
 
 

 

 

ΔΑΝΑΗ ΚΟΛΤΣΙΔΑ1 

 

 

ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 

 

 

Σε βάθος παρουσίαση των ευρημάτων για τα 

ζητήματα περιβάλλοντος της έρευνας Νεολαία. 

Συνήθειες, Αντιλήψεις & Πολιτική Συμπεριφορά  που 

πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς 

σε συνεργασία με την εταιρία Prorata. 

 

 

Α. Εισαγωγή – Γενικά στοιχεία 
 

πί χρόνια, ειδικοί επιστήμονες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, ακτιβιστές/ 

ακτιβίστριες προσπαθούν να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση της 

κοινής γνώμης γύρω από το θέμα της κλιματικής αλλαγής, το οποίο 

γίνεται όλο και πιο πιεστικό και απειλεί την επιβίωση του πλανήτη κάθε λεπτό που 

περνάει και συνεχίζεται το business as usual. Και όμως, αυτό που δεν πέτυχαν 

καλοσχεδιασμένες καμπάνιες χρόνων, λεπτομερείς έρευνες και αδιάσειστα 

επιχειρήματα, το κατάφερε η νέα γενιά. Μέσα σε λίγους μήνες, με τη βοήθεια 

οριζόντιων τρόπων οργάνωσης και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η 

 
1 Πολιτική επιστήμονας, Διευθύντρια Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς. 
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νεολαία που βρέθηκε κατά εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους των 

περισσότερων μεγάλων πόλεων του πλανήτη κατόρθωσε να βάλει στο στόμα 

και στο μυαλό των περισσότερων2 τις λέξεις κλιματική κρίση. 

Το #ClimateStrike και το #FridaysForFuture – οι συγκεντρώσεις, δηλαδή, 

που έκαναν τις Παρασκευές, απέχοντας από τα μαθήματά τους, οι μαθητές και 

οι μαθήτριες, αλλά και άλλοι νέοι και νέες μαζί τους σε όλο τον κόσμο – 

κατέγραψαν πρωτοφανή μαζικότητα και τράβηξαν την προσοχή της κοινής 

γνώμης και, ταυτόχρονα, ταύτισαν τη νεότερη αυτή γενιά με το ερώτημα του 

περιβάλλοντος, της κλιματικής κρίσης και της οικολογίας, συνδέοντας, όπως 

είναι λογικό την αποτροπή της κλιματικής καταστροφής με το μέλλον – το οποίο, 

εξ ορισμού, της ανήκει. 

Η έρευνα Νεολαία. Συνήθειες, Αντιλήψεις & Πολιτική Συμπεριφορά δεν είχε 

ως αποκλειστικό αντικείμενο, βέβαια, τις κινητοποιήσεις για το κλίμα και τα 

θέματα περιβάλλοντος, αλλά μία συνολικότερη χαρτογράφηση των κοινωνικών 

και πολιτικών χαρακτηριστικών των νέων στην Ελλάδα, με αφορμή τη 

συνολικότερη επάνοδο της νεολαίας στο πολιτικό προσκήνιο, μετά από πολλά 

χρόνια απόσυρσης και απάθειας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το 

Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, σε συνεργασία με την εταιρία Prorata, μεταξύ 28 

Φεβρουαρίου και 10 Μαρτίου 2020 σε συνολικό δείγμα 497 ατόμων ηλικίας 17-

34 ετών σε όλη την ελληνική επικράτεια μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. 

Μεταξύ των κεντρικών ευρημάτων της είναι η ανανέωση του ενδιαφέροντος των 

νέων για την πολιτική και η αυξημένη διαθεσιμότητά τους για πολιτική 

συμμετοχή, ακόμα και σε θεωρούμενες ως «παραδοσιακές» μορφές της (π.χ. 

πολιτικά κόμματα), η κατά πλειοψηφία υιοθέτηση προοδευτικών απόψεων από 

τους νέους και τις νέες και η στροφή τους προς την Αριστερά3. 

 

 

 

 
2 Δεν έλλειψαν φυσικά οι αντιδράσεις, οι οποίες στοχοποίησαν κυρίως το «πρόσωπο» 

αυτού του κινήματος, τη Σουηδή μαθήτρια, Greta Thunberg. 
3 Λεπτομέρειες για τη μεθοδολογία και τα συνολικά ευρήματα της έρευνας : Ινστιτούτο 

Νίκος Πουλαντζάς, Νεολαία. Συνήθειες, Αντιλήψεις & Πολιτική Συμπεριφορά, 9/4/2020, 

διαθέσιμο στο : https://poulantzas.gr/yliko/erevna-neolea-synithies-antilipsis-politiki-

syberifora/ 

https://poulantzas.gr/yliko/erevna-neolea-synithies-antilipsis-politiki-syberifora/
https://poulantzas.gr/yliko/erevna-neolea-synithies-antilipsis-politiki-syberifora/
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B. Πώς τοποθετούνται γενικά οι νέοι και οι νέες στα 

θέματα περιβάλλοντος; Δείκτης περιβαλλοντικής 

«ευαισθησίας» και επιμέρους απαντήσεις. 

 

ν και, όπως προαναφέρθηκε, η έρευνα Νεολαία. Συνήθειες, 

Αντιλήψεις & Πολιτική Συμπεριφορά δεν είχε ως αντικείμενό της ειδικά 

τα θέματα του περιβάλλοντος, αλλά μια πιο γενική αποτύπωση των 

τάσεων εντός της ελληνικής νεολαίας, υπήρξαν αρκετές επιμέρους ερωτήσεις 

συναφείς με το θέμα. 

 

Κλιματική κρίση και φυσικές καταστροφές: Παράγοντας 

ανησυχίας για το μέλλον 

 

Αναζητώντας τα φαινόμενα που προκαλούν σε κάθε νέο/νέα τη μεγαλύτερη 

ανησυχία για το μέλλον του/της, η κλιματική κρίση και οι φυσικές καταστροφές 

που σχετίζονται με αυτή συγκέντρωσε το τρίτο κατά σειρά υψηλότερο ποσοστό 

απαντήσεων (27%), μετά τους χαμηλούς μισθούς και τις συνθήκες εργασίας 

(53%) και την ανεργία (32%), τα προβλήματα δηλαδή που σχετίζονται 

αντικειμενικά με τη 

δυνατότητα επιβίωσης των 

νέων ανθρώπων και γνωρί-

ζουμε ότι πλήττουν τη νεο-

λαία περισσότερο. Το δεδο-

μένο αυτό δείχνει ότι η νέα 

γενιά έχει, πράγματι, συνει-

δητοποιήσει σε πολύ μεγάλο 

βαθμό τους κινδύνους που 

συνεπάγεται η κλιματική κρί-

ση στο άμεσο μέλλον. 

 

 

 

Α 
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Οικονομική ανάπτυξη vs περιβαλλοντική προστασία 

 

Συχνά το περιβάλλον 

τοποθετείται στη δημόσια 

συζήτηση ως τροχοπέδη 

στην οικονομική δραστηρι-

ότητα – θέση  που είναι, 

ωστόσο, ανακριβής και 

εμμέσως υποστηρίζει τη 

χωρίς κανόνες επιδίωξη του 

κέρδους. Ανεξάρτητα, ω-

στόσο από αυτό, ακόμα 

και στο «σκληρά» τιθέμενο 

δίλημμα μεταξύ προστα-

σίας του περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης, η μεγάλη πλειοψηφία των 

νέων τοποθετήθηκε σαφώς υπέρ της περιβαλλοντικής προστασίας. 

Συγκεκριμένα, το 61% ταυτίστηκε ή τοποθετήθηκε πιο κοντά στην πρόταση «η 

προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι προτεραιότητα σήμερα, ακόμα 

και αν συνεπάγεται καθυστέρηση της οικονομικής ανάπτυξης», έναντι της 

πρότασης «η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να είναι προτεραιότητα σήμερα, 

ακόμα και αν οδηγεί σε καταστροφή του περιβάλλοντος» (με την οποία 

ταυτίστηκε μόνο το 9%)4. 

 

Διαδρομές πολιτικοποίησης: Μαθητικές κινητοποιήσεις για το 

κλίμα 

 

Προκειμένου, στο πλαίσιο της έρευνας, να καθορίσουμε τα γεγονότα εκείνα που 

επηρέασαν αποφασιστικά τη διαμόρφωση της πολιτικής ταυτότητας της νέας 

γενιάς, ζητήσαμε από τους ερωτώμενους/τις ερωτώμενες να επιλέξουν μεταξύ 

μιας λίστας πρόσφατων (από το 2006 και μετά) γεγονότων της ελληνικής 

κοινωνικής και πολιτικής ζωής (κινητοποιήσεις εναντίον της αναθεώρησης του 

 
4 Το υπόλοιπο 30% είτε τοποθετήθηκε ακριβώς στη μέση της κλίμακας μεταξύ των δύο 

ακραίων θέσεων (28%) είτε επέλεξε το «δεν ξέρω/δεν απαντώ» (2%). 
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άρθρου 16 του Συντάγ-

ματος, δολοφονία του 

Αλ. Γρηγορόπουλου, 

μνημόνια ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, 

εμπρησμός υποκατα-

στήματος της τράπεζας 

Marfin, δολοφονία Π. 

Φύσσα, δημοψήφισμα 

2015, μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ, 

προσφυγική κρίση, 

δολοφονία Ζακ Κωστό-

πουλου. Συμφωνία των 

Πρεσπών, μαθητικές κινητοποιήσεις για το κλί-μα), εκείνα που έπαιξαν 

σημαντικό ρόλο για την παγίωση ή την αλλαγή των κοινωνικών και πολιτικών 

τους αντιλήψεων. Μεταξύ αυτών, το ποσοστό εκείνων που επέλεξαν τις 

κινητοποιήσεις για το κλίμα είναι μεν μικρό σε απόλυτα νούμερα (3% του 

συνόλου των ερωτώμενων), ωστόσο είναι σημαντικό αν πάρουμε υπόψη μας : 

(α) το γεγονός ότι στην ίδια λίστα των επιλογών περιλαμβάνονταν ορισμένα από 

τα γεγονότα που σημάδεψαν την πρόσφατη ιστορία και (β) το ότι, εξ ορισμού, 

οι κινητοποιήσεις αυτές ήταν το χρονικά πιο «φρέσκο» γεγονός, αφορούσαν 

λοιπόν μόνο ένα μέρος του δείγματος, τους νεότερους και τις νεότερες, που 

διαμορφώνουν τώρα την πολιτική τους ταυτότητα. 

 

Συμμετοχή σε περιβαλλοντικές οργανώσεις 

 

Στο σκέλος της πολιτικής και κοινωνικής συμμετοχής, επιλέξαμε να θέσουμε 

στους νέους και στις νέες ερωτήσεις που αφορούσαν τις «παραδοσιακές» – 

δηλαδή ενσώματες – μορφές συμμετοχής σε οργανώσεις και δράσεις. Στο 

πλαίσιο αυτό, στην ερώτηση αν συμμετέχουν ήδη ή θα συμμετείχαν σε μια σειρά 

οργανώσεων (κόμματα, νεολαίες, συνδικάτα, αυτοδιοικητικές παρατάξεις, 

περιβαλλοντικές οργανώσεις, άλλες εθελοντικές οργανώσεις κ.λπ.), οι 

ερωτώμενοι και ερωτώμενες έδειξαν μεγαλύτερη προτίμηση στη συμμετοχή στις 

περιβαλλοντικές οργανώσεις, σε ποσοστό 35% – στο ίδιο επίπεδο με τα πολιτικά  
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κόμματα. Το γεγονός αυτό 

είναι ενδεικτικό της σημα-

σίας που αποδίδουν στα 

ζητήματα της προστασίας 

του περιβάλλοντος και της 

οικολογίας οι νεότεροι/οι 

νεότερες, αλλά και του ότι 

παίρνουν το θέμα της 

κλιματικής κρίσης ως 

άμεση προσωπική απειλή 

για τους ίδιους/τις ίδιες. 

 

 

Συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δράσεις 

 

Η τελευταία σχετική με τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα 

ερώτηση της έρευνας 

αφορούσε, αντίστοιχα, το αν 

συμμετέχουν ήδη ή θα 

συμμετείχαν σε 

περιβαλλοντικές δράσεις 

(π.χ. δενδροφύτευση, καθαρι-

σμός ακτών κ.λπ.), μεταξύ 

άλλων μορφών κοινωνικής 

και πολιτικής κινητοποίησης 

ή/και δια-μαρτυρίας (διαδηλώσεις, καταλήψεις, θέση υποψηφιότητας σε τοπικό 

ή εθνικό επίπεδο, συλλογή υπογραφών, μποϊκοτάζ προϊόντων κ.λπ.). Και σε 

αυτή την ερώτηση, το ποσοστό των θετικών απαντήσεων ήταν, επίσης, ιδιαίτερα 

υψηλό (62%). 
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Δείκτης «περιβαλλοντικής ευαισθησίας» 

 

Με βάση το «σκορ» των απαντήσεων που δόθηκαν στις ανωτέρω πέντε (5) 

επιμέρους ερωτήσεις σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα, δημιουργήσαμε εκ των 

υστέρων (άρα χωρίς να απευθύνουμε ευθεία ερώτηση σε όσους/όσες 

συμπλήρωσαν το σχετικό ερωτηματολόγιο) έναν δείκτη «περιβαλλοντικής 

ευαισθησίας» και χρησιμοποιώντας τον κατατάξαμε το δείγμα μας σε έξι  (6) 

κατηγορίες, δηλαδή εκείνους και εκείνες που έχουν «πολύ χαμηλή», «χαμηλή», 

«μάλλον χαμηλή», «μάλλον υψηλή», «υψηλή» και «πολύ υψηλή» περιβαλλοντική 

ευαισθησία, αντίστοιχα. Τα σχετικά δεδομένα δείχνουν ότι στο κάτω τμήμα το 

δείκτη (χαμηλή περιβαλλοντική ευαισθησία) είναι πλειοψηφικό (66%), ωστόσο 

και το άνω τμήμα (υψηλή περιβαλλοντική ευαισθησία) είναι κάθε άλλο παρά 

αμελητέο (34%). Αυτή  δε η εκτίμηση ενισχύεται πολύ περισσότερο αν πάρουμε 

υπόψη μας το γεγονός ότι ο δείκτης αυτός σχηματίστηκε με βάση «σκληρές» ως 

επί το πλείστον ερωτήσεις, καθώς όσοι/όσες απάντησαν θετικά έστω και σε μία 

εξ αυτών φαίνεται ότι διαθέτουν αρκετά σαφή φιλο-περιβαλλοντική συνείδηση. 

Εάν, λοιπόν, θέσουμε έτσι το ερώτημα, τότε θα δούμε ότι το 83% απάντησε θετικά 

τουλάχιστον σε μία ερώτηση που δείχνει περιβαλλοντικές ανησυχίες. Εύλογα, 

λοιπόν, υποθέτουμε ότι είναι πολύ διαφορετικός ο δείκτης που κατασκευάσαμε 

εδώ από τις απαντήσεις που θα παίρναμε αν ρωτούσαμε ευθέως το δείγμα μας 

αν θεωρούν τους εαυτούς τους ευαισθητοποιημένους/-ες για περιβαλλοντικά 

θέματα. 
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Γ. Οι διαφορετικές (;) «φυλές». Οικολογικά 

συνειδητοποιημένοι/-ες και αδιάφοροι/-ες 

 

ροκειμένου να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στα κοινωνικά και 

πολιτικά χαρακτηριστικά των νέων, ανάλογα με το πόσο 

ευαισθητοποιημένοι/-ες ή αδιάφοροι/-ες είναι ως προς τα θέματα του 

περιβάλλοντος, διακρίναμε τρεις «φυλές», προκειμένου να τις μελετήσουμε 

διακριτά : 

• Οι αδιάφοροι/-ες, δηλαδή όσοι/όσες δεν απάντησα7ν σε καμία από τις 

ερωτήσεις που συγκροτούν τον δείκτη «περιβαλλοντικής ευαισθησίας», 

σύμφωνα με τα παραπάνω, θετικά (17% του συνολικού δείγματος). 

• Οι συνειδητοποιημένοι/-ες σε θέματα περιβάλλοντος, δηλαδή όσοι/όσες 

απάντησαν 1-2 από τις συνολικά 5 ερωτήσεις θετικά (49% του συνολικού 

δείγματος). 

• Οι οικολόγοι, δηλ. όσοι/όσες απάντησαν θετικά σε πάνω από 3 από τις 

συνολικά 5 ερωτήσεις θετικά (34% του συνολικού δείγματος). 

Στις επόμενες παραγράφους εκτίθενται τα κυριότερα χαρακτηριστικά ως προς 

τα οποία παρουσιάζονται οι πιο ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις μεταξύ των 

τριών αυτών κατηγοριών. 

 

Έμφυλη διάσταση στην οικολογική συνείδηση 

 

Ένα μάλλον αναμενόμενο εύρημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι στις κατηγορίες 

των πιο συνειδητοποιημένων γύρω από τα οικολογικά θέματα εντοπίζουμε 

αναλογικά περισσότερες γυναίκες (24% στους αδιάφορους/αδιάφορες, 29% 

στους συνειδητοποιημένους/-ες και 35% στους οικολόγους). Ο ρόλος των 

γυναικών στην τυπική και άτυπη κοινωνική φροντίδα τις ευαισθητοποιεί 

συνολικά περισσότερο, σύμφωνα με όλα τα δεδομένα, για τα ζητήματα της 

«κοινωνικής ατζέντας», την αλληλεγγύη, την ευαλωτότητα, τα δικαιώματα και, 

Π 
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όπως είδαμε, την οικολογία. Εξάλλου, το ρεύμα του οικο-φεμινισμού διεθνώς έχει 

προτείνει μερικές πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες. 

 

 

 

Νέοι/-εες οικολόγοι και… 

 

…ριζοσπάστες 

 

Στην ερώτηση σχετικά με το αν και πώς πρέπει να αλλάξει η ελληνική κοινωνία, 

εμφανίζονται διαφορές στο ποσοστό εκείνων που απαντούν πως χρειάζεται 

«βαθιές αλλαγές», αφού είναι περισσότεροι/-ες οι οικολόγοι που επιζητούν 

τέτοιου είδους κοινωνικές αλλαγές. 

 

 

 



10 

 

 

…προοδευτικοί/-ές 

 

Ο βαθμός οικολογικής συνειδητοποίησης φαίνεται ότι σχετίζεται ευθέως με το αν 

το κάθε πρόσωπο έχει προοδευτικές ή συντηρητικές αντιλήψεις. Συγκεκριμένα, 

όσοι ανήκουν στην κατηγορία των οικολόγων φαίνεται να είναι σχεδόν σε 

διπλάσιο ποσοστό προοδευτικοί/-ές στις θέσεις που διατυπώνουν, σε 

σύγκριση με όσους/όσες τοποθετήσαμε στην κατηγορία των οικολογικά 

«αδιάφορων». 

 

 

 

…σοσιαλιστές/-τριες, κομμουνιστές/-τριες, αντιεθνικιστές/-τριες, 

αλλά και οπαδοί της παγκοσμιοποίησης 

 

Με βάση τις απαντήσεις στην ερώτηση σχετικά με τη γνώμη που έχουν για 

καθεμία από ορισμένες επιμέρους ιδεολογίες/αξίες, φαίνεται ότι – σε σύγκριση 

με τους «αδιάφορους/-ες», όσοι/όσες ανήκουν στην κατηγορία των 

«οικολόγων» τοποθετούνται περισσότερο, σε σύγκριση με τους άλλους υπέρ 

του σοσιαλισμού (68%), του κομμουνισμού (33%), είναι αντιεθνικιστές (μόνο 

12% υπέρ του εθνικισμού), αλλά και οπαδοί (49%) της παγκοσμιοποίησης (!). Το 

τελευταίο αυτό δεδομένο αυτό δεν πρέπει, κατ’ αρχήν, να μας ξενίζει, καθώς : (α) 

το τμήμα της νέας γενιάς που έχει αυξημένες οικολογικές ανησυχίες εκφράζεται 

και πολιτικοποιείται μέσω ενός οριζόντιου, παγκόσμιου κινήματος, το οποίο έχει 
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βέβαια βαθιές τοπικές ρίζες σε κάθε χώρα (οι οποίες εξάλλου εξηγούν τις 

διαφοροποιήσεις ως προς τη συμμετοχή και τη φυσιογνωμία κατά τόπους), 

χωρίς όμως αυτές να είναι ορατές/αντιληπτές σε πρώτη ανάγνωση – επομένως 

αισθάνεται άνετα μέσα στο πλαίσιο αυτού που θεωρεί ως παγκοσμιοποίηση 

και, εξάλλου, (β) το ζήτημα της κλιματικής κρίσης αποτελεί, εξ ορισμού, το 

κατεξοχήν «πλανητικό πρόβλημα», αφού η αντιμετώπισή του μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο με συντονισμένη διεθνή δράση, συνεπώς είναι λογικό όσοι 

έχουν σχετικές ανησυχίες να επιδιώκουν το διεθνή αυτό συντονισμό – παρ’ όλο 

που στην πραγματικότητα η έννοια της παγκοσμιοποίησης, τουλάχιστον στη 

σημερινή της εκδοχή, δεν έχει καμία σχέση με το σκοπό αυτό – να 

αντιλαμβάνονται θετικά τον όρο «παγκοσμιοποίηση». 

 

 

 

 

…αριστεροί/-ές 

 

Όλα όσα ήδη είπαμε για τους περισσότερο συνειδητοποιημένους/-ες γύρω από 

τα περιβαλλοντικά ζητήματα, περιγράφει τη σύνδεση της αυξημένης 

οικολογικής συνείδησης με την αυτοτοποθέτηση στην Αριστερά. 
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Πράγματι, στη γνωστή κλίμακα Αριστεράς/Δεξιάς (όπου το 0 σημαίνει Αριστερά 

και το 10 Δεξιά), η μέση αυτοτοποθέτηση των περιβαλλοντικά αδιάφορων είναι 

αισθητά πιο κοντά στη δεξιά (6,16 στα 10), σε σύγκριση με τους 

συνειδητοποιημένους/-ες για τα θέματα περιβάλλοντος (4,36 στα 10) και, πολύ 

περισσότερο, σε σύγκριση με τους οικολόγους (3,58/10). 

Το ίδιο εξάλλου αποτυπώνεται και από την κωδικοποίηση των σχετικών 

απαντήσεων σε κατηγορίες, βάσει της οποίας προκύπτει ότι όσοι/όσες 

αυτοπροσδιορίζονται ως (κεντρο)αριστεροί/-ές είναι σαφώς περισσότεροι/-ες 

μεταξύ των οικολόγων σε σύγκριση με τους λιγότερο ευαισθητοποιημένους/-ες 

στα περιβαλλοντικά θέματα. 
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…πολίτες του κόσμου 

 

Για τους ίδιους λόγους που αναφέραμε παραπάνω, σε σχέση με τη θετική γνώμη 

τους για την παγκοσμιοποίηση, οι περισσότερο οικολόγοι τείνουν να 

αυτοπροσδιορίζονται λιγότερο με βάση την αμιγώς εθνική τους ταυτότητα και 

βλέπουν τον εαυτό τους περισσότερο ως ταυτόχρονα Έλληνες/-ίδες και 

Ευρωπαίους/-ες ή και μόνο Ευρωπαίους/-ες. Έτσι, ενώ σχεδόν ένας στους τρεις 

μεταξύ των περιβαλλοντικά αδιάφορων βλέπει τον εαυτό του/της μόνο ως 

Έλληνα/-ίδα, το ποσοστό αυτό πέφτει σε μόλις έναν στους δέκα μεταξύ όσων 

έχουν αυξημένες οικολογικές ευαισθησίες. 

 

 

 

 

…κοινωνικά/πολιτικά ενεργοί/-ές, με σαφές ενδιαφέρον για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 

Εξετάζοντας τις μορφές κοινωνικής δράσης, και κυρίως όσων έχουν πιο 

κινηματικά χαρακτηριστικά (εκτός, δηλαδή, της υποψηφιότητας σε δημόσιες 

θέσεις), είναι σαφές ότι οι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι/-ες περί τα 

οικολογικά εμφανίζουν και περισσότερη διαθεσιμότητα κοινωνικής 

δραστηριοποίησης, ιδίως – όπως είναι λογικό – σε πρακτικές που είναι 

περισσότερο συνήθεις στο οικολογικό κίνημα. 

 



14 

 

 

Ιδιαίτερο δε ενδιαφέρον έχει η αυξημένη διαθεσιμότητά για συμμετοχή στην 

τοπική αυτοδιοίκηση, τόσο ως μελών σε κάποια αυτοδιοικητική παράταξη, όσο 

και μέσω της υποψηφιότητάς τους στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι προφανές 

ότι οι νέοι/οι νέες οικολόγοι έχουν πλήρως ενσωματώσει την οπτική του «think 

global, act local» και εμφανίζονται διατεθειμένοι/-ες να αναλάβουν δράση και 

στο τοπικό μικροεπίπεδο, παρ’ ό,τι, όπως είδαμε, είναι «πολίτες του κόσμου». 

 

 

 

…υποστηρικτές/-τριες και ψηφοφόροι της Αριστεράς 

 

Συναφώς με όσα είδαμε ήδη, παρατηρούμε ότι υπάρχει μία ξεκάθαρη διαίρεση 

στο νεανικό εκλογικό σώμα, καθώς όσοι/όσες έχουν αυξημένο ενδιαφέρον/ 

ευαισθησία για τα θέματα του περιβάλλοντος αισθάνονται κατά πλειοψηφία 
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κοντά στα κόμματα της Αριστεράς, με την ευρεία έννοια: ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα 

Αλλαγής, Μέρα25 και – σε μικρότερο βαθμό – ΚΚΕ, σε πλήρη αντίθεση με τους 

αδιάφορους για τα περιβαλλοντικά θέματα που δηλώνουν ότι αισθάνονται στα 

κόμματα της Δεξιάς (ΝΔ, Ελληνική Λύση, αλλά και Χρυσή Αυγή). 

Αντίστοιχη – αν και όχι πλήρως ταυτόσημη, καθώς υπάρχουν μικρές 

διαφοροποιήσεις στο μίγμα μεταξύ απλώς «συνειδητοποιημένων» και 

οικολόγων – είναι και η εικόνα των ανθρώπων που ψήφισαν το κάθε κόμμα στις 

τελευταίες βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου του 2019. 
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Δ. Συμπεράσματα. Το μέλλον θα είναι αριστερό και 

οικολογικό (ή δεν θα υπάρξει). 

 

κοπός της σύντομης ανάλυσης που προηγήθηκε ήταν να εξετάσει σε 

μεγαλύτερο βάθος της σχέση των νέων Ελλήνων και Ελληνίδων με την 

οικολογία και να απαντήσει στα εξής, σε αδρές γραμμές, ερωτήματα: 

Έχουν όντως οι νέοι και οι νέες και στην Ελλάδα στην πλειοψηφία τους ψηλά στη 

συνείδησή τους τα θέματα του περιβάλλοντος; Τι απόψεις διατυπώνουν γύρω 

από το θέμα; Σε τι διαφέρουν μεταξύ τους εκείνοι οι νέοι και οι νέες που έχουν 

αυξημένο βαθμό οικολογικής συνειδητοποίησης σε σύγκριση με τους 

αδιάφορους και τις αδιάφορες για τα περιβαλλοντικά θέματα; 

Είναι προφανές ότι τα δεδομένα που προηγήθηκαν – προερχόμενα από 

μία έρευνα που δεν είχε ως αποκλειστικό της σκοπό την απάντηση αυτών των 

ερωτημάτων και δεν σχεδιάστηκε εξ αρχής ως τέτοια – μας δίνουν μόνο 

ορισμένες αρχικές ενδείξεις και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μια 

εξαντλητική «ακτινογραφία» της σχέσης της νεολαίας με το περιβάλλον και την 

οικολογία. 

Ωστόσο οι ενδείξεις είναι περισσότερο από σαφείς. Αν οι νέοι και οι νέες 

είναι, όπως λέμε, το μέλλον, τότε το μέλλον θα είναι αριστερό και οικολογικό – 

και πρέπει να είναι τέτοιο, καθώς στην αντίθετη περίπτωση, παραφράζοντας τον 

Νίκο Πουλαντζά, δεν θα υπάρξει, αφού δεν είναι υπερβολή πια (το ανέδειξε 

εξάλλου ανάγλυφα και η τρέχουσα πανδημία του covid19) να πούμε ότι, αν 

θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα, αλλά και με πιο επείγοντες όρους 

την ίδια την επιβίωση του πλανήτη και των κοινωνιών μας, πρέπει να δράσουμε 

άμεσα. 

Το καλό νέο είναι ότι οι νέες και οι νέοι όχι μόνο συμφωνούν με αυτό, αλλά 

φαίνονται και διατεθειμένοι και διατεθειμένες να οργανωθούν, να 

κινητοποιηθούν σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, για να το διασφαλίσουν. 

Σ 


