τόσο αρνητικά 
όσο και θετικά. Επομένως, σε μια περίοδο 
πληροφοριοδημίας (infodemic) ως προς τις 
διάφορες προκλήσεις – από την πανδημία 
μέχρι τον τωρινό πόλεμο – νομίζω ότι αυτό 
που είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με 
την εναντίωση στην καταστολή είναι το να 
καταγράφεται η καταστολή καθιστώντας την 
ορατή και παρέχοντας εναλλακτική γνώση 
και αντιπληροφόρηση.

Και η υπόθεση του Assange είναι ένα 
παράδειγμα του πόσο πολύ το ζήτημα της 
καταστολής συνδέει τον ακτιβισμό με την 
ελευθερία του Τύπου, την ελευθερία των 
ΜΜΕ. Το κίνημα του Black Lives Mat-
ter θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί ως 
παράδειγμα αντίστασης στην καταστολή 
γιατί δεν αρκεί να καταγγείλει κανείς αυτό 
που έγινε και να συλλέξει τεκμήρια του 
ίδιου του περιστατικού καταστολής, αλλά 
είναι επίσης πολύ σημαντικό να διαδοθεί 
αυτή η πληροφορία. Και ως προς αυτό, 
η πετυχημένη παγκόσμια καμπάνια που 

als πέρασε στη Generation Z με την πολύ 
συχνή εμφάνιση μορφών διαμαρτυρίας που 
διευκολύνουν τις άμεσες αλληλεπιδράσεις. 
Έτσι, οι διαμαρτυρίες διαρκείας εμπεριέχουν 
και στιγμές δια ζώσης ανταλλαγών και 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ακτιβιστών 
και ακτιβιστριών.
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ξεπήδησε με αφορμή τη δολοφονία του 
Τζορτζ Φλόιντ δείχνει επίσης ότι το μήνυμα 
πρέπει να διαδοθεί μέσα από διαφορετικά 
κανάλια και με διαφορετικές μορφές.
Αυτό που προέκυψε από την έρευνά μας 
ήταν ότι η μνήμη είναι πολύ σημαντική 
για τους νέους ανθρώπους, καθώς συνδέει 
συγκεκριμένες πράξεις καταστολής με 
προηγούμενες αντίστοιχες μνήμες καθώς 
επίσης και τις εμπειρίες των γενεών με 
διαφορετικές μορφές καταπίεσης και 
καταστολής. Και νομίζω ότι αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό για τον επιπλέον λόγο 
ότι όλο και περισσότερο εκτός από τις 
κρατικές μορφές καταστολής στις οποίες 
οι ακτιβιστές/τριες είναι πάνω-κάτω 
συνηθισμένοι/ες, όπως είναι η καταστολή 
και διάλυση διαδηλώσεων, υπάρχουν και 
άλλες διαφορετικές μορφές καταστολής 
μέσω παρενόχλησης και στιγματισμού 
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Το 
ειρηνιστικό κίνημα υφίσταται αυτή τη 

στιγμή πολύ ισχυρές μορφές τέτοιου 
τύπου καταστολής. Επιπλέον, κάτι που 
καταγγέλλουν πολλά κινήματα είναι οι 
ευρείες μορφές καταστολής δικαιωμάτων. 
Έχουμε τα παραδείγματα της νέας γενιάς 
γυναικείων κινημάτων που καταγγέλλουν 
τη βία εναντίον των γυναικών και άλλες 
μορφές καταπίεσης των γυναικών αλλά 
και δολοφονίες, όπως στις περιπτώσεις του 
κινήματος για την κλιματική δικαιοσύνη 
με τις δολοφονίες ακτιβιστών/τριών στο 
Νότο από κυβερνήσεις αλλά και ιδιωτικούς 
φορείς. Ή σκέφτομαι ακόμη και τις 
ρατσιστικές δολοφονίες και ούτω καθεξής.

Νομίζω, λοιπόν, ότι η αντίσταση στην 
καταστολή υπερβαίνει την αντίσταση στην 
κρατική καταστολή και συνεπάγεται την 
ανάγκη να σκεφτούμε πώς να αντισταθούμε 
και να αντιταχθούμε και στις ιδιωτικές και 
τις πολιτισμικές μορφές καταστολής.
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