


1ος κύκλος

#Καταπληκτική_ποιότητα_ζωής*

Πώς ζουν οι νέοι/οι νέες
στην Ελλάδα σήμερα;

*Κυριάκος Μητσοτάκης, "Η Ελλάδα είναι μια χώρα με
καταπληκτική ποιότητα ζωής" (3/2/2022)



Ζω με τον
γονιό ή τους
γονείς μου

όσων εργάζονται

41%

33%

62% των ανέργων



όσων εργάζονται

72%

60%

Παίρνω
οικονομική
βοήθεια από
τους γονείς ή

από τους
παππούδες

μου



62%
Οι κύριες

ασχολίες μου
τον ελεύθερο
χρόνο μου

είναι...

55%

54%

51%

32%

24%

19%

16%

14%

14%

11%

8%



63%
Ενημερώνομαι

(σχεδόν)
καθημερινά

από... 52%

24%

10%

3%



2ος κύκλος

#Your_first_six_emojis_explain_
your_life_right_now*

Πώς νιώθουν οι νέοι/οι νέες;

*Από το προφίλ @freud.intensifies στο Instagram



Αισθάνομαι
λίγο ή

καθόλου
σίγουρος/η

για το
μέλλον μου

63%



63%

Μεγαλύτερη
ανησυχία για
το μέλλον μου
προκαλούν...

29%

29%

23%

20%

12%

7%



Αισθάνομαι...
45%

...απογοήτευση

...θυμό
43%

...απελπισία
31%

...αηδία
24%

...φόβο
19%



...είναι εντάξει όπως
είναι

Η ελληνική
κοινωνία...

1%

...μπορεί να γινει
καλύτερη με μικρές
αλλαγές
8%

...μπορεί να γινει
καλύτερη με βαθειές
αλλαγές
64%

...πρέπει να αλλάξει
ριζικά με
επανάσταση
26%



3ος κύκλος

#σοσιαλισμός_ή_βαρβαρότητα*
Τι απόψεις έχουν και πώς

τοποθετούνται στον ιδεολογικό
χάρτη οι νέοι/οι νέες σήμερα;

*Rosa Luxemburg, 1916 / Η φράση χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές,
τελευταία από τον Αλέξη Τσίπρα στις 14/4/2022 στο 3ο συνέδριο
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία



...η επιστήμη, η έρευνα & τα αποτελέσματά
τους θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως
κοινό αγαθό & να μην ανήκουν σε ιδιώτες

Δημόσια
ιδιοκτησία &
κοινά αγαθά

82%

65%
...η πανδημία απέδειξε ότι σε
κρίσιμες στιγμές τη λύση
δίνει ο δημόσιος τομέας & οι
υπηρεσίες του, όπως το
δημόσιο σύστημα υγείας



Προοδευτικοί/ές ή
συντηρητικοί/ές;



Προοδευτικοί Συντηρητικοί

Οι εξαρτημένοι από ναρκωτικές ουσίες θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται ως ασθενείς και να στηρίζονται προκειμένου να

απεξαρτηθούν

Οι εξαρτημένοι από ναρκωτικές ουσίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται
ως παραβάτες και να τιμωρούνται αφού έκαναν τις επιλογές τους

81% 8%

Κάθε γυναίκα πρέπει να είναι απόλυτα ελεύθερη να επιλέξει αν θα
κάνει άμβλωση ή όχι σε περίπτωση εγκυμοσύνης

Από τη σύλληψή του το έμβρυο έχει δικαίωμα στη ζωή και αυτό πρέπει
να προστατεύεται, ακόμα και αν η μητέρα του δεν επιθυμεί να

συνεχίσει την εγκυμοσύνη

72% 18%

Είναι καθήκον μας να υποδεχόμαστε τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες που έρχονται στη χώρα μας και να τους βοηθάμε να

ενταχθούν στην κοινωνία μας

Η κοινωνία μας έχει καθήκον να φροντίζει μόνο για τους Έλληνες
πολίτες, ενώ οι ξένοι θα πρέπει να μένουν στις χώρες τους και να

προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους εκεί

42% 36%



Πατριωτισμός

Θετική
γνώμη για

κάθε έννοια/
ιδεολογία

67%
58% Σοσιαλισμός

38% Παγκοσμιοποίηση

30% Καπιταλισμός

26% Κομμουνισμός

24% Νεοφιλελευθερισμός

21% Εθνικισμός

3% Ναζισμός



4ος κύκλος

#δε_πάρτι_ιτς_όβερ(;)*
Τι απόψεις έχουν και πώς

τοποθετούνται στον ιδεολογικό
χάρτη οι νέοι/οι νέες σήμερα;

*Η φράση χρησιμοποιήθηκε από τον Δημήτρη Σιούφα στο βήμα της
Βουλής το 2011. Εδώ χρησιμοποιείται ως λογοπαίγνιο, πάνω στη
διπλή σημασία της αγγλικής λέξης "party" (γιορτή/πάρτι, αλλά και
κόμμα).



Ενδιαφέρομαι
πολύ/αρκετά

για την
πολιτική

79%



Τι είναι
σημαντικότερο

να κάνει ένα
άτομο που

ασχολείται με
τα "κοινά";

35% Να συμμετέχει σε οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών

17% Να συμμετέχει σε δια ζώσης διαδηλώσεις &
κινητοποιήσεις

Να στηρίζει ανοιχτά ένα κόμμα, χωρίς να είναι
μέλος του

Να είναι μέλος ενός κόμματος

14%

11%

5% Να συμμετέχει σε σωματείο/
φοιτητική παράταξη

2% Να συμμετέχει σε κινήματα του
διαδικτύου



Το να
συμμετέχει
κανείς στις

μέρες μας σε
ένα κόμμα...

31% Κρύβει σκοπιμότητες, γιατί γίνεται
από ιδιοτέλεια

20%
Είναι ξεπερασμένο, γιατί υπάρχουν πιο
αποτελεσματικοί τρόποι να είναι κάποιος
πολιτικά ενεργός

Έχει ενδιαφέρον, γιατί μέσα από τη
συλλογικότητα γνωρίζει κανείς ομοϊδεάτες

Είναι αναγκαίο, γιατί μόνο μέσα από τα
κόμματα μπορεί κανείς να επηρεάσει τις
αποφάσεις

15%

14%

14% Μπορεί να οδηγήσει σε
στιγματισμό



Ακόμα και αν
συμφωνώ σε

μεγάλο βαθμό με
τις ιδέες και

απόψεις ενός
κόμματος δεν θα
γινόμουν μέλος

του

48%

*Αντίθετα, το 37% θα
γινόταν μέλος



Δεν θα γινόμουν
μέλος ενός

κόμματος, ακόμα
κι αν

συμφωνούσα μαζί
του, γιατί...

35% ...δεν θέλω να στιγματιστώ

28% ...δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ

28% ...δεν πιστεύω ότι μπορώ να επηρεάσω
τις αποφάσεις

...δεν μου αρέσουν οι δεσμεύσεις/
υποχρεώσεις26%

...δεν θα κερδίσω κάτι
προσωπικά12%

...αρκούν τα υπάρχοντα μέλη6%




