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Στο ερώτημα τι είναι η γενιά και πως ορίζεται μπορεί κάποιος να 
βρει διαφορετικούς ορισμούς, ονομασίες και χαρακτηριστικά.

Η άποψη ότι η γενιά προσδιορίζει το σύνολο ανθρώπων της ίδιας 
ηλικίας σε σχέση με τους προγόνους και τους απογόνους, δεν 
ισχύει σήμερα. 

Με την σημερινή προσέγγιση δύο αδέρφια με 10 χρόνια διαφορά 
μεταξύ τους το ένα το 1992 και το άλλο το 2002 ανήκουν σε δι-
αφορετικές γενιές.

Οι δύο τελευταίες γενιές η γενιά Y (1982-1996) και η γενιά Ζ 
(1996-2012) έχουν σαφώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από 
τους γονείς τους όπως κοινά και διαφορές μεταξύ τους. 

Το ΔΙΚΤΥΟ μετά από συζητήσεις με νέες και νέους από τις δύο 
αυτές γενιές θέλησε να καταγράψει τις απόψεις τους.

Είναι η νέα γενιά της Ελλάδας που βρίσκεται σε διαφορετικά ση-
μεία του πλανήτη, σε όλα τα σημεία της Ελλάδας που σπουδά-
ζει, δουλεύει, αγωνιά, περιμένει, αλλά είναι αυτή που θα πάρει το 
μέλλον στα χέρια της. 

Αξίζει να τους ακούσουμε. 

Το μέλος του ΔΣ του ΔΙΚΤΥΟΥ Γιάννης Κατσαρός εργάστηκε πάνω σε αυτό 
το αφιέρωμα και στις υπάρχουσες απόψεις αποδελτιώνοντας σκέψεις, αντι-
λήψεις και απαντήσεις που έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε.

https://todiktio.eu/
https://todiktio.eu/
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Αφιέρωμα 

ΔΙΚΤΥΟΥ

Α Π Ό  τη Γενιά στη Γενιά 

Ο 21ος αιώνας στα χέρια τους

Ο Αριστοφάνης στις Νεφέλες (423-418π.Χ.) δίνει ένα κλασικό παράδειγμα της διαχρο-
νικής συζήτησης για το χάσμα και τη διαμάχη των γενεών. Είναι εποχή κοσμογονικών 

αλλαγών στην Αθήνα. Η πόλη έχοντας προσφέρει τα περισσότερα στον κοινό αγώνα κατά 
των Περσών αναδεικνύεται σε ηγέτιδα δύναμη. Η δημιουργία της συμμαχίας της Δήλου, 
ακολουθείται από εισβολή πνευματικών ανθρώπων, μετοίκων από τις ελληνικές αποικίες, 
εμφανίζονται μεγάλες ηγετικές φυσιογνωμίες, εξελίσσεται το πολίτευμα σε δημοκρατικό-
τερη κατεύθυνση. Ο Αριστοφάνης, εκφράζοντας τον μέσο Αθηναίο, ανησυχεί για την πα-
ρακμή των παραδοσιακών αξιών και την υποβάθμιση των ηθικών κριτηρίων των πολιτών 
και ιδιαίτερα των νέων. Έτσι, στις Νεφέλες η νέα γενιά (στο πρόσωπο του Φειδιππίδη) φαί-
νεται να επιλέγει τον «άδικο λόγο» τη ρητορική στη χυδαία εκδοχή της σοφιστικής, όχι για 
να υπερασπίζεται την αλήθεια αλλά μόνο για το ατομικό συμφέρον κι αυτό μόνο κατα-
στροφές προμηνύει για το μέλλον της πόλης.

Πιο πρόσφατα, τη δεκαετία του 1960, παρατηρήθηκε και έγινε μέρος της λαϊκής κουλτού-
ρας το έντονο «χάσμα της γενιάς του 60», μεταξύ των νεαρών τότε φοιτητών και των γο-
νέων τους. 

Και στις μέρες μας όσοι χρησιμοποιούν τη γενιά ως αναλυτικό εργαλείο για να ερμηνεύ-
σουν πολιτικές, πολιτισμικές και άλλες διαφοροποιήσεις εντός του γενικού πληθυσμού 
αξιοποιούν μια επικαιροποιημένη εκδοχή μιας γνωστής τυπολογίας (Strauss & Howe, 1991), 
προσθέτοντας μια 5η γενεά:

1. Σιωπηλή (1925 έως 1942): Προσαρμοστική
2. Baby Boomer (1943-1960): Ιδεαλιστές
3.  Generation X (1961-1981): Reactive (γενιά της αντίδρασης στο κατεστημένο)
4.  Generation Y ή Millennials (1982-1996): Civic (γενιά της αστικοποίησης)
5. Generation Z ή Ζoomers (1996-2012): “Digital Natives”

ΓΙΆΝΝΗΣ

ΚΑΤΣΑΡΌΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΌΣ ΣΠΌΥΔΏΝ ΚΑΙ   
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΌΥ ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ
ΜΕΛΌΣ του ΔΣ του ΔΙΚΤΥΌΥ
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Η σχολή σκέψης της «γενιάς» υιοθετεί την προσέγγιση ότι λόγω της δύναμης και της επιρ-
ροής σημαντικών κοινών γεγονότων που βιώνουν τα μέλη της, κάθε γενιά αναπτύσσει 
ένα μοναδικό σύνολο πεποιθήσεων και στάσεων που θα καθοδηγήσει τη συμπεριφορά 
των μελών της. Πρόκειται για μια νοητική κατασκευή που αποτελεί προβολή της λογικής 
που υπάρχει πίσω τη μελέτη κοόρτης, ένα είδος επιστημονικής μελέτης παρατήρησης η 
οποία περιγράφει μια ομάδα ατόμων που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό (π.χ. έτος γέν-
νησης) και χρησιμοποιείται συχνά για τον προσδιορισμό μίας διερευνούμενης σχέσης με-
ταξύ ενός παράγοντα έκθεσης (αιτία) και μιας έκβασης (αποτέλεσμα). Μπορεί βέβαια να 
λειτουργήσει ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία σε κάποιες περιπτώσεις. Στην περίπτωση 
της αρχαίας Αθήνας και του Αριστοφάνη η αιτιακή σχέση επιβεβαιώθηκε με την παρακ-
μή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, αν και σύμφωνα με τους ιστορικούς είναι πολύ πιο σύνθε-
τη η κατάσταση.

Η ηλικιακή διάκριση είναι αναμφισβήτητα η λιγότερο κατανοητή και πιο κανονικοποιημέ-
νη μορφή μεροληπτικής προκατάληψης. Η «Παγκόσμια Έκθεση για την ηλικιακή διά-
κριση» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας του 2021 υποδηλώνει ότι είναι πιο διάχυτη και 
κοινωνικά αποδεκτή από τον σεξισμό ή τον ρατσισμό.

Όμως, όπως έχει καταδειχθεί από σειρά ερευνών, οι ανησυχίες για το χάσμα γενεών και για 
τις επιπτώσεις των χαρακτηριστικών των γενεών «έχουν υπερεκτιμηθεί και, παραδόξως, η 
θεωρία πίσω από αυτό έχει κενά στη λογική που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την αξία 
του» (Giancola, 2006˙ Duffy, 2021). Τα στερεότυπα που συνοδεύουν τις αφηγήσεις των 
γενεών είναι συχνά ανακριβή και ξεπερασμένα. Αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις. 

Η ηλικιακή διάκριση μπορεί να περιορίσει την απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
από τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους στην εκπαίδευση, τις υπη-
ρεσίες υγείας και τον χώρο εργασίας. Οι στάσεις που αναπτύσσονται μπορούν επίσης να 
επηρεάσουν την ικανότητα των ανθρώπων να έχουν πρόσβαση σε σημαντικούς ρόλους 
και σχέσεις ζωής. Η διαιώνιση λανθασμένων αντιλήψεων που καθορίζουν τις πολιτικές που 
αναπτύσσουμε και τις ευκαιρίες που δημιουργούμε –ή αποτυγχάνουμε να δημιουργήσου-
με– επηρεάζει τους ανθρώπους σε όλη τη διάρκεια της ζωής.

Το ΔΙΚΤΥΟ φέρνει τον προβληματισμό για τις ηλικιακές διακρίσεις στο προσκήνιο. Θέλο-
ντας να ενθαρρύνει συζητήσεις σχετικά με το πώς εκδηλώνονται, ποιος τις βιώνει, πώς 
επηρεάζεται – πώς οδηγούν στον αποκλεισμό και στην ανισότητα- οργάνωσε ένα αφιέ-
ρωμα στη γενιά Ζ. Μια γενιά θύμα αρνητικών στερεοτύπων, αφού οι μιντιακές απεικονίσεις 
της στηρίζονται περισσότερο σε μία «μονοσήμαντη ταύτισή της με τη χρήση του διαδικτύ-
ου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης» (Μινωτάκης, 2022). Ή όπως έχει χαρακτηριστικά 
γραφτεί πρόκειται για μια γενιά «ευέξαπτες «χιονονιφάδες» που κατοικούν στην (ψηφια-
κή) κοσμάρα τους» (Πολιτάκης, 2019).

https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/combatting-ageism/global-report-on-ageism
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/combatting-ageism/global-report-on-ageism
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Αφιέρωμα 

ΔΙΚΤΥΟΥ

Στο πλαίσιο του αφιερώματος 15 νέες και νέοι, εκπρόσωποι της γενιάς Υ και Ζ (πολλοί εί-
ναι στο μεταίχμιο) που θα κληθούν να πάρουν τις ευθύνες για τις εξελίξεις τον 21ο αιώνα 
στα χέρια τους, καταθέτουν στα κείμενα τις απόψεις τους* για τη γενιά τους. Μιλούν για 
ότι τους απασχολεί μέσα σε ένα ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από 
έντονες μεταβολές και διαδοχικές κρίσεις σχετικά με:

• τα κοινά και τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά της γενιάς τους σε σχέση με άλλες γε-
νιές

• τη σχέση τους με σημαντικούς θεσμούς όπως η οικογένεια και τα κόμματα

• την πολιτική, την οικονομία, την παιδεία, την επιχειρηματικότητα

• την πολιτική και κοινωνική δράση, τις πολιτικές προτεραιότητες

• τη σχέση τους με το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες, 

• την οffline και online ενημέρωση και συμμετοχή τους και τους κινδύνους από την παρα-
πληροφόρηση και τις ψευδείς ειδήσεις.

 

Συμμετέχουν:
• Βασιλική Καραμπούλη, 
• Νικάνορας Κασνάκης, 
• Δημοσθένης Κόλλιας, 
• Βασίλης Κουτσούμπας, 
• Δημήτρης Κοντογιάννης, 
• Οδυσσέας Λομβαρδέας, 
• Μαρία Ρούση,
• Ελισάβετ Τριγάζη,
• Κωνσταντίνος – Μάριος Ν. Τσικόπουλος, 
• Μαρία Ζαφειροπούλου
• Γεώργιος Τσούμας
• Αναστάσιος Τσοχατζίδης
• Ευάγγελος Γράψας
• Θάνος Μπουμπάρης

• Χάρις Αλευρά

* Τα κείμενα είναι διατυπωμένα όπως ακριβώς δόθηκαν από τους νέους
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Στο τέλος του αφιερώματος θα βρείτε συνοπτικό πίνακα  
παρουσίασης των απόψεων των νέων.
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ΒΆΣΙΛΙΚΗ

ΚΑΡΑΜΠΌΎΛΗ
11/02/1996
ΕΠΙΣΤΗΜΌΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΌΥ ΔΙΚΤΥΌΥ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΌΛΗ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΔΙΌΙΚΗΣΗΣ 

Γενιά : 
Θα υπερνικήσει η  
προσαρμοστικότητα την  
ανασφάλεια; 

Οι νέοι της Γενιάς Ζ, θα αποτελούν για καιρό σημείο αναφοράς 
για έναν βασικό λόγο. Γεννήθηκαν στην εποχή του διαδικτύ-

ου και δεν έχουν ζήσει κανένα μέρος της ζωής τους χωρίς αυτό. 
Η ψηφιακή εποχή έχει καθορίσει τη ζωή και την εξέλιξη τους σε 
όλα τα επίπεδα και σε διαφορετικό βαθμό από τις προηγούμενες 
γενιές. Ανήκοντας στο μεταίχμιο της γενιάς Ζ με την προηγούμενη 
γενιά των millennials, διαπιστώνω ότι οι λέξεις που χαρακτηρίζουν 
τη γενιά μας είναι από τη μια η ανασφάλεια ως νέα “κανονικότη-
τα” και από την άλλη η ευκολία προσαρμογής στα νέα δεδομένα. 
Τι τελικά θα επικρατήσει έναντι του άλλου; 

Συνοπτικά θα αποτύπωνα ότι η Γενιά Ζ σπούδασε μέσα στην οι-
κονομική κρίση, βίωσε τη μεταναστευτική κρίση τόσο ως προς τις 
εισροές όσο και ως προς τις εκροές ανθρώπινου κεφαλαίου στο 
εξωτερικό, ολοκλήρωσε τις σπουδές της και βγήκε στην αγορά 
εργασίας στην πανδημία της Covid-19, ενώ εξελίσσονται η περι-
βαλλοντική και ενεργειακή κρίση που απαιτούν ολιστική ανταπό-
κριση. 

Αγορά εργασίας

Το επαγγελματικό περιβάλλον διαφοροποιεί τη Γενιά Ζ από τις 
προγενέστερες, καθώς για τους νέους της Ζ, η αναζήτηση της 
εργασίας καθίσταται δυσκολότερη παρά την υπερεξειδίκευση, 
τις γνώσεις και τα αυξημένα προσόντα που διαθέτουν σε σχέ-
ση με το παρελθόν. Οι εταιρείες γιγαντώνονται και η δυνατότητα 

1
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να αναπτύξει ένας νέος το επιχειρείν είτε να ασκήσει ελεύθερο 
επάγγελμα μειώνονται. Παράλληλα, οι εξασφαλίσεις που έχει ένας 
νέος είναι όλο και λιγότερες καθώς οι ευέλικτες και οι νέες μορφές 
εργασίας δεν έχουν ένα επαρκές πλαίσιο προστασίας από αυθαι-
ρεσίες. Χαρακτηριστική η περίπτωση του Twitter, όπου απολύ-
θηκαν εντός μισής ώρας οι μισοί εργαζόμενοι του κολοσσού, μετά 
την εξαγορά της εταιρείας από τον νέο ιδιοκτήτη. Ποιά βεβαιότη-
τα μπορεί να νιώσει ο νέος εργαζόμενος σήμερα; 

Από την άλλη, πράγματι ένας νέος αν έχει μια πραγματικά καινο-
τόμα ιδέα, μπορεί να έχει μια απίστευτη εξέλιξη σε σχέση με το 
παρελθόν, ωστόσο αυτό δεν αποτελεί τον κανόνα για την πλειο-
ψηφία των νέων. 

Η εποχή των διεκδικήσεων 

Μια ελπιδοφόρα εξέλιξη είναι ότι διανύουμε μια εποχή όπου οι 
διεκδικήσεις έχουν πάρει νέα μορφή και μπορούν να έχουν 
αποτέλεσμα στην πραγμάτωση δικαιωμάτων. Η γενιά μας θεωρεί 
δεδομένη την ισότητα των φύλων και μάχεται υπέρ αυτής όταν 
καταπατάται. Για έναν νέο της Γενιάς Ζ οι ίσοι όροι εργασίας σε 
κάθε είδος εργασίας, η συμμετοχή στην εκπαίδευση και η μείωση 
των διακρίσεων στη βάση της εθνικότητας ή της ταυτότητας του 
καθενός είναι εκ των ων ουκ άνευ. 

Παράλληλα, σήμερα, μεγάλο ποσοστό των νέων τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να έχει επαρ-
κή πρόσβαση στη στέγαση, δηλαδή να ανταπεξέλθει οικονομικά 
στα έξοδα μιας κατοικίας. Αυτό που διεκδικεί, συνεπώς, η νέα γε-
νιά είναι ισχυρότερη έμφαση στην κοινωνική πολιτική. Αυτό πε-
ριλαμβάνει τη βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και 
των μισθών ως κορυφαία προτεραιότητα, καθώς και την εστίαση 
στο κράτος πρόνοιας, δηλαδή την υγειονομική περίθαλψη, την 
κοινωνική φροντίδα, την παιδική μέριμνα και την πρόσβαση σε 
επαρκή στέγαση. 

Συναισθηματική και ψυχολογική ευημερία

Μια μεγάλη πρόκληση για τη Γενιά Ζ είναι η αντιμετώπιση προ-
βλημάτων ψυχικής υγείας, τα οποία μπορεί να προέρχονται 
από την αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά εργασίας, αλλά 
και στη σχέση των νέων με την τεχνολογία. Πράγματι, παρατηρού-
νται αυξημένα ποσοστά εξάρτησης των νέων από τα Μέσα Κοι-
νωνικής Δικτύωσης, γεγονός που τους προκαλεί αυξημένα επίπε-
δα άγχους. Εντύπωση μου προκάλεσε ένα πρόσφατο άρθρο των 
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NYT για το Luddite Club στην Αμερική, μιας ομάδας νέων λυκείου 
που προωθεί έναν τρόπο ζωής αυτο-απεξάρτησης από τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και την τεχνολογία, οι οποίοι προσπαθούν 
να βιομηχανοποιήσουν την πρωτοβουλία τους.

Παράλληλα, όπως επιβεβαιώνεται από την έκθεση του ΟΟΣΑ το 
2021, η ψυχική υγεία των νέων επιδεινώθηκε δραματικά κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας λόγω των δυσχερειών στην πρόσβαση σε 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας, των εκτεταμένων επιπτώσεων από το 
κλείσιμο των σχολείων και την κρίση στην αγορά εργασίας που 
επηρεάζει δυσανάλογα τους νέους. 

Σχέση Γενιάς Ζ με Πολιτική και Συμμετοχή 

Όσον αφορά τη συμμετοχή των νέων στα κοινά θεμελιώδης αρχή 
της φιλελεύθερης δημοκρατίας είναι ο πλουραλισμός, η δυνατό-
τητα δηλαδή της εκπροσώπησης ενός ευρέος φάσματος ιδεών 
και απόψεων. Ωστόσο, είναι εξίσου σημαντικό να εκπροσωπούνται 
διακριτές κοινωνικές ομάδες όσο το δυνατόν πιο ισότιμα, ώστε να 
διασφαλίζεται η επαρκής εκπροσώπηση τους. Μια τέτοια ομάδα 
είναι η νέα γενιά, η οποία παραγκωνίζεται συχνά από τις παλαι-
ότερες γενιές. Πως άλλωστε θα διαμορφωθεί το μέλλον για τους 
νέους, αν οι ίδιοι οι νέοι δεν εισακούγονται και δεν έχουν λόγο στις 
σημερινές αποφάσεις; 

Η ανάδειξη των σύγχρονων μορφών δημοκρατικής συμμετοχής, 
όπως η συμμετοχή των νέων στην κατάρτιση του προϋπολογι-
σμού, ώστε να έχουν λόγο στον προγραμματισμό των μελλοντι-
κών προτεραιοτήτων, καθώς και η επιρροή του διαδικτύου σε κοι-
νωνικά ζητήματα οφείλουν να εδραιωθούν. Ο κίνδυνος των νέων 
μορφών συμμετοχής είναι η παραπληροφόρηση και η ραγδαία δι-
άδοση ψευδών ειδήσεων, γεγονός που συγχέει την πληροφορία 
και δυσκολεύει την εξακρίβωση της αλήθειας. 

Η γενιά μας βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις όπως αυ-
τές που αναφέρθηκαν. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε εάν τελικά 
μπορούμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία των παλαιότερων γενεών 
και να τους εμφυσήσουμε την αξία της διαγενεακής αλληλεγγύ-
ης. Η ανησυχία μας ως προς την κλιματική κρίση παραμένει μεί-
ζον θέμα και θα αμβλυνθεί διασφαλίζοντας μια δίκαιη μετάβαση 
σε ένα “βιώσιμο” μέλλον με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις από 
τις ακραίες κλιματικές συνθήκες. 
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ΝΙΚΆΝΟΡΆΣ

ΚΑΣΝΑΚΗΣ
04/07/2003

ΦΌΙΤΗΤΗΣ ΔΙΕΘΝΏΝ, ΕΥΡΏΠΑΪΚΏΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΏΝ ΣΠΌΥΔΏΝ ΠΑΝΤΕΙΌΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΌΥ

Γενιά : 
Έτοιμη για το μέλλον 

Ο 21ος αιώνας, ο αιώνας της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστα-
σης, έχει φέρει νέες δυνατότητες αλλά και προκλήσεις στη 

παγκόσμια κοινότητα. Από την μία ο σημερινός άνθρωπος έχει 
επαφή με νέες τεχνολογίες καθώς και με μία πρωτόγνωρη επαφή 
με την πληροφορία και από την άλλη βρίσκεται αντιμέτωπος με 
ένα άστατο διεθνές σύστημα και με μία ακόμα πιο απρόβλεπτη οι-
κονομία. Όλα αυτά τα δεδομένα επηρέασαν κατά κόρον την ανα-
τροφή των παιδιών του 21ου αιώνα, της νέας γενιάς η οποία τώρα 
καλείται να διαχειριστεί τις προκλήσεις αλλά και τις προσφορές 
του κόσμου στον οποίο μεγάλωσε. Η νέα και ιδιαίτερη αυτή γενιά 
ονομάζεται Γενιά Ζ (Gen Ζ) και τείνει να εγκαθιδρύσει μία νέα νόρ-
μα πραγμάτων θέτοντας πολλά ερωτήματα για το πως λειτουρ-
γεί ο κόσμος μέχρι σήμερα. Τι την κάνει όμως ξεχωριστή και ποια 
τα χαρακτηριστικά που την διαφοροποιούν από τις άλλες γενιές.

Ας αρχίσουμε από τα βασικά με τα χρονικά όρια που κρίνουν αν 
κάποιο άτομο ανήκει στην Gen Ζ. Αν και τα πλαίσια δεν είναι ακρι-
βώς ορισμένα, συνήθως τα παιδιά που γεννήθηκαν στα τέλη της 
δεκαετίας του 90 και στις αρχές τις δεκαετίας του 10 χαρακτη-
ρίζονται ως άτομα αυτής της γενιάς (προς αναφορά η προηγού-
μενη γενιά αποτελεί τους Μ illeniaIs και η επόμενη την Γενιά Α). 
Ας αναλογιστούμε εδώ τα χαρακτηριστικά και κάποια γεγονότα 
της περιόδου αυτής. Η τρομοκρατική επίθεση της ενδεκάτης Σε-
πτεμβρίου, η οικονομική κρίσης του 2008 αλλά και η τεράστια 
έκρηξη του διαδικτύου έπλασαν τους σημερινούς νέους, τους 
έφεραν από μικρή ηλικία σε επαφή με σημαντικά προβλήματα 
της κοινωνίας χάρης στην εύκολη μετάδοση των γεγονότων. Έτσι 
μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε δύο κεντρικά χαρακτηριστικά 

2
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της γενιάς Ζ: Η καλή και έντονη χρήση της τεχνολογία, ιδίως του 
διαδικτύου, αλλά και η ευαισθητοποίηση για τα σύγχρονα κοινω-
νικά προβλήματα.

Έτσι λοιπόν, η Gen Ζ, έχοντας από πολύ μικρή ηλικία επαφή με τα 
τεχνολογικά μέσα, εισήχθη από νωρίς σε έναν πρωτόγνωρο κόσμο 
μίας έντονης μορφής παγκοσμιοποίησης. Τα νέα παιδιά απέκτη-
σαν γρήγορα μια πληθώρα γνώσεων για τον κόσμο αλλά και νέους 
προβληματισμούς. Είδαν τις παθογένειες της κοινωνίας μέσα από 
τα μάτια άλλων νέων του κόσμου και άρχισαν να τα αναγνωρίζουν 
και στον περίγυρο τους. Θέματα ρατσισμού, ταυτότητας φύλου, 
σεξουαλικού προσανατολισμού και γενικά κοινωνικών ανισοτήτων 
είναι αντικείμενα που καμία από τις παλαιότερες γενιές δεν είχε 
την πλήρη και αποδοτική επαφή. Έτσι ένα ακόμα χαρακτηριστι-
κό αυτής της γενιάς θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η ανε-
κτικότητα και αυτό γίνεται φανερά αισθητό. Η σεξουαλική ταυτό-
τητα και η ταυτότητα φύλου παύουν να είναι ένα σκανδαλιστικό 
ταμπού και έννοιες όπως «άντρας», «γυναίκα», «ετερόφυλος» 
«ομόφυλος» γίνονται μέρη ενός πιο ευρέως και ρευστού φάσμα-
τος.

Παρ’ ότι υπάρχουν φόβοι των παλαιότερων γενεών για «ηθική κα-
τάπτωση» των νέων, η γενιά Ζ έχει αποδείξει το αντίθετο σε το-
μείς που δεν απασχολούσαν τόσο τους μεγαλύτερους. Η Ηθική 
στον σεβασμό της διαφορετικότητας (όπως προαναφέρθηκε) 
αλλά και σχετικά με το πώς καταναλώνουμε, με το πώς συμπερι-
φερόμαστε στο περιβάλλον, όλα αυτά είναι τομείς που απασχο-
λούν την νέα γενιά περισσότερο απ’ ότι άλλοτε.

Μπορεί για τους παλαιότερους να παρατηρείται μία απομάκρυν-
ση από κοινωνικούς θεσμούς, όπως αυτόν της οικογένειας, ωστό-
σο αυτό γίνεται διότι τέτοιοι θεσμοί μπαίνουν σε ένα νέο μικρο-
σκόπιο και οι οικογενειακές σχέσεις επαναπροσδιορίζονται. Οι 
γονείς χάνουν ολοένα και περισσότερο την αυθεντία τους αλλά 
πολύ περισσότερο το αλάθητο τους, απέναντι σε παιδιά με έντο-
νη προσωπικότητα και διαμορφωμένες απόψεις.

Έτσι, η έννοια της ηθικής φαίνεται να μετακινείτε, σε σχέση με 
τι προηγούμενες γενιές, από τρόπους συμπεριφοράς που βασί-
ζονται σε κοινωνικούς και θρησκευτικούς κανόνες που έχουν ως 
στόχο την προστασία της τιμής, σε συμπεριφορές πιο ουσιαστι-
κές που έχουν σκοπό την προσέγγιση μίας κοινωνικής αρμονίας.

Στον εργασιακό και οικονομικό τομέα τώρα, η Gen Ζ φαίνεται ότι 
τα βρίσκει σχετικά δυσκολότερα σε σχέση με τις προηγούμενες 
γενιές. Περιορισμένες θέσεις εργασίας είτε λόγω οικονομικής κρί-
σης είτε λόγω αντικατάστασης ανθρώπινου δυναμικού με αυτό-
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ματες υπηρεσίες, υψηλές απαιτήσεις στην εξειδίκευση, η άνοδος 
στις τιμές από τα βασικά προϊόντα μέχρι και την στέγαση όλα 
αυτά είναι κάποιες από τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει 
η νέα γενιά καθώς μεγαλώνει και εντάσσεται στον ενήλικο κόσμο. 
Από την άλλη θα μπορούσε κανείς να πει ότι η προαναφερόμενη 
συνεχής επαφή με την γνώση αλλά και η εισαγωγή του μεγαλύτε-
ρου ποσοστού των νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εκμαιεύ-
ει όλο και περισσότερες ιδέες και επινοήσεις οι οποίες έχουν την 
δύναμη να αλλάξουν την εικόνα της εργασίας και της παραγωγής 
όπως την ξέρουμε σήμερα.

Ωστόσο, η τόσο μεγάλη έκθεση στην πληροφορία και στα προ-
βλήματα του κόσμου από πολύ μικρή ηλικία έχει συχνά ως απο-
τέλεσμα να παρατηρούνται μεγαλύτερα ποσοστά κατάθλιψης 
στους νέους με ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς να νιώθουν 
απαισιόδοξοι για το μέλλον ]. Αυτό όμως θα μπορούσε να συσχε-
τισθεί και με μία καλύτερη επαφή της Γενιάς Ζ με θέματα ψυχικής 
υγείας με τους νέους να είναι πιο πιθανό να ζητήσουν ψυχολογική 
υποστήριξη και πιο πρόθυμοι να βοηθήσουν σε τέτοια θέματα, 
πράγμα που κάνει την διάγνωση αλλά και την θεραπεία πιο άμε-
σες και εύκολες και έτσι χτίζονται καλύτερα προσωπικότητες που 
θα μπορέσουν να βοηθήσουν τον κόσμο να προχωρήσει.

Τέλος, η γενιά Ζ, καθώς μεγαλώνει, εντάσσεται στην κοινωνία με 
τον δικό της τρόπο, φέρνοντας μαζί της νέες ιδέες αλλά και ερω-
τηματικά για τον σύγχρονο κόσμο. Η ενηλικίωση της την βρήκε σε 
έναν άστατο περιβάλλον με πολλές προκλήσεις -παλιές και νέες- 
σε έναν κόσμο που εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Είναι βέ-
βαιο ωστόσο, ότι η Γενιά Ζ έχει την δυνατότητα, και με την υπο-
στήριξη των μεγαλύτερων, να πρωτοπορήσει, να βελτιώσει και να 
ωθήσει τον κόσμο να εξελιχθεί σε ένα καλύτερο αύριο.
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ΔΗΜΟΣΘΈΝΗΣ

ΚΌΛΛΙΑΣ
03/05/1999
ΌΙΚΌΝΌΜΌΛΌΓΌΣ ΚΑΙ  
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΌΥ ΒΙΒΛΙΌΥ  
«ΚΕΦΑΛΑΙΌ ΚΑΙ ΑΝΙΣΌΤΗΤΑ -  
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΌΥ  
THOMAS PIKETTY»

 
ΒΆΣΙΛΗΣ

ΚΌΎΤΣΌΎΜΠΑΣ
24/8/1994
ΣΥΝΙΔΡΥΤΗΣ WEFOR 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΌΣ ΦΌΙΤΗΤΗΣ ΣΤΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΌ GEORGETOWN 
ΚΑΙ ΜΕΛΌΣ ΤΌΥ ΔΙΚΤΥΌΥ

Gen : Νέες Προσεγγίσεις 

Η Γενιά Ζ έχει πολιτικό σκοπό ύπαρξης. Της έχει τύχει βαρύ φορ-
τίο - θα είναι γενιά επίλυσης προβλημάτων. Σε αυτό θα επε-

κταθούμε στη συνέχεια. Περιλαμβάνει τα άτομα που γεννήθηκαν 
από το 1995 εώς και το 2010. Οι γενιές, βέβαια, ορίζονται τόσο από 
την ηλικία, όσα και από το περιβάλλον τους, και εδώ είναι πολύ ση-
μαντικό να τονίσουμε πως πρόκειται για μια, όντως, διακριτή γενιά, 
κάτι που οφείλεται στη συμβίωση και την εξοικείωσή της με τον ψη-
φιακό κόσμο, αλλά και στην κοινή εμπειρία διαδοχικών κρίσεων. 

Νομιμοποιούμαστε, να κάνουμε μία πολιτική συζήτηση με όρους γε-
νεών, επειδή πρόκειται για την πραγματικά πρώτη παγκόσμια γενιά. 
Είμαστε μάλλον η γενιά των όμοιων εικόνων. Από την τηλεόραση, τις 
ταινίες, και τη μουσική, εώς το διαδίκτυο, μοιραζόμαστε τις ίδιες οπτι-
κές εμπειρίες. Προτιμάμε να επικοινωνούμε πολιτικά και προσωπικά 
μέσω του instagram. Είμαστε η πρώτη γενιά που μεγάλωσε αγκαλιά 
με τα social media, συμμετέχοντας σε μία κοινώς αποδεκτή εικονική 
πραγματικότητα. 

Όπως και να’ χει, πάμε στην πολιτική της απόχρωση. Αυτή η γενιά 
δεν νοιάζεται τόσο για συμπαγή μπλοκ πολιτικής, όπως αυτά που 
προσφέρουν τα παραδοσιακά κόμματα, αλλά για επιμέρους λύ-
σεις. Οι πολιτικές της προτεραιότητες; Τρεις: Κλιματική αλλαγή, ισό-

3
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τητα των φύλων, και μείωση των οικονομικών ανισοτήτων. Η πρώτη, 
όχι μόνο για λόγους ενσυναίσθησης, αλλά, ίσως, κυρίως γιατί είμα-
στε οι πρώτοι που θα τρανταχτούμε από τα αποτελέσματα της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η δεύτερη, επειδή η γενιά Ζ αξιώνει 
μία κοινωνία χωρίς έμφυλες διακρίσεις. Η τρίτη, διότι είναι ίσως το 
πλέον ακανθώδες ζήτημα για το μέλλον της φιλελεύθερης δημο-
κρατίας - η νέα γενιά θέλει μικρότερες εισοδηματικές αποστάσεις, 
περισσότερες ευκαιρίες, και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Πώς όμως προσεγγίζει κανείς μια γενιά που η διάρκεια συγκέντρω-
σής της κρατάει όσο ένα σκρολάρισμα στο instagram; Αλλά πώς 
προσεγγίζει και η ίδια αυτή η γενιά όλα τα παραπάνω ζητήματα 
που έχει θέσει ως πολιτικές προτεραιότητες; Η γενιά μας δεν είναι 
αντισυστημική. Ακολουθούμε όμως μια προσέγγιση η οποία έχει 
χαρακτηριστικά κατά του υπάρχοντος συστήματος, όπως αυτό 
έχει διαμορφωθεί. Στο δικό μας λεξιλόγιο η λέξη κρίση έχει πλέον 
αντικατασταθεί με την πρόκληση. Δεν έχουμε βιώσει κάποια στα-
θερά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να την αντιπαραβάλλουμε ως 
κατάσταση. Αντιθέτως, βρισκόμαστε μόνιμα σε έναν διαρκή αγώ-
να να μετατρέψουμε αυτήν την πρόκληση σε ευκαιρία.

Η απογοήτευση μας από τους υπάρχοντες θεσμούς αντιμετώπι-
σης αυτών των προκλήσεων μας έχει οδηγήσει, είτε στην αδιαφο-
ρία, είτε στην αναζήτησή εναλλακτικών τρόπων ενασχόλησης με 
τα κοινά. Το μήνυμα, το οποίο δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμη αντι-
ληπτό, προς τους παραδοσιακούς θεσμούς που συνήθιζαν μέχρι 
τώρα να αποτελούν το κύριο όχημα έκφρασης αυτών των ανησυ-
χιών, είναι ότι έχουμε ανάγκη από ένα καλύτερο επίπεδο δημοσί-
ου διαλόγου, περισσότερη συναίνεση και ουσιαστική αξιοκρατία.

Καθώς λοιπόν διεκδικούμε σταδιακά τη θέση μας στην αγορά ερ-
γασίας - και στη δημόσια συζήτηση - θα βρεθούμε κάποια στιγμή 
ενώπιον όσων μας έχουν απογοητεύσει και μας έχουν αποστρέψει 
από την παραμονή μας στην Ελλάδα αλλά και τον δημόσιο βίο. Το 
στοίχημα μας θα είναι να μετατρέψουμε την αγανάκτηση σε επι-
μονή, και την επιμονή σε αποτελέσματα. Η δυτική δημοκρατία, 
και συνακόλουθα ο δυτικός καπιταλισμός, αλλάζουν, μετασχημα-
τίζονται και εξελίσσονται ραγδαία. Μένει να δούμε, λοιπόν, πως 
θα κρίνει η ιστορία την πορεία και της επιλογές της δικής μας γε-
νιάς. Εμείς, όντας φύσει αισιόδοξοι, πιστεύουμε ότι μπορούμε να 
φανούμε αντάξιοι των καιρών. Είναι στο χέρι μας να ανατρέψουμε 
τα δεδομένα, και να συμβάλλουμε στην αλλαγή όσων μας έχουν 
απογοητεύσει. 
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΌΝΤΌΓΙΑΝΝΗΣ
11/10/1993

ΥΠΌΨΗΦΙΌΣ ΔΙΔΑΚΤΏΡ ΤΗΣ ΝΌΜΙΚΗΣ ΣΧΌΛΗΣ ΤΌΥ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΌΥ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ

Η ΓΕΝΙΑ 
ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ: GENERATION 

Η Υπόσχεση

Η γενιά Ζ (‘Generation Z’), η δημογραφική ομάδα που διαδέχε-
ται τους millennials, έμελλε να υπάρξει σε μια εποχή που ο 

κόσμος μας φαινόταν πως είχε τα πολιτικά και οικονομικά ζητή-
ματα λυμένα. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζαμε. Το τέλος της ιστορί-
ας είχε προ πολλού ιδωθεί, ο φιλελευθερισμός είχε επικρατήσει, η 
οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη είχε τεθεί ως προτεραιό-
τητα και τα κράτη διέγραφαν τα σύνορά τους και τις μεταξύ τους 
αποστάσεις. Η ανάγκη για ελεύθερη διακίνηση των αγαθών και 
υπηρεσιών και η ελευθερία μετακίνησης, θεμελιώδεις αρχές της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης, έμοιαζαν να ενώνουν τους λαούς υπό 
το πρίσμα της κοινής αποδοχής θεμελιακών αξίων, αρχών και δι-
καιωμάτων. Η ύπαρξη ενός κοινού νομικού πλαισίου σε ευρωπαϊ-
κό αλλά και διεθνές επίπεδο εκφράζουν, προωθούν και πραγμα-
τώνουν τις πολιτικές και ιδεολογικές επιλογές για προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προστασία του κεφαλαίου και εύρυθμη 
λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. Εξάλλου τα νομικά συστήματα 
δεν είναι ποτέ ουδέτερα. Αντιθέτως εκφράζουν μια συγκεκριμέ-
νη πολιτική και ιδεολογική επιλογή. Και η επιλογή ήταν ξεκάθαρη: 
οικονομική και πολιτική ελευθερία. Σε αυτό το ιδεολογικό πλαίσιο, 
προστέθηκε και η τεχνολογική ανάπτυξη. Η ραγδαία ανάπτυξη 
της τεχνολογίας ενίσχυσε τον καπιταλισμό καθώς αντιμετώπισε 
την έλλειψη ταχύτητας που χαρακτήριζε τις κοινωνικές και οικο-
νομικές συναλλαγές. Η ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου αυ-
τοματοποιήθηκε ακόμα περισσότερο και η τεχνολογία συγχρόνι-
σε τις κοινωνίες με την οικονομία της αγοράς. 

5
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Έτσι γεννήθηκαν οι προϋποθέσεις για μια γενιά, την Γενιά Ζ, να 
αδράξει την ευκαιρία και να είναι η πρώτη γενιά που θα ζήσει 
εξαιρετικά καλύτερα από τις προηγούμενες. Τεχνολογία, ελευθε-
ρία (κοινωνική, πολιτική, οικονομική), ανάπτυξη, σταθερή οικονο-
μία ήταν η υπόσχεση που έδωσαν οι προηγούμενοι στους επό-
μενους. Η Γενιά Ζ ήταν η γενιά που θα ζούσε την επιτυχία μιας 
ιδεολογικής, πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής επιλογής, της 
παγκοσμιοποίησης. Σίγουρα δεν θα ήταν μια «χαμένη γενιά»- αν 
υποθέσουμε πως υπάρχουν τέτοιες.

Η Πραγματικότητα

Σήμερα, οι «γηραιότεροι» της Γενιάς Ζ πρέπει να είναι κάπου στα 
25 έτη. Ενώ οι νεότεροι κάπου στα 10.* Oι μεγαλύτεροι λοιπόν εί-
ναι στα πρώτα βήματα της εργασιακής τους αναζήτησης. Είναι 
όντως εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, εξαιρετικά καταρτισμένοι 
και γεμάτοι όνειρα. Όμως ζουν σε ένα διαφορετικό κόσμο από αυ-
τόν που τους υποσχέθηκαν. Ζουν σε ένα διχασμένο πλανήτη. Οι 
οικονομικές διαφορές μεταξύ των χωρών παραμένουν αγεφύρω-
τες. Το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον φαντάζει αβέβαιο: ανερ-
γία, φτώχεια, πλούσιες χώρες με φτωχούς πολίτες, φόβος, ανισό-
τητα, πλανήτης δύο ταχυτήτων που ευεργετεί τους ισχυρούς εις 
βάρος των λιγότερο προνομιούχων. Οι λαοί αγανακτούν απένα-
ντι στην οικονομική βία και πολλές φορές «τραμπουκίζουν» πο-
λιτικά παρασυρόμενοι από το λαϊκισμό και τις εύκολες λύσεις-ό-
πως έχουμε δει- και τελικά οι νέοι (ακόμα και τα παιδιά της Γενιάς 
Ζ) είναι εκείνοι που βάλλονται. 

Η Γενιά Ζ πρόλαβε την οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008, 
έζησε τρομοκρατικές επιθέσεις, ένιωσε αβεβαιότητα και φόβο με 
την πανδημία του κορονοϊού, έζησε και ζει πόλεμο, οικονομικούς 
και κοινωνικούς περιορισμούς. Στην Ελλάδα, η ελληνική Γενιά Ζ 
είδε την ανεργία να παραμένει υψηλά, τους μισθούς να μειώνο-
νται και το κόστος ζωής να ανεβαίνει. Ίσως, η περισσότερο κα-
ταρτισμένη ακαδημαϊκά και τεχνολογικά γενιά δυσκολεύεται να 
εργαστεί και αν εργαστεί αδυνατεί οικονομικά να συντηρήσει την 
ανεξαρτησία της. Αυτή όμως η οικονομική αβεβαιότητα φαντά-
ζει μόνιμη, και αυτή η μονιμότητα την κάνει σχεδόν ανίκητη. Οδη-
γεί τους νέους σε αδιαφορία και περιφρόνηση. Όταν δεν μπορείς 

*  Βλ. Investopedia, “Generation Z (Gen Z): Definition, Birth Years, and 
Demographics” διαθέσιμο στο: https://www.investopedia.com 
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να αλλάξεις κάτι, είναι καλύτερα να το αγνοήσεις. Έτσι, ίσως αρχί-
σει να σε επηρεάζει λιγότερο. 

Η Γενιά Ζ, χαμένη στην μόνιμη πλην όμως πολυθεματική και θε-
αματική αβεβαιότητα (ανεργία, κορονοϊός, ακρίβεια, πόλεμος), 
ίσως αδιαφορήσει για την πολιτική και κοινωνική κατάσταση εντός 
και εκτός Ελλάδος. Ίσως πείσει τον εαυτό της πως αν αγνοήσει 
τον φόβο, αυτός θα πάψει να υπάρχει και έτσι ίσως ξεχάσει την 
ανεκπλήρωτη υπόσχεση των προηγούμενων για ίσες ευκαιρίες και 
ελευθερία. Ίσως αποδεχθεί την μοίρα και την διαφαινόμενη (;) 
ατυχία της. Εξάλλου, μπορούσε ο πόλεμος να προβλεφθεί; Μπο-
ρούσε η ανεργία να μειωθεί; Μπορούσε η πανδημία να αποφευ-
χθεί; Μπορούσαν να μειωθούν οι ανισότητες, αν όχι να εξαλει-
φθούν; 

Και το Ερώτημα

Η Γενιά Ζ γεννήθηκε σε μια εποχή που οι προηγούμενοι την εί-
χαν φανταστεί διαφορετικά. Γεννήθηκε όταν η οικονομική κρίση 
άλλαζε σταδιακά τις κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις και συ-
σχετισμούς. Επιπλέον, άρχισε το «ταξίδι» της στην αγορά σε μια 
περίοδο οικονομικών και κοινωνικών περιορισμών. Αυτός όμως ο 
εξωγενής, αναγκαίος και καθόλου ευκταίος περιορισμός καθώς 
και η προσπάθεια ανάκαμψης αποτελούν μια σπουδαία ευκαιρία 
κοινωνική, πολιτική και οικονομική. 

Η συγκεκριμένη γενιά θα χαρακτηριστεί εξολοκλήρου από την τέ-
ταρτη βιομηχανική επανάσταση. Θα ζήσει -όχι ως απλός παρα-
τηρητής- την πλήρη αξιοποίηση του ΑΙ στις επενδύσεις, επιχει-
ρήσεις και στην καθημερινότητα. Θα ζήσει σε συνθήκες πλήρους 
ψηφιακού εκσυγχρονισμού και θα τεθεί αντιμέτωπη με σπου-
δαία ηθικά διλλήματα για τα όρια της τεχνολογικής ανάπτυξης 
και χρήσης. Η Γενιά Ζ δεν είναι μια άτυχη γενιά. Αντίθετα, έχει 
την ευκαιρία να διαμορφώσει τις κοινωνικές και οικονομικές συν-
θήκες στις οποίες θα ζήσει. Έχει την ευκαιρία να δώσει τις δικές 
της απαντήσεις στα δικά της διλήμματα, στα διλήμματα της δι-
κής της εποχής. Οι υποσχέσεις των προηγούμενων γενιών μπορεί 
να μην υλοποιήθηκαν και η κοινωνική και πολιτική πραγματικότη-
τα να διαψεύδει τις προσδοκίες τους. Μπορεί τα διλήμματα κάθε 
γενιάς να είναι συναφή καθώς αφορούν το οικονομικό σύστημα, 
την κοινωνική συνοχή και οικονομική ελευθερία, όμως οι απαντή-
σεις διαφέρουν καθώς το κοινωνικό, ιστορικό, οικονομικό και πο-
λιτικό περιβάλλον διαφέρει. Έτσι λοιπόν και αυτή η γενιά καλείται 
να απαντήσει στα δικά της ερωτήματα και προκλήσεις και να κα-
ταφέρει να διασφαλίσει την ομαλή συνύπαρξη της ελεύθερης οι-
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κονομίας με την κοινωνική ισότητα και δημοκρατία. Και αυτό, στο 
πλαίσιο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.

Εξάλλου, το τέλος της ιστορίας δεν έχει έρθει. Η πεποίθηση 
αυτή μονιμοποιεί τις κοινωνικές συνθήκες που μια πολιτική επι-
λογή επιφέρει και αδρανοποιεί την δυνατότητα αλλαγής τους. 
Αντιθέτως, η Γενιά Ζ έχει την δυνατότητα να αλλάξει τις κοινω-
νικές συνθήκες που σήμερα καθιστούν μύθο τα πολιτικώς και 
ιδεολογικώς υποσχόμενα και να τα καταστήσει κοινωνική πραγ-
ματικότητα. Μπορεί να παλέψει για περισσότερη ενοποίηση της 
ΕΕ, για την ρύθμιση της αγοράς και την συνύπαρξη κοινωνίας 
και κεφαλαίου. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως, η κοινωνική και 
πολιτική της συμμετοχή. Έτσι θα οδηγήσει στην διαμόρφωση 
πολιτικών θέσεων που θα εκφράζουν τα συμφέροντα της, τις 
ανησυχίες της και θα επιβάλλουν την κοινωνική και πολιτική αλ-
λαγή, την προστασία της ισότητας και της ελευθερίας (οικονο-
μική, κοινωνική, και πολιτική). Με αυτόν τον τρόπο, αυτή η γενιά 
δεν θα κάνει στους επόμενους αυτό που της έκαναν οι προ-
ηγούμενοι: δεν θα δώσει ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. Η Γενιά Ζ 
μπορεί και πρέπει να είναι η γενιά της (πραγματικής) αλλαγής 
μετατρέποντας τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. 
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ΟΔΥΣΣΈΆΣ

ΛΌΜΒΑΡΔΈΑΣ
27/07/1998

ΓΙΑΤΡΌΣ

Η Γενιά : 
και το Σύγχρονο 
«Προλεταριάτο» 

Δημοσιεύθηκε στις 14 Αυγούστου 2022, στην εφημερίδα «Η 
Καθημερινή», άρθρο των κκ. Κόλλια – Κουτσούμπα, με τίτλο 

«Οι πολιτικές προτεραιότητες της Generation Z». Οι συγγραφείς 
του κειμένου, με ιδιαίτερη κατάρτιση στο αντικείμενο των πολιτι-
κών επιστημών -αλλά ανήκοντες και οι ίδιοι στην Γενιά Ζ (γεννημέ-
νοι 1995-2010)- προσεγγίζουν με ολιστικό τρόπο αλλά και αισιό-
δοξη οπτική τις προτεραιότητες αλλά και τους προβληματισμούς 
μιας υβριδικής γενιάς, που μεγάλωσε στο μεταίχμιο της αναλογι-
κής και της ψηφιακής εποχής, μέσα σε κρίσεις και αλλαγές. Ο γρά-
φων δεν έχει την επιστημονική κατάρτιση των ανωτέρω, αλλά εξ 
αφορμής του κειμένου θα ήθελε να προσθέσει στη σκέψη τους, 
τις δικές του -ως μέλος της GenZ- εξειδικεύοντας στο θέμα της 
εργασίας.

Παραθέτοντας από το άρθρο: «Αυτή η γενιά δεν νοιάζεται τόσο 
για συμπαγή μπλοκ πολιτικής, όπως αυτά που προσφέρουν τα 
παραδοσιακά κόμματα, αλλά για επιμέρους λύσεις.». Απολύτως 
ακριβές και το ίδιο ισχύει και για τις παραδοσιακές ιδεολογίες. Ο 
σημερινός νέος δε μπορεί να ταυτιστεί με κάποια κομματική ρη-
τορική, μιας και ακόμη και οι κομματικές νεολαίες συνεχίζουν να 
εκφράζονται με φρασεολογία και αναφορές άλλων εποχών.

Ας πάρουμε για παράδειγμα έναν ιδεολογικά και ιστορικά φορ-
τισμένο όρο, συνώνυμο της «εργατικής τάξης»: το «προλετα-
ριάτο». Ο όρος περιλαμβάνει όλους εκείνους που βιοπορίζονται 
πουλώντας την εργατική τους δύναμη στα πλαίσια μισθωτής ερ-
γασίας και αποτέλεσε σημαντικό δομικό στοιχείο των πολιτικών 

6
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και κοινωνικών αναλύσεων τις προηγούμενες δεκαετίες. Σήμερα 
όμως, δεν αφορά σχεδόν κανέναν. Όχι γιατί οι νέοι είναι αγράμμα-
τοι και δε γνωρίζουν τη λέξη, αλλά γιατί πλέον κανένας δε ταυτί-
ζεται μαζί του. Εξαφανίστηκε μήπως η μισθωτή εργασία; Φυσικά 
και όχι. Άλλαξε όμως μορφή και δεν καλύπτεται από την ορολογία 
του 19ου ή του 20ου αιώνα.

Η Γενιά Ζ (στο δυτικό κόσμο) έχει κατά βάση τρία χαρακτηριστι-
κά στα εργασιακά της:

Πρώτον, είναι η γενιά της απολύτως εξειδικευμένης εργασίας. Για 
όσους επέλεξαν το δρόμο του πανεπιστημίου, το πτυχίο δεν αρ-
κεί. Χρειάζεται σίγουρα μεταπτυχιακό και διαρκείς μετεκπαιδεύ-
σεις, ενώ δε θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι στο άμεσο μέλλον 
κάθε εργαζόμενος θα ασκεί ένα δικό του «ατομικό» επάγγελ-
μα που θα προκύπτει ως συνισταμένη των εξειδικευμένων δε-
ξιοτήτων του. Το ίδιο ισχύει και για όσους επέλεξαν την τεχνική 
εκπαίδευση, οι οποίοι ήδη καλούνται να διαχειριστούν τεράστι-
ες προκλήσεις που προκύπτουν από την πολυπλοκότητα υλικών 
και εργαλείων.

Δεύτερον, είναι η γενιά της ετεροαπασχόλησης (εργασία σε δια-
φορετικό αντικείμενο από αυτό της εκπαίδευσης/κατάρτισης) κα-
θώς και του μεταβαλλόμενου επαγγελματικού προσανατολισμού. 
Αυτό είναι αποτέλεσμα ενός κακά οργανωμένου σχολικού επαγ-
γελματικού προσανατολισμού και πανεπιστημιακών τίτλων που 
δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές εργασιακές ανάγκες. Επαγ-
γέλματα γεννιούνται, επαγγέλματα πεθαίνουν, οι όροι απασχό-
λησης αλλάζουν και η εργασιακή σταθερότητα είναι κάθε άλλο 
παρά αυτονόητη.

Τρίτον, η επιλογή της ανειδίκευτης εργασίας απομακρύνεται. Αφε-
νός, το αντικείμενό της καλύπτεται ολοένα και περισσότερο από 
την τεχνητή νοημοσύνη και αφετέρου, υπάρχουν ολοένα και λι-
γότεροι εντελώς ανειδίκευτοι εργάτες. Η συντριπτική πλειοψηφία 
όσων GenZ απασχολούνται σε θέσεις στην εστίαση, τον τουρι-
σμό, στις αλυσίδες τροφοδοσίας (πχ Super Market) κλπ, το αντι-
μετωπίζει ως προσωρινή ή ως μεταβατική εργασία. Λίγο έξτρα 
εισόδημα, συνεισφορά στον οικογενειακό προϋπολογισμό, χρημα-
τοδότηση των σπουδών, απόκτηση εμπειρίας και αίσθηση παρα-
γωγικότητας είναι οι κυριότεροι από τους λόγους επιλογής μιας 
τέτοιας εργασίας (συνήθως ημιαπασχόλησης) μέχρι την έναρ-
ξη της κύριας δραστηριότητας. Δημιουργείται έτσι το «παράδο-
ξο» φαινόμενο, κρίσιμοι για την καθημερινότητα και την οικονο-
μία (ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα) τομείς να καλύπτονται από 
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ανθρώπους που εργάζονται περιστασιακά, χωρίς προοπτική να 
σταδιοδρομήσουν σε αυτούς.

Τα τρία αυτά χαρακτηριστικά εξηγούν γιατί ένας όρος δε μπο-
ρεί να καλύψει όλους τους εργαζόμενους ή για την ακρίβεια γιατί 
ένας εργαζόμενος δε μπορεί να ταυτιστεί με έναν όρο που τους 
περιλαμβάνει όλους. Η αίσθηση της εξειδίκευσης και άρα της μο-
ναδικότητας από τη μία και η αίσθηση της προσωρινότητας από 
την άλλη, εμποδίζουν τη δημιουργία κοινής ταυτότητας για τον 
εργαζόμενο. Κι αυτό εκτός από τη συμβολική έχει και πρακτική 
αξία.

Συνδικαλισμός, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ειδικά επαγγελ-
ματικά δικαιώματα και λοιπές έννοιες που αποτέλεσαν (πριν δη-
λητηριαστούν από συντεχνιακές λογικές) σημαντικές δικλείδες 
ασφαλείας για τους εργαζομένους, μοιάζουν ασύμβατα με τη νέα 
εποχή, όπου όλοι προβάλλουν την εξατομίκευση των όρων ερ-
γασίας. Όσο γοητευτική κι αν μοιάζει μια εργασία απολύτως προ-
σαρμοσμένη στις ατομικές ανάγκες, πάντα υπάρχει η ανάγκη κα-
νόνων που να διέπουν συλλογικά τη μισθωτή εργασία. Κι αυτό θα 
είναι το μεγάλο στοίχημα της GenZ, το μεγάλο στοίχημα της γε-
νιάς μας.
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ΜΆΡΙΆ

ΡΌΎΣΗ
10/10/1996

ΔΙΚΗΓΌΡΌΣ ΣΤΌΝ ΔΣΑ, LLM- HARVARD LAW SCHOOL

Η γενιά της διαρκούς κρίσης;

Γεννημένα μετά το 1996 (ή κατ’άλλη άποψη, το 1998), τα άτο-
μα που ανήκουν στη γενιά «Ζ» μεγάλωσαν σε πολλαπλές και δι-
αδοχικές κρίσεις, αντιμετώπισαν κοινωνικοπολιτική και οικονομική 
αστάθεια, βίωσαν το «κραχ» του 2008, την πανδημία του covid, 
τώρα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η γενιά αυτή συνήθισε να αντι-
κρίζει τον κόσμο γύρω της με αβεβαιότητα και συχνά με διαψεύ-
σεις και απογοητεύσεις. Ως αποτέλεσμα, τα μέλη της γενιάς Ζ εί-
ναι πιθανώς πιο πρακτικά και πιο ρεαλιστικά από τη γενιά 
«Υ», δηλαδή τους millennials. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η γενιά Ζ έχει πληγεί ιδιαίτερα σκληρά 
από την κρίση του κορωνοϊού. Ένα μεγάλο μέρος τους πλήρωσε 
σημαντικό ανθρώπινο κόστος και βίωσε απώλειες. Επιπλέον, στο 
πλαίσιο της ύφεσης που δημιούργησε η πανδημία, οι ίδιοι ή κά-
ποιο μέλος της οικογένειας έχασαν τη δουλειά τους ή υπέστησαν 
περικοπές. Ιδίως οι νέοι εργαζόμενοι ήταν ιδιαίτερα ευάλωτοι στην 
απώλεια θέσεων εργασίας πριν από το ξέσπασμα της πανδημί-
ας, καθώς υπερεκπροσωπούνταν σε κλάδους υπηρεσιών υψη-
λού κινδύνου. Ένα άλλο τμήμα της γενιάς Ζ, οι νεότεροι, ολοκλή-
ρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή ξεκίνησε την τριτοβάθμια 
εξ αποστάσεως. Οι επιπτώσεις μένουν ακόμα να φανούν, ωστόσο 
είναι λογικό να ήταν εκτενείς στον τρόπο με τον οποίο σκέφτο-
νται και κοινωνικοποιούνται. Είναι ωστόσο αξιοσημείωτο ότι η γε-
νιά αυτή είναι πιο μορφωμένη συγκριτικά με τις προηγούμενες. Η 
πρόσβαση σε εκπαιδευτικά εργαλεία, διαδικτυακά μουσεία, εκ-
θέσεις, ερεθίσματα καθιστά τη μόρφωση προσβάσιμη και αέναη, 
ενώ τα ποσοστά δείχνουν ψηλότερα νούμερα νέων που ολοκλή-
ρωσαν τη σχολική τους εκπαίδευση. Οι Gen Zers είναι επίσης πιο 
πιθανό να έχουν γονέα με πανεπιστημιακή εκπαίδευση από ό,τι οι 
προηγούμενες γενιές νέων.

7
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Είναι επίσης ψηφιακοί «γηγενείς» που έχουν ελάχιστη ή καθό-
λου μνήμη του κόσμου όπως υπήρχε πριν από τα smartphone, 
τα laptop, τα kindle και τα tablet. Η επαφή της γενιάς Ζ με την 
τεχνολογία την καθιστά σημαντικά διαφορετική από τις άλλες. Η 
πρόσβαση στο internet είναι θεμελιώδες χαρακτηριστικό της κα-
θημερινότητας τους που διέπει όλες τις εκφάνσεις της ζωής: επι-
κοινωνία, μετακινήσεις, πληροφορία, πρόσβαση στην τέχνη. Τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν κομμάτι της καθημερινό-
τητάς της ήδη από πολύ νεαρή ηλικία. Η GenZ επιλέγει σε μεγάλο 
βαθμό την εικόνα ως εργαλείο ενημέρωσης και διασκέδασης (π.χ. 
υψηλή προτίμηση στο Instagram και το Tik Tok), αλλά και επει-
δή η κατανάλωση της πληροφορίας μέσα από την εικόνα είναι πιο 
άμεση και πιο επιδραστική. Η εξοικείωση αυτή φέρνει και μια αυ-
ξανόμενη ευαισθησία στην ιδιωτικότητα και τον σεβασμό για τα 
προσωπικά δεδομένα. Συγχρόνως, όμως, μπορεί να επιδεικνύει 
μια λιγότερο κριτική στάση στην πληροφορία και να είναι επιρρε-
πής στην παραπληροφόρηση που έχει σημαδέψει τα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης σε παγκόσμιο επίπεδο (όπως είναι τα deep fakes 
και σκάνδαλα για διαστρέβλωση νέων και διασπορά ψευδών ειδή-
σεων πριν από κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις).

Η τεχνολογία έχει φέρει επίσης επαναστάσεις στις επαγγελματικές 
προοπτικές των ατόμων που ανήκουν στην γενιά Ζ. Ένα σεβαστό 
της γενιάς αυτής έχει κερδίσει τα δικά του χρήµατα ήδη σε μι-
κρή ηλικία µέσω εργασίας µερικής απασχόλησης ή ως free-lancer, 
ή από την πώληση µέσω διαδικτυακών εργαλείων, όπως είναι το 
e-Bay. Αυτή η ελευθερία, σε συνδυασμό με την οιονεί κατάργη-
ση παραδοσιακών επαγγελμάτων που αντικαταστάθηκαν από 
την τεχνολογία διαμόρφωσε και το επαγγελματικό τους πνεύμα. 
Οι Gen Z’ers δεν έχουν σαν κύριο πρότυπο να δουλέψουν για κά-
ποιον άλλο. Θέλουν να δημιουργήσουν δουλειές, έχουν στόχους 
και φιλοδοξίες για δικές τους ιδέες και επιχειρήσεις, τις οποίες επι-
διώκουν μέσω think tank και start-up επιχειρήσεις.

Συνάμα, τα άτομα που ανήκουν στην εν λόγω γενιά είναι πιο δια-
φορετικά φυλετικά και εθνοτικά από προηγούμενες γενιές. Η γε-
νιά Ζ σημαδεύτηκε από την παγκοσμιοποίηση και την εξαφάνιση 
των συνόρων, κυριολεκτικών και μεταφορικών. Έμαθε από τη γέν-
νησή της να έχει πρόσβαση στα νέα, την πληροφορία και την τέ-
χνη ολόκληρου του κόσμου. Η ισχύς της γενιάς είναι αυξανόμενη, 
ιδίως σε πολιτικό επίπεδο καθώς αρχίζει πια να συμμετέχει στις 
εκλογές. Η πολιτικοποίησή της εκδηλώνεται τόσο σε επίπεδο πα-
ραδοσιακών τρόπων πολιτικής συμμετοχής (π.χ. συμμετοχή στις 
εκλογές, ενημέρωση), αλλά και σε συνάρτηση με τον τεχνολογι-
κό, online χαρακτήρα αυτής της γενιάς. Για παράδειγμα, η πλει-
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οψηφία των Gen Z’ers εκφράζονται με «χαμηλής έντασης» «πο-
λιτικού» τύπου δραστηριότητες στα social media σχετίζονται με 
αύξηση εν γένει της πολιτικής συμμετοχής όπως η αλλαγή της ει-
κόνας του προφίλ για την υποστήριξη συγκεκριμένων θεμάτων 
(κίνημα metoo, προστασία του περιβάλλοντος μέσω δράσεων 
κατά της κλιματικής αλλαγής) η οποία όμως λειτουργώντας πολ-
λαπλασιαστικά μπορεί να ασκήσει ουσιώδη πίεση σε κυβερνήσεις 
και θεσμούς και να επιφέρει αλλαγές. 

Τέλος, και μάλλον εξαιτίας όλων των ανωτέρω, η γενιά Ζ είναι η γε-
νιά της ευελιξίας; δεν διστάζει να αλλάξει πόλη, χώρα, φίλους, ερ-
γοδότη ή και επάγγελμα ολότελα, και να κυνηγήσει νέα ζωή. 
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ΈΛΙΣΆΒΈΤ

ΤΡΙΓΑΖΗ
03/07/93
SOFTWARE ENGINEER (ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΛΌΓΙΣΜΙΚΌΥ) 

Ποια τα 
χαρακτηριστικά της Γενιάς  

Ω ς γενιά Z χαρακτηρίζονται τα άτομα που γεννήθηκαν περί-
που μεταξύ 1996-2010 και τώρα βρίσκονται στα πρώτα χρό-

νια της ενηλικίωσης τους. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της 
γενιάς Ζ είναι ότι αποτελεί τη πρώτη γενιά που ενηλικιώθηκε στον 
κόσμο του διαδικτύου (digitalnatives). Αποτελεί την πιο δραστή-
ρια γενιά όσον αφορά την πλοήγηση στο διαδίκτυο, την ενημέρω-
ση από ιστοτόπους αλλά και τιςψηφιακές αγορές και πληρωμές.
Eνδιαφέρεται περισσότερο από κάθε γενιά για κοινωνικά ζητή-
ματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οικονομική ανισότητα και 
η κλιματική αλλαγή.

Πολλοί από τη γενιά Ζ μεγάλωσαν και διαμορφώθηκαν από τις 
οικονομικές πιέσεις που αντιμετώπισαν οι οικογένειες τους και η 
κοινωνία κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης και της πανδημί-
ας. Έχοντας δει τους αγώνες των γονιών τους, αυτή η γενιά καθο-
δηγείται από τον πραγματισμό και την ασφάλεια. Έτσι, εκτιμούν 
τη σταθερότητα που προκύπτει από τη μείωση των δαπανών, τις 
σταθερές θέσεις εργασίας και τις έξυπνες επενδύσεις.

Έχει χαρακτηριστεί από ορισμένους ως η «πιο μοναχική γενιά», 
καθώς οι πολλές ώρες που περνούν στο διαδίκτυο μπορούν να 
ενισχύσουν το αίσθημα της απομόνωσης και της απογοήτευσης 
καθώς δεν αφιερώνουν χρόνο για την καλλιέργεια ουσιαστικών 
σχέσεων.

8
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Ποια στοιχεία τη διαφοροποιούν από τις 
προηγούμενες γενιές 

Ενώ η προηγούμενη γενιά, οι Millennials, θεωρήθηκαν «ψηφιακοί 
πρωτοπόροι» καθώς έγιναν μάρτυρες της έκρηξης της τεχνολο-
γίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η γενιά Ζ γεννήθηκε σε 
έναν κόσμο αιχμής της τεχνολογικής καινοτομίας όπου οι πληρο-
φορίες ήταν άμεσα προσβάσιμες και η χρήση των μέσων κοινωνι-
κής δικτύωσης ήταν ήδη εκτεταμένη. Η χαρακτηριστική διαφορά 
μεταξύ των δύο γενεών είναι ότι οι Millennials εξερευνώντας την 
ψηφιακή τεχνολογία και τις πρώτες πλατφόρμες κοινωνικής δι-
κτύωσης δημοσιοποίησαν ελεύθερα και χωρίς μέτρο τις σκέψεις 
και τις απόψεις τους, ενώη γενιά Z επιλέγει την ιδιωτικότητα έχο-
ντας στο μυαλό τους την ασφάλεια και την προστασία, ενώ είναι 
πιο συγκρατημένοι όσον αφορά τις πληροφορίες που μοιράζο-
νται στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με έρευνες, η γενιά Ζ φαίνεται να είναι πιο μορφωμέ-
νη από τις άλλες γενιές καθώς έχει μεγαλώσει με πιο σύγχρονους 
τρόπους εκπαίδευσης και με πιο μορφωμένους γονείς. Ακόμη, 
η γενιά Ζ είναι περισσότερο εξοικειωμένη στους εναλλακτικούς 
τρόπους εκπαίδευσης, παρακολουθώντας διαδικτυακά μαθήμα-
τα, μαθήματα στο YouTube ή αναζητώντας θέσεις εργασίας που 
προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση.

Αξίζει να σημειωθεί μια ειδοποιός διαφορά από τις προηγούμε-
νες γενιές: η γενιά Ζ φαίνεται να είναι πιο ρεαλιστική κυρίως χάρη 
στο γεγονός ότι μεγάλωσαν σε συνθήκες πολιτικής και οικονομι-
κής αστάθειας ενώ αντίθετα οι Millennials χαρακτηρίζονται ως αι-
σιόδοξοι χάρη στους ενθαρρυντικούς γονείς τους και στο γεγονός 
ότι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε συνθήκες μεγαλύτερης ευημε-
ρίας και περισσότερων ευκαιριών.

Πως βλέπει η γενιά Ζ τις σπουδές και ποιες οι επιλογές 
της. Υπάρχει μεγαλύτερη εξωστρέφεια;

Η γενιά Ζ δίνει έμφαση στην εκπαίδευση. Πρόκειται για την πιο 
μορφωμένη γενιά καθώς έχει τα υψηλότερα ποσοστά αποφοίτη-
σης από το λύκειο και τα χαμηλότερα ποσοστά εγκατάλειψης του 
σχολείου σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Πιστεύει στη δια 
βίου εκπαίδευση, θέλει να αποκτήσει πρακτικές δεξιότητες και εί-
ναι ανοιχτή στην επιχειρηματικότητα. 

Εξαιτίας αυτού, όλο και περισσότεροι μαθητές έλκονται από 
επαγγέλματα που δεν ανήκουν απαραίτητα στην παραδοσια-
κή αγορά εργασίας, το ποσοστό των φοιτητών που σπουδάζουν 
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ανθρωπιστικές επιστήμες έχει μειωθεί, ενώ ειδικότητες που ανή-
κουν σε αναπτυσσόμενους κλάδους όπως η επιστήμη των υπο-
λογιστών, η μηχανική και η βιοϊατρική είναι οι πιο δημοφιλείς. Όταν 
πρόκειται να πάρουν την απόφαση να φοιτήσουν στο πανεπιστή-
μιο, το κύριο μέλημα της γενιάς Z είναι η πρακτικότητα. Οι φοιτη-
τές θέλουν να γνωρίζουν πώς η τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί 
να τους εξασφαλίσει εργασιακή ασφάλεια και να τους βοηθήσει 
να εξελιχθούν στην καριέρα που επιθυμούν. Η γενιά Ζ είναι άτομα 
τα οποία δεν διστάζουν να αναζητήσουν το μέλλον τους εκτός 
συνόρων, σε αντίθεση με τις παλαιότερες γενιές που παρέμεναν 
κυρίως στην χώρα τους. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η εξω-
στρέφεια και η κινητικότητα. Επιπλέον, η σημερινή νέα γενιά λα-
τρεύει τα και να αποκτά συνεχώς καινούργιες εμπειρίες. 

Ποια η σχέση της με την οικογένεια, την επιχειρηματική 
δραστηριότητα, την πολιτική.

Οικογένεια
Η ανεξαρτησία είναι μια έννοια με την οποία η γενιά Ζ αισθάνε-
ται στενά συνδεδεμένη. Μέρος του να είσαι ανεξάρτητος σημαίνει 
να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου, να εργάζεσαι σκληρά για 
να ανταπεξέλθεις οικονομικά στις ανάγκες και στις επιθυμίες σου 
και να αποταμιεύεις για τα όνειρα και τις φιλοδοξίες σου. Επιπλέ-
ον, ανεξαρτησία σημαίνει επίσης να ζεις μακριά από τους γονείς, 
τα αδέλφια και άλλα μέλη της οικογένειάς. Ωστόσο, η αυτονομία 
για τη γενιά Ζ παρουσιάζει πολλές δυσκολίες λόγω των σημερινών 
οικονομικών συνθηκών, όπως τα ραγδαία αυξανόμενα ενοίκια και 
ο πληθωρισμός. Τα υψηλά ενοίκια και η δυσκολία αγοράς έχουν 
αναγκάσει πολλούς νέους να συνεχίσουν να ζουν με τους γονείς 
τους ακόμη και μετά την αποφοίτησή τους από το πανεπιστήμιο. 
Ως αποτέλεσμα, πολλοί από αυτούς δυσκολεύονται να είναι κύ-
ριοι του εαυτού τους και αντιμετωπίζουν και κρίσης ταυτότητας.

Όπως και οι Millennials, η γενιά Ζ θα μεταθέσει χρονικά πολλά από 
τα παραδοσιακά ορόσημα, όπως ο γάμος και η απόκτηση παιδιών. 
Ωστόσο, δεδομένων των μοναδικών χαρακτηριστικών τους (εξοι-
κείωση με τη τεχνολογία, κοινωνικά υπεύθυνοι και πραγματιστές), 
η γενιά Ζ θα δημιουργήσει ένα νέο πρότυπο οικογένειας. 

Επιχειρηματική δραστηριότητα
Η γενιά Ζ θεωρεί τους εαυτούς της ως φορείς της αλλαγής δεδο-
μένου ότι είναι η πρώτη γενιά που αντιλαμβάνεται τι θα περιλαμ-
βάνει το μέλλον. Ήδη η γενιά Ζ τείνει να μην αποτελεί μέρος της 
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παραδοσιακής αγοράς εργασίας. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για 
τον οποίο προτιμούν να είναι επιχειρηματίες. Είναι παθιασμένοι 
και αναπτύσσουν δημιουργικές ικανότητες για να βρουν καινοτό-
μες λύσεις στις τρέχουσες προκλήσεις. Η γενιά Ζ δεν φοβάται να 
δοκιμάσει και να ρισκάρει. Εικάζεται ότι θα είναι η κορυφαία επι-
χειρηματική γενιά και θα αλλάξει ολόκληρο το τοπίο της επιχειρη-
ματικότητας ενσωματώνοντας τις τρέχουσες τεχνολογίες, τα μέσα 
ενημέρωσης και τις μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις τους. 

Πολλά άτομα που ανήκουν στη γενιά Ζ είναι φοιτητές ή πρόσφα-
τα απόφοιτοι και έχουν ξεκινήσει μια καριέρα, αλλά παθιάζονται 
με την ιδέα της δικής τους επιχείρησης και της επαγγελματικής 
ελευθερίας. Δεδομένου ότι είναι νέοι και πιθανώς μόλις εισήλθαν 
στο εργατικό δυναμικό, οι δισταγμοί και οι προκλήσεις αντισταθ-
μίζονται με τα κίνητρα πίσω από τα επιχειρηματικά τους εγχειρή-
ματα. Προκλήσεις όπως ο χρόνος και η εμπειρία διαχείρισης των 
οικονομικών και υπάρχουν ταυτόχρονα με κίνητρα όπως η ελευ-
θερία και η ανεξαρτησία.

Πολιτική

H γενιά Ζ δείχνει να είναι από τις πιο προοδευτικές γενιές, τάσ-
σεται σε μεγάλο βαθμό υπέρ της ισότητας των φύλων, κατά του 
ρατσισμού και της ομοφοβίας και ανησυχεί για το κόστος διαβίω-
σης, την οικονομική ανισότητα και τη κλιματική αλλαγή. Δεν εφη-
συχάζει και ψάχνει να βρει λύσεις σε καίρια ζητήματα χωρίς να 
εναποθέτει τις ελπίδες της στα κόμματα του παρελθόντος. Δεν 
είναι ανενημέρωτη και αδιάφορη αλλά παρουσιάζει μια τάση πο-
λιτικοποίησης χωρίς να εκφράζει την πολιτική της θέση στα social 
media.Ενδείξεις ότι ένα τμήμα της γενιάς Ζ στην Ελλάδα ασχο-
λείται ενεργά με τον πολιτικό στίβο αποτελούν αντιφασιστικές και 
φεμινιστικές κινητοποιήσεις όπως το κίνημα #metoo.

Ωστόσο, οι νέοι αισθάνονται αποκλεισμένοι από την κυρίαρχη πο-
λιτική, γεγονός που, σε συνδυασμό με τις σκληρές εμπειρίες που 
βίωσαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είναι πιθανό να οδηγή-
σει στην περαιτέρω ριζοσπαστικοποίησή τους. Σήμερα, αρκετές 
μελέτες στρέφουν την προσοχή στην αυξανόμενη εμπλοκή της 
γενιάς Z με τα πολιτικά ζητήματα και αναδεικνύουν μερικά από 
τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της: την αυξημένη ενσυ-
ναίσθηση για τις εμπειρίες καταπίεσης των άλλων λόγω διαφο-
ρετικότητας (φυλή, κοινωνική τάξη, ταυτότητα φύλου, σεξουαλι-
κός προσανατολισμός κ.λπ.) καθώς και την οργή της ενάντια στο 
στίγμα και τις διακρίσεις.
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Επίλογος
Ζούμε σε μια περίοδο θεμελιωδών αλλαγών: οι τεχνολογίες, οι θέ-
σεις εργασίας και οι εργασιακές απαιτήσεις μεταβάλλονται, κάτι 
που συνεπάγεται απειλές και ευκαιρίες. Η αναζήτηση διαφορετι-
κών ευκαιριών με ανοιχτό μυαλό με ευελιξία και προσαρμοστικό-
τητα είναι το ζητούμενο των νέων σήμερα.
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ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΟΣ – ΜΆΡΙΟΣ Ν.

ΤΣΙΚΌΠΌΎΛΌΣ
12/12/1994
MBA BUSINESS DEVELOPMENT & STRATEGY CONSULTANT 
ACCOUNT MANAGER ΤΗΣ ODYSSEY CONSULTANTS LTD.

Γενιά  
Η Ψηφιακή Γενιά μέσα από τα Πολιτικά 
της Χαρακτηριστικά και την Αυριανή 
της Κοσμοθεωρία 

Αφιερώνοντας λίγο χρόνο για να κατανοήσουμε τα χαρακτηρι-
στικά της Γενιάς Ζ ή για την φερόμενη ως γενιά των επονομα-

ζόμενων ‘’Digital Natives’’, οφείλουμε σε πρώτη φάση όλοι εμείς, 
οι προκάτοχοι τους, να αναλύσουμε τις συνθήκες μέσα στις οποί-
ες μεγαλώνουν και επηρεάζουν κατά κόρον το άμεσο περιβάλλον 
τους από κοινωνικοπολιτικής οπτικής, για όλα εκείνα τα μέλη της 
κοινωνίας γεννημένα από το 1996 και έπειτα.

Πρόκειται για μία γενιά της οποίας το μεγαλύτερο μέρος, εάν όχι 
ολόκληρο, γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα στην τεχνολογία δίχως 
να γνωρίσει την αναλογική εποχή. Δε γνώρισαν τον κόσμο πριν το 
διαδίκτυο και κλήθηκαν να μεγαλώσουν σε μία εποχή της οποί-
ας η καθημερινότητα διαδέχεται τη μία κρίση μετά την άλλη. Αρ-
χής γενομένης της οικονομικής κρίσης του 2008 και το ντόμινο 
των οικονομικών εξελίξεων ανά τoν πλανήτη, της περιβαλλοντι-
κής κρίσης που έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ‘’hot topics’’ της 
επικαιρότητας, της διαρκούς πολιτικής εναλλαγής καθώς και μιας 
πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης.

Βάσει στατιστικών αναφερόμαστε σε μία γενιά η οποία επηρεάζε-
ται και επενδύει το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητας στο δι-
αδίκτυο (περί τις 10 ώρες ημερησίως). Το διαδίκτυο προτιμάται ως 
πηγή πληροφόρησης τόσο λόγω του εξατομικευμένου χαρακτήρα 
και της ικανότητάς να προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη, όσο 
και λόγω της δυσπιστίας προς τα παραδοσιακά μέσα που επικρατεί 
τα τελευταία χρόνια. Ως εκ τούτου τα Social Media αποτελούν το 

9
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βασικό εργαλείο, το οποίο αξιοποιείται καθημερινά τόσο για λόγους 
ψυχαγωγίας όσο και για λόγους επαφής με τον έξω κόσμο. Θα μπο-
ρούσαμε να χαρακτηρίσουμε την παρούσα μέθοδο ως ένα ιδιαίτερα 
περίτεχνο γεγονός διότι η γενιά αυτή στηρίζεται σε ένα από τα πλέ-
ον ‘’δύσπιστα’’ όσο και ‘’αξιόπιστα’’ μέσα, την ίδια στιγμή.

Ωστόσο, έχουμε αναρωτηθεί ποτέ τον τρόπο με τον οποίο βλέ-
πει αυτή η γενιά την πολιτική σαν σύνολο και ιδέα ως βασική δομή 
της κοινωνίας;

Η πρώτη παγκόσμια γενιά έχει το καθήκον, θέλοντας και μη, να εί-
ναι εκείνη που μαζί με τους ‘’Millennials’’ θα ‘’τραβήξουν κουπί’’ 
και κλίνονται να αλλάξουν τον παραδοσιακό κόσμο και να απο-
τελέσουν το μέσο επίλυσης προβλημάτων. Το ενδιαφέρον της 
γενιάς αυτής τείνει να ξεφεύγει από τα παραδοσιακά πολιτικά 
μπλοκ και να βλέπει τα πράγματα μέσα από ένα πιο σφαιρικό 
πρίσμα, που ακούει περισσότερο στο ποιος θα δώσει πραγματική 
λύση στα προβλήματα παρά στο τί ιδέες πρεσβεύει το εκάστοτε 
πολιτικό κόμμα. Η επίλυση των οικονομικών ανισοτήτων, οι έμφυ-
λες διακρίσεις, η ποιότητας ζωής, η κλιματική αλλαγή και η παρο-
χή ίσων ευκαιριών μοιάζουν να είναι οι βασικές ανησυχίες για τους 
πρεσβευτές της γενιάς. Ανησυχίες οι οποίες εκφράζουν και σε με-
γάλο βαθμό το πνεύμα των νέων αυτών ανθρώπων και λόγω ηλι-
κίας και λόγω της επιρροής που δέχονται από τους εξωτερικούς 
παράγοντες λ.χ. διαδίκτυο. Ωστόσο, μιλάμε για ένα σύνολο του 
οποίου το ενδιαφέρον διαρκεί όσο ένα σκρολάρισμα στην αρχική 
σελίδα κάποιου κοινωνικού δικτύου, που η ένθερμη ενασχόληση 
του με ένα θέμα εναλλάσσεται με βάσει τα trends και τα hashtags 
που ‘’παίζουν’’ την εκάστοτε περίοδο.

Κατ’ επέκταση, θα χαρακτηρίζαμε αυτή τη γενιά ως ‘’απολιτίκ’’, 
προς το παρόν τουλάχιστον, διότι δεν έχουμε δει έμπρακτα ούτε 
την άμεση επιρροή τους στο εκλογικό αποτέλεσμα (το δείγμα ατό-
μων της γενιάς που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές είναι ελάχι-
στο λόγω ηλικιακών περιορισμών) ούτε επίσης το έργο της στο κοι-
νωνικοπολιτικό φάσμα του πλανήτη. Η μεγάλη δυναμική της γενιάς 
αυτής και το ενδιαφέρον με τάσεις σεισμογράφου το οποίο επη-
ρεάζεται συνεχώς, αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόσκληση για τους 
πολιτικούς εκπροσώπους – να κεντρίσουν δηλαδή πραγματικά το 
ενδιαφέρον και να τους κρατήσουν ζεστούς – χωρίς να τους απο-
γοητεύσουν ή να τους ‘’ξενερώσουν’’ με μία κακοτοποθετημένη 
δημοσίευση ή με τη χρήση ενός αμφιλεγόμενου όρου.

Μία νέα φουρνιά μελών της κοινωνίας θα μπορούσαμε να την 
κατηγορήσουμε για πολλούς παράγοντες οι οποίοι εφάπτονται 
της κοσμοθεωρίας τους και να την αμφισβητήσουμε στο μέγιστο 
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βαθμό, όπως άλλωστε παραδοσιακά εφαρμόζεται από τη μία γε-
νιά στην επόμενη. Ωστόσο, αφήνοντας στην άκρη τα ‘’κακά’’ της 
γενιάς Ζ, δε θα ήταν πιο πρακτικό να ψάξουμε και να δούμε τα 
‘’καλά’’ που μπορεί να γεννήσει;

Μία γενιά που έχει μεγαλώσει ‘’μαζί’’ με παρόμοια οπτικοακουστι-
κά ερεθίσματα, στο φάσμα της παγκοσμιοποίησης που μοιάζει να 
έχει έναν πιο φιλελεύθερο και ανοιχτό πολιτικό προσανατολισμό, 
μπορεί να φέρει την αλλαγή μέσα από το ενδιαφέρον της για πά-
για ζητήματα τα οποία εάν δε λυθούν απλώς θα συνεχίζουν να 
βυθίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες. Οι ανοιχτές ιδέες και ανησυχί-
ες ίσως αποτελέσουν του ακρογωνιαίους λίθους για να αλλάξουν 
τα πράγματα και να δημιουργήσουμε έναν οριζόντιο πλανήτη, με 
την έννοια του κοινού οράματος και βηματισμού και όχι με εκεί-
νη των δεσμών. 

Το συμπαγές δόγμα μιας περασμένης εποχής και η άρνηση απο-
δοχής των νέων δεδομένων από τα κόμματα και τις νεολαίες τους 
σημαίνει τη δυσλειτουργία μιας ολόκληρης κοινωνίας. Αυτή η κα-
τάσταση, όπως είναι φυσικό, δεν προσφέρεται για τη γόνιμη ενα-
σχόληση με τα κοινά και ενθαρρύνει την πολιτική αδιαφορία, αφού 
οι ανησυχίες και τα αιτήματα της νέας γενιάς δεν εκπροσωπού-
νται ικανοποιητικά. Άρα αυτό που χρειάζεται, μεταξύ άλλων, είναι 
η καλύτερη ποιότητα του λόγου που εκφέρεται δημόσια, η σω-
φροσύνη και η προώθηση ενός συστήματος πραγματικής και όχι 
εικονικής αξιοκρατίας.

Η συγκεκριμένη γενιά, λοιπόν, είναι εκείνη που πρέπει να ζυγίσει 
ανάμεσα στην παραμονή στα αρχέτυπα και τα στεγανά της προ-
ηγούμενης ή στην εγκαθίδρυση και δημιουργία ενός συστήματος 
αξιών και πολιτικών θεσμοθετήσεων, που μπορεί να εκπροσωπεί 
και να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων ρυθμών 
και απαιτήσεων. Η απαιτητική αρχή διαμόρφωσης μιας νέας, πιο 
ελπιδοφόρας εποχής, υπόσχεται την αντικατάσταση μιας σειράς 
χρόνιων παθογενειών και δυσλειτουργιών από προοπτικές βελτί-
ωσης. Προοπτικές όμως οι οποίες να αποδειχτούν ακέραιες, που 
εφαρμόζουν το λόγο και τον κάνουν πράξη και δράση.

Ο μετασχηματισμός της κοινωνικής οικονομίας είναι ήδη ορατός, 
όχι τόσο λόγω της γενιάς Ζ αλλά λόγω των συνολικών αλλαγών 
που έχουν επέλθει βίαια κάποιες φορές στον πλανήτη. Η πανδη-
μία έφερε στην επιφάνεια αλλαγές που ήδη συντελούνταν υπο-
δόρια, αλλά αυτός ήταν μόνο η αρχή. Οι ενεργειακές αναταρα-
χές σε συνδυασμό με τις λοιπές οικονομικοπολιτικές εξελίξεις που 
ήρθαν στην επιφάνεια με τα πρόσφατα γεγονότα της Ρωσο-Ου-
κρανικής διένεξης, έδειξαν ότι ο πλανήτης χρειάζεται δομικές αλ-
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λαγές στη διοικητική του υπόσταση από τα πολιτικά στρώματα 
έως και τις βασικές αρχές της κοινωνικής πυραμίδας. Ο πραγματι-
κός καταλύτης των τρεχουσών αλλαγών δεν θα είναι κάποια επι-
χειρηματική τάση, αλλά ροή με κοινωνικά χαρακτηριστικά και όταν 
αναφερόμαστε σε οποιοδήποτε κοινωνικό λίθο τότε αυτομάτως 
κάνουμε μία μνεία στο βασικό πυλώνα της όποιας κοινωνίας, τον 
άνθρωπο. Αυτό τουλάχιστον εκτιμά η Bank of America, σύμφω-
να με έκθεση της οποίας οι ‘’πιτσιρικάδες’’ που γεννήθηκαν μετα-
ξύ του 1996 και 2016, θα είναι η πιο ‘’επιδραστική’’ γενιά όλων των 
εποχών. Και αυτό γιατί δεν ψωνίζουν, δεν σκέφτονται, δεν εργά-
ζονται και τελικά δεν συμπεριφέρονται σύμφωνα με καμία νόρμα 
απ’ όσες γνωρίζαμε ως τώρα. 

Σημαντικό βέβαια να σημειώσουμε κάπου εδώ ότι στατιστικώς 
είναι αρκετά δύσκολο να κάνουμε σταθερές προβλέψεις για τα 
μελλοντικά αποτελέσματα που θα επιφέρει αυτή η γενιά καθότι 
αναφερόμαστε σε μέλη της κοινωνίας τα οποία ακόμα δεν έχουν 
σχηματίσει το χαρακτήρα τους σε επίπεδο ενός πραγματικά ενερ-
γού κοινωνικού και επαγγελματικού προφίλ. Όντας ακόμα σε ηλι-
κίες κάτω των 25 ετών και κατά συντριπτική πλειοψηφία ανήλι-
κοι, θα ήταν ανορθόδοξο να κρίνουμε την αλλαγή που μπορούν 
να επιφέρουν στον κόσμο του αύριο, ρεαλιστικά, έχοντας ως μόνη 
μεταβλητή την ιδιοσυγκρασία που δείχνουν σε άκρως προστα-
τευμένα περιβάλλοντα κάτω από τις οικογενειακές, ακαδημαϊκές 
και κοινωνικές φτερούγες.

Εν κατακλείδι, η γενιά Ζ αποτελεί το αύριο, το μοχλό της αλλαγής 
και αυτό οφείλεται στον τελείως διαφορετικό τρόπο που μεγα-
λώνει και στον κόσμο που έχει και συνεχίζει ακόμα να γνωρίζει. Η 
ανησυχία, και το ‘’επαναστατικό’’ προφίλ που βγάζει προς τα έξω 
ίσως αποτελεί το βασικό παράγοντα μόχλευσης που σε συνδυα-
σμό με τον ψηφιακό κόσμο που εργαλειοποιεί, την εγκαθιστά ως 
μια ‘’φουρνιά’’ που μπορεί να αλλάξει την πατροπαράδοτη αρχι-
τεκτονική του πλανήτη από την αποστασιοποιημένη στάση τους 
ως προς την πολιτική έως και τον τρόπο που λειτουργεί η παγκό-
σμια κοινωνία. Παρόλα αυτά, θα πρότεινα να είμαστε υπομονετι-
κοί και να κρίνουμε με βάση το έργο της και όχι τις άβουλες επιρ-
ροές που δέχονται από τα διάφορα κοινά. Ο χρόνος θα δείξει και 
με εμάς, στη θέση του οδηγού, μπορούμε να δείξουμε τα λάθη 
και τα σωστά που έχουμε φέρει και να τους εφοδιάσουμε με τέ-
τοιο τρόπο έτσι ώστε να φέρουν μια πραγματικά ωφέλιμη διαφο-
ροποίηση και να αξιώσουν τον τίτλο της ‘’γενιάς της παγκόσμιας 
αλλαγής’’.
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ΜΆΡΆ

ΖΑΦΈΙΡΌΠΌΎΛΌΎ
22/01/2003

ΦΌΙΤΗΤΡΙΑ ΤΜ. ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΔΙΌΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑ

Γενιά  
Ο 21ος αιώνας στα χέρια της 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται αρκετός λόγος για τη “Generation 
Z”, τη γενιά Ζ και δικαίως καθώς είναι η γενιά που καλείται να 

διαχειριστεί το μέλλον της κοινωνίας μας. Ως εκ τούτου είναι ση-
μαντικό να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε αυτή τη γενιά, να δι-
ακρίνουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, τα οποία τη διαφο-
ροποιούν από τις προγενέστερες γενιές, τη θέση της απέναντι σε 
κυρίαρχες αντιλήψεις και θεσμούς και γενικά τον ρόλο της στο οι-
κονομικό, κοινωνικό, πολιτικό γίγνεσθαι της εποχής μας. 

Κατ’αρχάς, ας δούμε τι εννοούμε ακριβώς με τον όρο «γενιά Ζ». Ο 
όρος, λοιπόν, αναφέρεται σε άτομα που γεννήθηκαν μεταξύ 1995 
και 2010. Το γράμμα «Ζ» προέρχεται από τη λέξη «zoomer» κα-
θώς αυτή είναι η πρώτη γενιά που είναι γνωστή για το «zoom» 
στο διαδίκτυο. Είναι η πρώτη γενιά χωρίς προϊντερνετική ζωή, που 
μεγάλωσε με τα smartphones και δεν γνωρίζει πως είναι να ζει κα-
νείς χωρίς social media. Γι’ αυτούς τους λόγους, μάλιστα, ονομά-
ζεται και iGen. 

Εν συνεχεία θα παρουσιαστούν κάποια βασικά στοιχεία που δια-
φοροποιούν τη «γενιά Ζ» από τις προηγούμενες γενιές.

Αξίζει στο σημείο αυτό να σταθούμε για λίγο στην αμέσως προ-
ηγούμενη γενιά τη «Generation Y» που περιλαμβάνει τους 
«millennials», δηλαδή τα άτομα που γεννήθηκαν μεταξύ 1988 
και 1994, τα οποία βίωσαν την παγκόσμια οικονομική κρίση που 
ξέσπασε το 2008 και έπρεπε να αντιμετωπίσουν τις νέες συνθή-
κες που διαμορφώθηκαν λόγω της παγκοσμιοποίησης. Τα άτο-
μα της «γενιάς Ζ» είναι πιο πρακτικά και πιο ρεαλιστικά από τους 
«millennials». Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι η σχέση 
τους με το χρήμα είναι πιο έξυπνη. Σύμφωνα με έρευνες, το 77% 

10
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κερδίζει τα δικά του χρήματα μέσω εργασίας μερικής απασχόλη-
σης η ως free lancer, ενώ μέχρι την ηλικία των 14 σε ποσοστό με-
γαλύτερο του 80% έχει ήδη βγάλει κάποια χρήματα από πώλη-
ση μέσω διαδικτυακών εργαλείων όπως είναι το e-Bay. Επιπλέον, 
προτεραιότητα της γενιάς Ζ συνιστά η αποταμίευση.

Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό ότι η γενιά Ζ αντιμετωπίζει την ερ-
γασία ως μέσω για την επίτευξη ενός σκοπού και θεωρεί ότι εκτε-
λείται για οικονομικούς λόγους. Για τα άτομα αυτά δεν είναι απα-
ραίτητο να απολαμβάνουν την εργασία τους, δηλαδή να ασκούν 
το επάγγελμα των ονείρων τους. Η νοοτροπία αυτή έρχεται σε 
αντίθεση με τους «millennials» που θέλουν να αγαπούν αυτό 
που κάνουν. 

Καθώς μεγαλώνουν σ’ έναν διαφορετικό κόσμο από τις προηγού-
μενες γενιές είναι πολύ εξοικειωμένοι με την έννοια της διαφορε-
τικότητας. Για τους περισσότερους ανθρώπους της γενιάς αυ-
τής όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι μεταξύ τους ανεξαρτήτως φυλής, 
εθνικότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού. 

Ένα άλλο στοιχείο διαφοροποίησης μεταξύ της γενιάς Ζ και των 
άλλων γενιών είναι η μεγάλη έφεση της πρώτης στην ανεξαρτησία 
και στην αυτονομία. Μάλιστα, σε αντίθεση με τους «millennials» 
οι οποίοι βασίζονται ιδιαίτερα στη συνεργασία, η ανταγωνιστική 
φύση της γενιάς Ζ τους ωθεί να θέλουν να είναι κυρίαρχοι της 
μοίρας τους και να μη βασίζονται σε άλλους για τη δική τους επι-
τυχία. 

Οι νέοι της γενιάς αυτής είναι σαφώς πολύ περισσότερο εξοικει-
ωμένοι από τη γενιά Υ με την τεχνολογία και γι’ αυτό είναι ίσως 
πιο απρόβλεπτοι. Όμως δεν είναι κυνικοί όπως οι γονείς τους που 
ανήκουν στη γενιά Χ (όσοι είναι γεννημένοι από το 1965 έως το 
1975), στην επονομαζόμενη «χαμένη» γενιά, μια γενιά που δεν 
πιστεύει σε τίποτα. Η γενιά Ζ πιστεύει πως υπάρχει ακόμα ελ-
πίδα και πως ο κόσμος μπορεί να γίνει καλύτερος. Γι’ αυτόν τον 
λόγο συχνά βλέπουμε αυτούς τους νέους να γίνονται εθελοντές 
σε πολλούς τομείς και να ονειρεύονται και να παλεύουν να αλλά-
ξουν τον κόσμο.

Η γενιά αυτή δεν εντυπωσιάζεται από τις διασημότητες των προ-
ηγούμενων γενιών αλλά προτιμά τις δικές της διασημότητες που 
είναι κυρίως δημοφιλή άτομα από τα κοινωνικά μέσα, με την προ-
ϋπόθεση τα άτομα αυτά να έχουν κάτι ξεχωριστό. Η γενιά Ζ δί-
νει έμφαση στην προσωπικότητα, μάλιστα δε ακόμη και το ντύσι-
μο αποτελεί «δήλωση προσωπικότητας». 
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Άλλα γενικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης γενιάς είναι τα 
εξής: ενδιαφέρον για το περιβάλλον, το κοινωνικό σύνολο, την 
υγεία. Είναι well educated, έχουν άμεση πρόσβαση στην πληρο-
φορία και θεωρούνται ως τώρα η πιο «έξυπνη» γενιά.

Η σχέση τους με τις σπουδές και την εκπαίδευση εν γένει θα μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί αντιφατική, σχέση «αγάπης και μίσους». 
Σαφέστατα, οι δυσλειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος 
τους προκαλούν απόφυση για το σχολείο εξαιτίας μιας αίσθησης 
υπερβολικού φόρτου, άγχους και κόπωσης. Έτσι, καταλήγουν να 
αντιμετωπίζουν τη μάθηση χρησιμοθηρικά και να αποστηθίζουν 
μηχανιστικά γνώσεις που είναι απαραίτητες για τις εξετάσεις. Πα-
ράλληλα όμως γνωρίζουν πολύ καλά ότι για να ανταπεξέλθουν 
στις πολλαπλές απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής και κυρίως για 
να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας θα πρέπει να διαθέ-
τουν πολλές γνώσεις και δεξιότητες, να εξελίσσονται και να επι-
μορφώνονται διαρκώς. Έτσι, πραγματοποιούν υψηλού επιπέδου 
σπουδές και αποκτούν δεξιότητες ανώτερες των προηγούμενων 
γενιών. Βέβαια, δείχνουν σαφή προτίμηση στις θετικές επιστήμες 
και στις επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής με γνώμονα κυ-
ρίως την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Αντιθέτως, είναι 
αποστασιοποιημένοι από τις ανθρωπιστικές σπουδές θεωρώντας 
ότι το αντικείμενό τους δεν συνάδει με το τεχνοκρατικό πνεύμα 
της εποχής. Γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως τους αρέσει η 
εξατομικευμένη και σε ψηφιακή μορφή εκπαίδευση × εξάλλου ας 
μην ξεχνάμε ότι είναι η πρώτη γενιά που έζησε την εμπειρία της 
τηλεκπαίδευσης. Πρόθυμα όμως θα εγκατέλειπαν τις σπουδές 
τους για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, ωθούμενοι από 
την αυτοπεποίθηση και το πνεύμα ανεξαρτησίας που τους δια-
κατέχουν. Μάλιστα, συχνά προτιμούν την απόκτηση προϋπηρε-
σίας παρά τη μακρά ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Εύλογη συνέπεια 
της αυτονομίας, της αυτοπεποίθησης αλλά και της αισιοδοξίας 
της είναι και η διάθεση εξωστρέφειας που διακρίνει τη γενιά Ζ. 
Πολλοί νέοι επιλέγουν το εξωτερικό για προπτυχιακές ή μεταπτυ-
χιακές σπουδές, με σκοπό τη διεύρυνση των πνευματικών οριζό-
ντων, την πρόσκτηση νέων εμπειριών μέσω της επαφής τους με 
διαφορετικούς τρόπους σκέψης και ζωής. Επίσης, δίχως ιδιαίτε-
ρους ενδοιασμούς μπορούν να εγκαταλείπουν μια σχολή αν στην 
πορεία κρίνουν ότι δεν τους ενδιαφέρει είτε για ν’ακολουθήσουν 
κάποια άλλη, είτε για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. 

Το στοιχείο της εξωστρέφειας εκδηλώνεται εμφατικά και στην επι-
χειρηματική δραστηριότητα της γενιάς Ζ. Παρόλες τις σπουδές 
και τα προσόντα τους συχνά συνειδητοποιούν ότι στην Ελλάδα 
είναι δύσκολο να εκπληρώσουν όνειρα και στόχους και είτε επιλέ-
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γουν μια επαγγελματική διέξοδο στο εξωτερικό είτε αποφασίζουν 
να μετοικήσουν στην ελληνική περιφέρεια για ν’ανοίξουν τη δική 
τους επιχείρηση στους τομείς του τουρισμού, πολιτισμού, εστία-
σης. Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι στον χώρο ιδίως της τεχνολογί-
ας υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες της γενιάς αυτής. Αισιόδοξη 
και τολμηρή στην υλοποίηση προσωπικών επιχειρηματικών σχε-
δίων επιδιώκουν να «φτιάξουν» δουλειές, δεν έχουν ως πρότυ-
πο να δουλέψουν για κάποιον άλλον και γι’αυτό δεν είναι ιδιαίτερα 
«πιστοί» υπάλληλοι. Εξάλλου, όπως προαναφέρθηκε έχουν ανα-
πτύξει από μικρή ηλικία μια έξυπνη σχέση με το χρήμα. Από την 
άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες χρειάζονται στο δυ-
ναμικό τους τις ικανότητες και τις καινοτόμες ιδέες της γενιάς Ζ, 
της πρώτης γενιάς των «ψηφιακών ιθαγενών», η οποία τείνει ν’α-
ποτελέσει ηγετικό κομμάτι της αγοράς. 

Αναφορικά με τη στάση της γενιάς Ζ απέναντι στον θεσμό της οι-
κογένειας έρευνες δείχνουν πως οι νέοι αυτοί σε μεγάλο ποσο-
στό και παρά την αυστηρή κριτική που ασκούν στο οικογενεια-
κό τους περιβάλλον, το εμπιστεύονται θεωρώντας το πιο έμπιστο 
και αξιόπιστο σε θέματα επικαιρότητας από τους «influencers» 
και τους συνομηλίκους. Φαίνεται ότι μετά από κάποιες γενιές που 
αποδόμησαν την αξία της οικογένειας επιστρέψαμε σε μια γενιά 
που την εκτιμά. 

Τέλος, είναι γεγονός πως η Generation Z εμφανίζεται αρκετά πιο 
ευαισθητοποιημένη απέναντι στα κοινωνικοπολιτικά προβλήμα-
τα, ενώ η στερεοτυπική αντίληψη περί «απολιτίκ» νέων δεν αντα-
ποκρίνεται στην πραγματικότητα - τουλάχιστον στον βαθμό που 
πιστεύουμε. Βέβαια, η πολιτικοποίησή τους μπορεί να μην εκφρά-
ζεται με τους παραδοσιακούς τρόπους πολιτικής συμμετοχής πχ 
συμμετοχή στις εκλογές ή ενημέρωση αλλά το γεγονός ότι συ-
χνά επιδίδονται σε δραστηριότητα «πολιτικού» τύπου στα social 
media συνιστά μια μορφή πολιτικής πράξης. 

Συμπερασματικά, οι νέοι της Generation Ζ είναι έξυπνοι, τεχνο-
λογικά καταρτισμένοι, δημιουργικοί, αισιόδοξοι και ανεξάρτητοι, 
τους οποίους οι μεγαλύτεροι ως γονείς, εκπαιδευτικοί, πνευματι-
κοί άνθρωποι αλλά και η πολιτεία οφείλουν να κατανοήσουν και 
να τους βοηθήσουν να διαγράψουν ένα σταθερό μέλλον τόσο για 
τον εαυτό τους όσο και για το σύνολο της κοινωνίας. 
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ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΣΌΎΜΑΣ
17/06/1992

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 
ΜΕΛΌΣ ΠΌΛΙΤΙΚΌΥ ΣΥΜΒΌΥΛΙΌΥ ΠΑΣΌΚ-ΚΙΝΑΛ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΝΕΌΛΑΙΑΣ ΠΑΣΌΚ-ΚΙΝΑΛ

Ποια τα χαρακτηριστικά της Γενιάς  
Ποια στοιχεία τη διαφοροποιούν από 
τις προηγούμενες γενιές  
Πως βλέπει η γενιά Ζ τις σπουδές 
και ποιές οι επιλογές της. Υπάρχει 
μεγαλύτερη εξωστρέφεια;; 
Ποια η σχέση της με την οικογένεια, 
την επιχειρηματική δραστηριότητα,την 
πολιτική.

Ζούμε μια εποχή προκλήσεων και συνεχών αναταραχών. Κρίσεις 
διαδέχονται η μία την άλλη με φυσικό επακόλουθο την αλλα-

γή των παγκόσμιων σταθερών σε κάθε επίπεδο. Είναι δεδομένο 
πως αυτό το σπιράλ κρίσεων δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη την 
σημερινή νεολαία. Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μια πολύ εν-
διαφέρουσα συζήτηση για την αποκαλούμενη Generation Z, την 
γενιά εκείνη που όταν κυκλοφόρησε το πρώτο i-phone το 2007, 
αλλάζοντας το ρου της παγκόσμιας ιστορίας, αποτελούνταν από 
παιδιά ηλικίας μέχρι δέκα ετών. Αν μάλιστα, θέλουμε να ορίσου-
με με κάποιον τρόπο της γενιά αυτή, προσωπικά θα επέλεγα τον 
χαρακτηρισμό “γενιά του διαδικτύου”. Η επαφή και σχέση αυτής 
της γενιάς με την τεχνολογία αποτελεί και έναν από τους πλέον 
διαφοροποιητικούς παράγοντες αυτής της γενιάς από τις προη-
γούμενες. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν κομμάτι της 
καθημερινότητάς της και το κυρίαρχο μέσο κοινωνικοποίησης της, 

11
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ήδη από πολύ νεαρή ηλικία. Όσ@ ανήκουν σε αυτή εξοικειώθη-
καν στην πρώτη δεκαετία της ζωής τους με τα έξυπνα κινητά και 
το διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας. 

Ταυτόχρονα όμως, η γενιά αυτή ωρίμασε εντός της κρίσης, ζώ-
ντας το τέλος της μεταπολίτευσης. Διάφορες μελέτες δείχνουν 
πως είναι περισσότερο ρεαλιστές από τις προηγούμενες γενιές, 
γνωρίζουν ότι καλούνται να παλέψουν για περισσότερα, είναι λι-
γότερο εξαρτώμενη και περισσότερο αυτόνομη από τους παρα-
δοσιακούς ελληνικούς θεσμούς όπως η οικογένεια και η εκκλησία, 
σε σχέση με τη γενιά των millennials. Παράλληλα, παρουσιάζει τε-
ράστια ευαισθησία σε θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος, 
του προσφυγικού ζητήματος και του ζητήματος των ταυτοτήτων 
κάθε λογής, γεγονός που υποδηλώνει μια αυξημένη ενσυναίσθη-
ση και μια αίσθηση διαγενεακής δικαιοσύνης που απουσίαζαν στο 
παρελθόν. Φαίνεται έτσι πως η αντίληψή της για την πολιτική είναι 
πιο σύνθετη. Είναι δεδομένη η είσπραξη δυσπιστίας αμφισβήτη-
σης και τρολαρισματος τύπου Luben για το πολιτικό σύστημα και 
τους θεσμούς του αλλά την ίδια στιγμή είναι αξιοσημείωτη η διεκ-
δίκηση των αιτημάτων τους με νέες μορφές δράσης μακριά από 
τις εγκαθιδρυμένες και ίσως ξεπερασμένες πρακτικές των κομμα-
τικών νεολαιών. Αξίζει να τονιστεί και ότι η σχέση της γενιάς Ζ με 
την επιστήμη είναι πολύ ειλικρινής και καταδεικνύει την εγγύτητα 
της με την δια βίου εκπαίδευση, την αντικειμενική ενημέρωση και 
συνεχή ανάγκη παρακολούθησης της επικαιρότητας.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως η γενιά Ζ αντιμετωπίζει 
την παιδεία ως το βασικό όχημα εξόδου από την κρίση. Προκύ-
πτει λοιπόν μια ταύτιση με τη σοσιαλδημοκρατική αντίληψη πως 
η πρόσβαση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι συγκεκριμέ-
να αυτή που εξασφαλίζει την ισότητα στις ευκαιρίες, την προο-
δευτική κοινωνική κινητικότητα, τη διαγενεακή δικαιοσύνη απένα-
ντι στα κλειστά οικονομικά συστήματα και την οικογενειοκρατία. 
Είναι η πύλη της εισόδου του ανθρώπου σε μια καλύτερη κοινω-
νία, είναι το πλαίσιο εκείνο που προάγει την πολυπολιτισμικότητα, 
την συνεργασία, την επικοινωνία, τον σεβασμό στη διαφορετικό-
τητα, την στάση ζωής, την πεποίθηση μας ότι το μέλλον μπορεί 
να είναι καλύτερο από το παρόν. Προφανώς, οι διεκδικήσεις δεν 
μένουν και δεν πρέπει να μένουν μόνο στο κομμάτι της εκπαίδευ-
σης. Τα αιτήματα για αξιοπρεπή εργασία, ποιότητα ζωής, χρόνο 
να κυνηγάς τα όνειρά σου και να καλλιεργείς τα ταλέντα σου, ευ-
καιρίες για να μπορείς να ζήσεις καλύτερα από τους γονείς σου 
έχουν διαχρονικό χαρακτήρα και προφυλάσουν την γενιά Ζ από 
τον κίνδυνο της ψηφιακής απομόνωσης και της ατομικής περι-
χάραξης πίσω από την ασφάλεια της οθόνης του ηλεκτρονικού 
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υπολογιστή. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη ευαι-
σθησία σε θέματα Δημοκρατίας και δικαιωμάτων καθιστούν τη 
γενιά Ζ ως μια γενιά που δεν έχει να χάσει τίποτα, αλλά αντίθετα 
μπορεί ίσως να σώσει τον κόσμο διορθώνοντας τα λάθη των προ-
ηγούμενων.

Συμπερασματικά, η γενιά Ζ μπορεί να αποτελέσει την αιχμή της 
αλλαγής του υπάρχοντος κόσμου, η γροθιά απέναντι σε κάθε συ-
στημική λογική, που αναπαράγει ανισότητες και κλειστα συστήμα-
τα εξουσίας σε εκπαιδευτικό, οικονομικό, πολιτικό επίπεδο. Οφεί-
λει να αμφισβητήσει και να αναθεωρήσει δομές και θεσμούς του 
παρελθόντος, να συγκρουστεί με τον εαυτό της, να εκφέρει την 
δική της άποψη, να παράξει το δικό της συλλογικό όραμα και τα 
δικά της γεγονότα. Η κοινωνία αλλάζει και αν η γενιά Ζ καταφέρει 
να προωθήσει ένα μοντέλο οριζόντιας οργάνωσης που θα απο-
δυναμώνει τον έλεγχο, θα διευκολύνει την συμμετοχή και το διά-
λογο, θα ενθαρρύνει την θεσμική λειτουργία του κράτους, θα εν-
σωματώσει και θα δώσει έκφραση σε όσους ζουν στις σκιές, τότε 
μπορεί να αποτελέσει σταθμό στην πορεία του ανθρώπου δια-
μορφώνοντας την κουλτούρα και την εποχή που θέλει να αφηγη-
θεί στα βιβλία της Ιστορίας.
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ΆΝΆΣΤΆΣΙΟΣ

ΤΣΌΧΑΤΖΙΔΗΣ
06/01/1999
ΑΣΚΌΥΜΕΝΌΣ ΔΙΚΗΓΌΡΌΣ 
ΑΠΌΦΌΙΤΌΣ ΝΌΜΙΚΗΣ ΣΧΌΛΗΣ ΑΠΘ (LLB)

Γενιά 

«Γενιά Ζ» ή στα αγγλικά «Generation Z» ή «iGen» αποκα-
λούν οι ειδικοί τη δημογραφική ομάδα που διαδέχεται τη 

«Γενιά Υ» (τους αποκαλούμενους «millennials»). Με άλλα λόγια, 
στη γενιά Ζ ανήκουν όσοι έχουν γεννηθεί από τα μέσα τη δεκαετί-
ας του 1990 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2010. Η γενιά αυτή, 
αν και διαδέχεται χρονικά τους millennials, διαφέρει σε σημαντικό 
βαθμό απ’ αυτούς. Ειδικότερα, η Γενιά Ζ είναι η πρώτη γενιά που 
γεννήθηκε μέσα στην τεχνολογία και την ανάπτυξη του διαδικτύ-
ου και δεν έχει προϊντερνετική ζωή. Η γενιά αυτή απέκτησε κινη-
τό τηλέφωνο και λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήδη 
από τα παιδικά της χρόνια, ενώ στην εφηβική της ηλικία πραγμα-
τοποιούσε ηλεκτρονικές συναλλαγές με το «έξυπνο» τηλέφωνο. 
Στο παρόν άρθρο, εξετάζονται τα χαρακτηριστικά (τόσο θετικά 
όσο και αρνητικά) αυτής της γενιάς που τη διαφοροποιούν από 
τις προηγούμενες γενιές και διατυπώνονται σκέψεις για το προσε-
χές μέλλον αυτής της γενιάς. 

Αρχικά, το πρώτο βασικό και ιδιαίτερο –σε σύγκριση με τις προ-
ηγούμενες γενιές- χαρακτηριστικό αυτής της γενιάς είναι –όπως 
μνημονεύτηκε ανωτέρω- η εξοικείωσή της με την τεχνολογία και 
η συνακόλουθη εξάρτησή της απ’ αυτήν. Η Γενιά Ζ δεν μπορεί να 
φανταστεί ούτε μία μέρα από την ζωή της χωρίς κινητό τηλέφω-
νο και Ιnternet. Έχει μάθει να διαβάζει, να γράφει, να διασκεδάζει 
και να ερωτεύεται μπροστά σε μία οθόνη. Αυτή η εξοικείωση με 
την τεχνολογία διευκολύνει τη νέα γενιά στην καθημερινότητά της 
και στην αναζήτηση εργασίας, όμως συγχρόνως επιφέρει εθισμό 
στις οθόνες και αδυναμία κοινωνικοποίησης με τον «παραδοσιακό 
τρόπο». Επιπρόσθετα, μέσα από αυτήν την εξοικείωση επιτείνε-
ται και το χάσμα γενεών, καθώς οι νέοι δυσκολεύονται να καταλά-

12
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βουν πως οι προηγούμενες γενιές αδυνατούν να ανταπεξέλθουν 
στις τεχνολογικές αλλαγές, όταν οι ίδιοι τις βιώνουν ως κάτι φυσι-
ολογικό και αναμενόμενο. 

Άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξοικείωση με την τεχνολογία είναι 
και η ικανότητα “multitasking” της νέας γενιάς, δηλαδή η ικανό-
τητά της να εκτελεί με άνεση πολλές εργασίες ταυτόχρονα. Είναι 
αρκετά συνηθισμένη η εικόνα του σημερινού εφήβου που στέλνει 
μηνύματα στους φίλους του από το κινητό, ενώ παράλληλα δια-
βάζει κάτι στο laptop και ακούει μουσική στα ακουστικά του. Αυτή 
όμως η συνεχής δραστηριότητα “multitasking” της Γενιάς Ζ, συ-
χνά οδηγεί και στο φαινόμενο της διάσπασης συγκέντρωσης και 
αναβλητικότητας (procrastination). Συγκεκριμένα, οι νέοι χαμένοι 
μέσα στα αλλεπάλληλα μηνύματα και τις συνεχείς ειδοποιήσεις 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αδυνατούν να συγκεντρωθούν 
στην αποτελεσματική ολοκλήρωση μίας εργασίας (πχ διάβασμα) 
και τείνουν να αναβάλουν συνεχώς υποχρεώσεις τους. 

Αναφορικά με τις σπουδές, η Γενιά Ζ επιδιώκει την ακαδημαϊκή 
μόρφωση και την κατάρτιση, επειδή έχει δει ότι αυτό προκάλε-
σε κοινωνική κινητικότητα και καλύτερες συνθήκες ζωής τα προ-
ηγούμενα χρόνια, όμως προτιμά συγχρόνως και την απόκτηση 
προϋπηρεσίας και ιδίως την απόκτηση soft skills μέσα από την 
εργασία. Αυτό συμβαίνει επειδή οι νέοι έχουν παρατηρήσει ότι 
στην αγορά εργασίας δημιουργούνται ολοένα και περισσότερες 
θέσεις στις οποίες τα «αυστηρά τυπικά προσόντα» δεν είναι το 
ζητούμενο, ενώ αντίθετα η εργασιακή εμπειρία ανταμείβεται πε-
ρισσότερο από τους εργοδότες. Ειδικότερα, χάρη στη ραγδαία τε-
χνολογική ανάπτυξη, είναι σύνηθες το φαινόμενο οι νέοι να δου-
λεύουν online από νεαρή ηλικία, ενώ μπορούν πολύ εύκολα να 
δημιουργούν ηλεκτρονικά τις δικές τους επιχειρήσεις και να κερ-
δίζουν σημαντικό εισόδημα χάρη στην εξοικείωσή τους με το Δι-
αδίκτυο. 

Ως προς τη σχέση της νέας γενιάς με το χρήμα, είναι θετικό ότι η 
Γενιά Ζ έχει μάθει να διαχειρίζεται το χρήμα από πολύ νωρίς. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι νέοι της γενιάς αυτής απέ-
κτησαν τραπεζικό λογαριασμό από τα παιδικά τους χρόνια και με 
αφορμή την οικονομική κρίση και την ανεργία, έμαθαν να αποτα-
μιεύουν με συνέπεια και να προσέχουν τα έξοδά τους. 

Όσον αφορά τη σχέση της νέας γενιάς με την πολιτική, παρα-
τηρούνται μεγάλα ποσοστά αποχής των νέων 18-24 ετών από 
τις εκλογές τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό 
οφείλεται αναμφίβολα στην οικονομική κρίση και στη δυσπιστία 
της Γενιάς Ζ απέναντι στους πολιτικούς. Ωστόσο, η Γενιά Ζ είναι 
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πολιτικοποιημένη και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι συμμετέ-
χει σε κινήματα και σε οργανώσεις πολιτικού χαρακτήρα, ενώ έχει 
και περιβαλλοντικές ευαισθησίες και ανησυχίες για το μέλλον της. 
Επιπρόσθετα, η νέα γενιά τείνει να είναι περισσότερο φιλελεύ-
θερη σε κοινωνικά ζητήματα και επιδιώκει την ισότιμη συμμετοχή 
όλων των ατόμων στην κοινωνία. 

Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της νέας γενιάς είναι η προ-
σαρμοστικότητά και η αισιοδοξία της. Αυτή η γενιά έχει δει να 
συμβαίνουν στον κόσμο ταχύτατες οικονομικές και κοινωνικές αλ-
λαγές από τα παιδικά της χρόνια (παγκόσμια οικονομική κρίση, 
ανεργία, ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, κλιματική αλλαγή, παν-
δημία) και φαίνεται προς το παρόν ότι είναι σε θέση να ανταπε-
ξέλθει στις αλλαγές και να οραματιστεί ένα καλύτερο μέλλον. Εί-
ναι αλήθεια ότι η νέα γενιά διακρίνεται για την αυτοπεποίθησή 
της και την ικανότητά της να πιστεύει ότι μπορεί να επιφέρει την 
αλλαγή μέσα από τις καθημερινές πράξεις της (πχ. ανακύκλωση). 

Εν κατακλείδι, η νέα γενιά διαφέρει σε σημαντικό από τις προη-
γούμενες και αυτό οφείλεται σε διάφορους κοινωνικούς και οικο-
νομικούς παράγοντες. Είναι δεδομένο ότι η Γενιά Ζ καλείται να ζή-
σει σε μία αρκετά δύσκολη εποχή –από οικονομικής, κοινωνικής 
και περιβαλλοντικής άποψης-, όμως δεδομένου ότι μέχρι στιγμής 
διακρίνεται για την προσαρμοστικότητά της, είναι βέβαιο ότι θα 
τα καταφέρει. 
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ΈΥΆΓΓΈΛΟΣ

ΓΡΑΨΑΣ
17/08/1993

ESG RATINGS SENIOR ANALYST SUSTAINABLE FITCH

«Η φιλοσοφία μιας σχολικής τάξης σε μια γενιά, 
αποτελεί τη φιλοσοφία της κυβέρνησης στην 
επόμενη γενιά»

(Abraham Lincoln)

Με μια μεγάλη δόση ποικιλομορφίας, τα μέλη της γενιάς Ζ γεν-
νήθηκαν χρόνια μετά την πτώση των κομμουνιστικών καθε-

στώτων, το τέλος του ψυχρού πολέμου και την απαρχή ενός νέου 
κύματος τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης. 

Παρά ταύτα, γεννήθηκαν και θα ζουν σε μια περίοδο όπου η ανά-
δυση γεωπολιτικών και άλλων δυναμικών που χαρακτηρίζουν την 
εποχή μας τουλάχιστον ευαίσθητη (ο αντίκτυπος του COVID-19, η 
παγκόσμια οικονομική κρίση). Τα χαρακτηριστικά αυτής της γενιάς 
παρουσιάζονται σε μια εποχή που η πρόσβαση στην πληροφορία 
είναι πιο εύκολη από ποτέ και φυσικά διαθέσιμη με πολλούς τρό-
πους. Σε μια περίοδο όπου το ανθρώπινο μυαλό συνδυάζεται με 
ένα κλικ ή ένα άγγιγμα μιας οθόνης. 

Στην αλλαγη και τις διαφορες αυτής της γενιας

Είναι σαφές ότι η γενιά Ζ θα ηγηθεί της 4ης βιομηχανικής ανά-
πτυξης και θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Είναι όμως εξίσου 
σημαντικό να εξετάσουμε τις διαφορές αυτής της γενιάς, πρώ-
τα απ’ όλα στον τεχνολογικό τομέα. Πρόκειται για μια γενιά που 
σίγουρα δεν έχει αναμνήσεις από μουσικές κασέτες ή βιντεοκα-
σέτες. Είναι μια ομάδα νέων που δεν έχει βιώσει ποτέ τα τυπικά 
«αστεία» προβλήματα της σταθερής επικοινωνίας λόγω της χρή-
σης του διαδικτύου. 

13
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Φυσικά, οι χάρτες ήταν χάρτινοι και το Google Maps μόλις είχε αρ-
χίσει να εμφανίζεται. Αυτά και πολλά άλλα είναι μερικά μόνο από 
τα στοιχεία που αντικατοπτρίζουν μια αλλαγή, τόσο ιδιαίτερη όσο 
αυτή της έλευσης των έξυπνων τηλεφώνων και των ταμπλοειδών. 

Σε προσωπικό επίπεδο, η γενιά Ζ πιστεύεται ότι έχει μεγαλύτε-
ρη επίγνωση των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών προβλη-
μάτων που υπάρχουν και για τα οποία αργά ή γρήγορα θα πρέπει 
να βρει λύση στο δρόμο προς την ανάπτυξη. Συχνά υπάρχει ήδη 
επίγνωση ότι οι πιθανές ατέλειες αποτελούν συστατικά μιας δια-
φορετικής πορείας προς την επιτυχία, καθώς η κατανόησή τους 
δημιουργεί χώρο για καινοτόμες λύσεις που θα βελτιώσουν την 
ευημερία των ατόμων.

Προσδοκίες και ανθεκτικότητα στην επαγγελματική 
σταδιοδρομία

Στον τομέα της εργασίας, που απασχολεί πολλούς από τους νέ-
ους, βέβαια, αυτή η γενιά δεν διαφέρει πολύ από τις προηγού-
μενες. Ωστόσο, οι κύριες διαφορές έγκεινται στον τρόπο με τον 
οποίο, ιδίως μετά την πρόσφατη οικονομική κρίση και τις επιπτώ-
σεις (κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές) της κρίσης, οι νέοι αυτής 
της γενιάς αντιλαμβάνονται το εργασιακό περιβάλλον. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι νέοι ενδιαφέρονται πολύ για μια εργασια-
κή εμπειρία εξατομικευμένη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις 
προσδοκίες τους, που τους προσελκύει μέσω της προσωπικής 
ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους και ενός φιλικού εργασιακού πε-
ριβάλλοντος που τους περιβάλλει, συχνά με δυνατότητες τηλερ-
γασίας. 

Οι νέοι αυτής της γενιάς διακρίνονται για την ανθεκτικότητά τους 
στην αλλαγή εργασίας, η οποία φαίνεται να συνδυάζεται με μια 
δημιουργική ικανότητα όταν αντιμετωπίζουν προκλήσεις στον το-
μέα της εργασίας τους και στο περιβάλλον τους. Με αυτόν τον 
τρόπο εδραιώνεται μια κουλτούρα αποτελεσματικότητας και ευ-
ελιξίας, στοιχεία που μπορούν να φέρουν επιτυχία στον τρόπο 
εργασίας.

Οικογένεια

Στον θεσμό της οικογένειας, η νεότερη γενιά δείχνει μια ίσως δι-
αφορετική πορεία. Για τους νέους γονείς, τα παιδιά τους αποτε-
λούν γι’ αυτούς πηγή νοήματος και μέσο για να νιώσουν ότι έχουν 
εξελιχθεί. Ο τρόπος με τον οποίο η γενιά Ζ θα δημιουργήσει την 
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οικογένειά της είναι επίσης πιθανό να είναι αρκετά ενδιαφέρων. Τα 
παραπάνω στοιχεία αντικατοπτρίζουν μια φιλοδοξία καθώς και 
μια πιθανή επαγγελματική επιτυχία που θα έχει άμεσο αντίκτυπο 
στην ιδιοκτησία κατοικίας. 

Πολιτική και περιβάλλον

Είναι σαφές ότι ο ρόλος της κοινωνίας στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος έχει βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής τα τελευ-
ταία χρόνια, με πολλές πρωτοβουλίες να προέρχονται από τους 
νέους. Η μεγάλη ανησυχία που χαρακτηρίζει τη γενιά Z για το 
περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα για τους νέους 
στην εφαρμογή διαφόρων πολιτικών και στην ανάδειξη της προ-
στασίας του περιβάλλοντος ως θεμιτού στόχου αυτής της γενιάς, 
έναν ρόλο που φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι και πεινασμένοι 
να αναλάβουν.  
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ΘΆΝΟΣ

ΜΠΌΎΜΠΑΡΗΣ
29/08/2003
ΦΌΙΤΗΤΗΣ ΤΜΗΜ. ΙΣΤΌΡΙΑΣ ΚΑΙ  
ΑΡΧΑΙΌΛΌΓΙΑΣ ΤΌΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΌΥ ΑΘΗΝΏΝ

Νέοι της Σιδώνος, 2022;

«Κανονικά δεν πρέπει να ‘χουμε παράπονο 
Καλή κι εγκάρδια η συντροφιά σας, όλο νιάτα. […] 
Γεμάτα πάθος κι έρωτα για τη ζωή και για τη δράση.»

Παραμερίζοντας τόσο τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες συγγρα-
φής του ποιήματος «Νέοι της Σιδώνος, 1970» του Μανόλη 

Αναγνωστάκη όσο και το χαρακτηριστικά ειρωνικό του ύφος, δι-
ακρίνουμε στερεοτυπικές αντιλήψεις κατά της νέας γενιάς. Είναι 
γεγονός ότι οι μεγαλύτερες γενεές δεν προσβλέπουν στην κα-
τανόηση των νεότερων και απλώς επιδίδονται στη συστηματική 
απόρριψη της ιδιοσυγκρασίας τους. Όμως, η δική μας γενιά, η Γε-
νιά Ζ, στην οποία εντάσσονται όσοι γεννήθηκαν από περίπου τα 
μέσα της δεκαετίας του 1990 έως και το 2010, έχει μια μοναδική 
ευκαιρία. Αυτό διότι το χάσμα μεταξύ ημών και της Γενιάς Υ, που 
μας προηγείται, είναι μικρότερο από ποτέ χάρη στις τεχνολογικές 
εξελίξεις που έχουμε βιώσει από κοινού (εξοικείωση με το διαδί-
κτυο, τις κινητές συσκευές, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και όχι 
μόνο. 

Η υγειονομική κρίση της τελευταίας διετίας ανέδειξε τον καίριο 
ρόλο των τεχνολογικών μέσων στη ζωή μας και άμβλυνε τα επίπε-
δα τεχνογνωσίας όλων μας. Η τηλεργασία, η τηλεκπαίδευση, οι δι-
αδικτυακές εκδηλώσεις, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημό-
σιο, το ψηφιακό εμπόριο αποτελούν μερικά μόνο παραδείγματα 
που συνέβαλαν προς αυτή την κατεύθυνση. Παρόλο που δικαίως 
χαρακτηριζόμαστε ως η «γενιά της οθόνης» και που δεν έχουμε 
τις ίδιες προτιμήσεις ψυχαγωγίας με εσάς, εντούτοις γονείς, καθη-
γητές, ελεύθεροι επαγγελματίες, εταιρική «αφρόκρεμα» και δη-
μόσιοι υπάλληλοι, όλοι συνειδητοποιήσατε τα οφέλη της ψηφι-

14
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ακής μας κουλτούρας, υπερπηδώντας συγχρόνως γενικόλογους 
αφορισμούς περί αλλοτρίωσης. Συνεπώς, τα βιώματα αυτά δύ-
νανται να αποτελέσουν τη βάση για τον μετασχηματισμό της ερ-
γασιακής κουλτούρας, ώστε να αξιοποιηθούν τα προσόντα μας 
όπως η ευχέρειά με τα σύγχρονα μέσα, το πνεύμα της ανεκτικό-
τητας, η ενσυναίσθηση και η εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας.

«Δώσε […] στο έργον σου όλην την δύναμί σου, 
όλην την μέριμνα, και πάλι το έργον σου θυμήσου 
μες στην δοκιμασίαν, ή όταν η ώρα σου πια γέρνει. 
Έτσι από σένα περιμένω κι απαιτώ.»

Παραθέτοντας τα λόγια του νέου από την Σιδώνα, ο Κ.Π. Καβά-
φης στο ποίημά του «Νέοι της Σιδώνος (400 μ.Χ.)» διαγράφει 
αφενός ορισμένα διαχρονικά χαρακτηριστικά στοιχεία των νέων 
και αφετέρου πραγματεύεται, με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, 
την αλλαγή των αξιών στους νεότερους ανθρώπους, επιτρέπο-
ντας ταυτόχρονα στον καθένα από εμάς να κρίνει τη μεταβολή 
με θετικό ή αρνητικό πρόσημο. Σε αυτή τη διαφοροποίηση, σή-
μερα, καθοριστική θέση κατέχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Πιο συγκεκριμένα, η δυναμική τους στις βασικές διαδικασίες της 
κοινωνικοποίησης και της πολιτικοποίησης κρίνεται καθοριστική, 
μονάχα από τον χρόνο που αφιερώνουμε στις πλατφόρμες αυ-
τές. Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ό,τι συμβαίνει. Τα νέα δημοσιεύονται 
πρώτα εκεί και μας προσφέρεται η δυνατότητα να ανοίξουμε διά-
λογο ή να ακούσουμε τις απόψεις των συμπολιτών μας. Μέσα από 
τη συνεχή αλληλεπίδραση, διαδίδονται αμεσότερα και πιο ευρέως 
από ποτέ δράσεις ευαισθητοποίησης για ζητήματα που μας αφο-
ρούν όλους. Φαντάζεστε πόσο νωρίτερα θα δινόταν δικαίωμα ψή-
φου στις γυναίκες εάν οι Σουφραζέτες στα τέλη του 19ου αι. εί-
χαν λογαριασμό στο Twitter και μπορούσαν να απευθυνθούν σε 
ανθρώπους στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη, πολιτικούς και μη; 
Πότε ξανά θα μπορούσε μια 16χρονη από τη Σουηδία, η Γκρέτα 
Τούνμπεργκ, να γινόταν ηρωίδα ενός διεθνούς κινήματος, καλώ-
ντας μας για «σχολική απεργία υπέρ του κλίματος», διατρανώνο-
ντας τον προβληματισμό μας για τη μη υιοθέτηση επαρκών πολι-
τικών – και – για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης;

Δεν διεκδικούμε τον ρόλο του Σωτήρα. Έχουμε τις δικές μας προ-
κλήσεις. Γνωρίζουμε πως οι νέες τεχνολογίες δεν αποτελούν πα-
νάκεια, όμως μας παρέχουν ανεπανάληπτες δυνατότητες. Tην 
ξεχωριστή ευκαιρία να κάνουμε τον κόσμο ένα πιο ευπρόσδεκτο 
μέρος για όλους, δεν σκοπεύουμε, ως γενιά, να την απολέσουμε.
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ΧΆΡΙΣ

ΑΛΈΎΡΑ
14/10/1994
P.R AND RESERVATION MANAGER

H Γενιά 

Η Γενιά Ζ (generation Z) είναι η γενιά που διαδέχεται τη Γενιά Υ 
(millennials) και φέρνει πολλές αλλαγές μαζί της. Δημογρά-

φοι και ερευνητές θέτουν ως αφετηρία της γενιάς αυτής τις γεν-
νήσεις που ξεκινούν στα μέσα με τέλη της δεκαετίας του 1990 
έως τις αρχές της δεκαετίας του 2010. 

Βλέποντας λοιπόν τις ημερομηνίες αυτές αυτομάτως αντιλαμβα-
νόμαστε ότι επρόκειτο για μια γενιά η οποία από πολύ νεαρή ηλι-
κία είναι εξοικειωμένη με το διαδίκτυο και η πρώτη γενιά χωρίς 
προΪντερνετική ζωή. Επομένως ένα από τα χαρακτηριστικά που 
τη διαφοροποιούν από της προηγούμενες γενιές είναι η επαφή 
και η σχέση της με την τεχνολογία. Λόγω λοιπόν της εξοικείωσης 
που κατέχει η γενιά Ζ με την τεχνολογία είναι πολύ πιο εύκολο να 
αναγνωρίσουν ψευδής ειδήσεις (fake news) και ιντερνετικές παγί-
δες καθώς είναι πιο προσεκτικοί και δεν υπερεκθέτουν τον εαυτό 
τους στους διάφορους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο. 

Αν και η οικονομική κρίση δεν είναι αποκλειστικό χαρακτηριστι-
κό της γενιάς Ζ, η γενιά αυτή μεγάλωσε βιώνοντας τη κρίση σε οι-
κονομικό, υγειονομικό, προσφυγικό και κλιματικό επίπεδο καθώς 
και το πόλεμο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η γενιά αυτή να είναι 
πιο πρακτική με πιο συντηρητική συμπεριφορά ως προς τα οικο-
νομικά και της σπουδές της. Η γενιά αυτή δίνει έμφαση στην εκ-
παίδευση. Σύμφωνα με έρευνες είναι η πιο μορφωμένη γενιά από 
όλες, εξακολουθεί να δίνει έμφαση στη δια βίου μάθηση και δε 
στέκεται μόνο στις on line πλατφόρμες όπως όλοι θα περίμεναν. 
Παρόλα αυτά όμως η γενιά Ζ, προτιμάει την απόκτηση προϋπη-
ρεσίας παρά τη μακροχρόνια ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Βλέπου-
με για παράδειγμα κατόχους μεταπτυχιακών της προηγούμενης 

15
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γενιάς να έχουν απορριφθεί από δουλειές επειδή θεωρούνται 
overqualified. 

Άξιο αναφοράς είναι επίσης το γεγονός ότι η γενιά Ζ δεν έχει σαν 
πρότυπο να δουλέψει για κάποιον άλλο. Σε αντίθεση με τους 
millennians που μεγάλωσαν οι περισσότεροι σε οικογένειες με δύο 
εισοδήματα, η γενιά ζ έχει δει τους γονείς της να μένουν άνεργοι 
και αυτό τους κάνει πιο επιφυλακτικούς με το μέλλον τους και πιο 
εφευρετικούς όσον αφορά τον τρόπο να αναζητήσουν ευκαιρί-
ες να δημιουργήσουν δικές τους δουλειές και να υλοποιήσουν τις 
δικές τους ιδέες. Παρατηρείται ότι ήδη ένα μεγάλο ποσοστό παι-
διών που ανήκουν σε αυτή τη γενιά, βγάζουν τα δικά τους λεφτά 
από νεαρή κιόλας ηλικία επειδή δραστηριοποιούνται στο χώρο 
των social media (free lancers). Η γενιά αυτή είναι η γενιά που 
μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Μπορεί να επε-
ξεργαστεί πολλά δεδομένα μαζί, ξέρει τον τρόπο να ψάχνει πλη-
ροφορίες και να βρίσκει γρήγορα απαντήσεις. Πιστεύει στις ικανό-
τητες της και μαθαίνει πολύ γρήγορα. 

Η γενιά Ζ ενδιαφέρεται και δε στέκεται χαλαρή απέναντι στα γεγο-
νότα. Ενδιαφέρεται για διάφορα κοινωνικοπολιτικά θέματα όπως 
είναι για παράδειγμα η αστυνομία στα σχολεία, η κλιματική αλλα-
γή, το κίνημα metoo, τα δικαιώματα της ΛΟΑΤ κοινότητας και αντι-
στέκεται σε οτιδήποτε καταπατά τα δικαιώματα της. Η γενιά αυτή 
δεν είναι απαθής σε αυτά που συμβαίνουν γύρω της. Είναι μια γε-
νιά με ευαισθησίες και άγχος. 

Η παρατεταμένη παρουσία του κορωνοϊού έφερε πολλές αλλαγές 
στις ζωές μας και σίγουρα μεγάλωσε το άγχος της γενιάς αυτής. Η 
γενιά αυτή βρέθηκε στο επίκεντρο των μεγάλων αλλαγών, όπως εί-
ναι ο πόλεμος της Ουκρανίας με όλες τις αλλαγές που προκλή-
θηκαν στην καθημερινότητα μας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπί-
ζει τώρα αβεβαιότητα για το μέλλον της και ειδικά στο κομμάτι της 
εργασίας. Παρόλα αυτά όμως η γενιά αυτή δείχνει να κινείται με με-
γάλη αυτοπεποίθηση και είναι πολύ πιο ελπιδοφόρα για το μέλλον, 
πιο προσγειωμένη στις συνθήκες που ζούμε, πιο συνειδητοποιημέ-
νη και έτοιμη να καταργήσει το χάσμα των γενεών. Η γενιά Ζ είναι 
κάτι περισσότερο από μια γενιά. Είναι το μέλλον.
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Χαρακτηριστικά 
 της Γενιάς ΚΑ
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Προσαρμοστικότητα και ανασφάλεια / πραγματισμός 
και ασφάλεια • • • •
Ψηφιακοί ιθαγενείς / iGen/ δεν γνώρισαν αναλογική, 
προϊντερνετική εποχή • • • • • • • • • • • • • •
Εξαιρετικά καταρτισμένοι/ υπερεξειδίκευση • • • • • • • •
Βίωσαν διαδοχικές Κρίσεις (οικονομική, 
μεταναστευτικό, πανδημία, περιβάλλον – κλιματική 
αλλαγή, ενέργεια) • • • • • • • • • • • •
Βίωσαν Παγκοσμιοποίηση / πρώτη παγκόσμια γενιά 
(ΚΚ) • • • • •
Ένταση προβλημάτων ψυχικής υγείας/ η πιο μοναχική 
γενιά • • • •
Ευαισθητοποίηση για τα σύγχρονα κοινωνικά 
προβλήματα, αποδοχή διαφορετικότητας, 
περιβαλλοντική συνείδηση • • • • • •
Δεν υπερεκτίθεται σε κινδύνους διαδικτύου •
Γενιά των όμοιων εικόνων/ της οθόνης • • • •
Γενιά που η διάρκεια συγκέντρωσής της κρατάει όσο 
ένα σκρολάρισμα στο instagram/ διάσπαση • • •
Γενιά της διάψευσης της υπόσχεσης για Τεχνολογία, 
ελευθερία (κοινωνική, πολιτική, οικονομική), ανάπτυξη, 
σταθερή οικονομία, κοινωνική συνοχή • •



Αφιέρωμα 

ΔΙΚΤΥΟΥ

- 55

Α
Π

Ό
 τ

η 
Γε

νι
ά 

στ
η 
Γε

νι
ά 

Ποια στοιχεία τη διαφοροποιούν 
από τις προηγούμενες γενιές ΚΑ
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Επαγγελματικό περιβάλλον πιο δύσκολο και αβέβαιο/ 
πιο πρακτική από millennial (Ζ) • • • • •
γνώση, αυξημένα προσόντα, υπερεξειδίκευση, δια 
βίου (η πιο μορφωμένη γενιά) • • • • • • • • • •
Μετακινείται σε συμπεριφορές πιο ουσιαστικές 
που έχουν σκοπό την προσέγγιση μίας κοινωνικής 
αρμονίας / πιο πρακτικά και πιο ρεαλιστικά από τη 
γενιά «Υ»(Κ)/ λιγότερο κυνική από Χ- γονείς τους (Ζ) • • • • • • •
Αφόρητο κόστος ζωής • • •
Καλύτερη επαφή με θέματα ψυχικής υγείας και 
ψυχολογική υποστήριξη •
Εξ ολοκλήρου μέσα στη Δ  ́Βιομηχανική Επανάσταση, 
ΑΙ, σπουδαία ηθικά διλλήματα για τα όρια της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και χρήσης/ πρώτη 
παγκόσμια γενιά (ΚΚ) / θα ηγηθεί της 4ης ΒΕ (Γρ) • • • • • • • • •
Σήμερα η έννοια «προλεταριάτο» δεν αφορά σχεδόν 
κανέναν… στο άμεσο μέλλον κάθε εργαζόμενος 
θα ασκεί ένα δικό του «ατομικό» επάγγελμα που 
θα προκύπτει ως συνισταμένη των εξειδικευμένων 
δεξιοτήτων του… η επιλογή της ανειδίκευτης εργασίας 
απομακρύνεται •
ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή 
ξεκίνησε την τριτοβάθμια εξ αποστάσεως • • •
αυξανόμενη ευαισθησία στην ιδιωτικότητα και τον 
σεβασμό για τα προσωπικά δεδομένα • •
πιο δραστήρια γενιά όσον αφορά την πλοήγηση στο 
διαδίκτυο, την ενημέρωση από ιστοτόπους αλλά 
και τις ψηφιακές αγορές και πληρωμές / η ένθερμη 
ενασχόληση του με ένα θέμα εναλλάσσεται με βάσει 
τα trendsκαι τα hashtags που ‘’παίζουν’’ την εκάστοτε 
περίοδο (Τσ) • • • • • • •
δεν ψωνίζουν, δεν σκέφτονται, δεν εργάζονται και 
τελικά δεν συμπεριφέρονται σύμφωνα με καμία νόρμα 
απ’ όσες γνωρίζαμε ως τώρα •
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Πως βλέπει η γενιά  τις 
σπουδές και ποιές οι 
επαγγελματικές επιλογές της ΚΑ
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Έμφαση στην εκπαίδευση, Υπερεξειδίκευση • • • • • • •
Μειώνονται οι ευκαιρίες για επιχειρείν •
Οι Gen Z’ers δεν έχουν σαν κύριο πρότυπο 
να δουλέψουν για κάποιον άλλο. Θέλουν να 
δημιουργήσουν δουλειές, ….επιδιώκουν μέσω think 
tank και start-up επιχειρήσεις. • • • • • •
ενδιαφέρονται πολύ για μια εργασιακή εμπειρία 
εξατομικευμένη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και 
τις προσδοκίες τους, που τους προσελκύει μέσω της 
προσωπικής ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους και 
ενός φιλικού εργασιακού περιβάλλοντος που τους 
περιβάλλει, συχνά με δυνατότητες τηλεργασίας • • •
Μειωμένη εργασιακή ασφάλεια, μόνιμη οικονομική 
αβεβαιότητα/ Πρακτικές επιλογές σπουδών για 
ασφάλεια (Τρ)/ Σπουδές και Εργασία με στόχο 
χρήματα, Αποταμίευση (Ζ) • • • • • • • •
αν εργαστεί, αδυνατεί οικονομικά να συντηρήσει την 
ανεξαρτησία της • • •
Πιο πρακτική, εργασία µερικής απασχόλησης ή ως 
free-lancer, ή από την πώληση µέσω διαδικτυακών 
εργαλείων, όπως είναι το e-Bay/ αδιαμόρφωτο 
κοινωνικό και επαγγελματικό προφίλ σε άκρως 
προστατευμένα περιβάλλοντα κάτω από τις 
οικογενειακές, ακαδημαϊκές και κοινωνικές φτερούγες 
(Τς) / ανθεκτική στην αλλαγή εργασίας (Γρ) • • • • • • • • •
κατάργηση παραδοσιακών επαγγελμάτων που 
αντικαταστάθηκαν από την τεχνολογία διαμόρφωσε 
και το επαγγελματικό τους πνεύμα • •
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Υπάρχει μεγαλύτερη 
εξωστρέφεια; ΚΑ
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μας έχουν απογοητεύσει και μας έχουν αποστρέψει 
από την παραμονή μας στην Ελλάδα αλλά και τον 
δημόσιο βίο •
δεν διστάζουν να αναζητήσουν το μέλλον τους εκτός 
συνόρων • •

Ποια η σχέση της με την 
οικογένεια; ΚΑ
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θεσμοί μπαίνουν σε ένα νέο μικροσκόπιο και οι 
οικογενειακές σχέσεις επαναπροσδιορίζονται / η γενιά 
Ζ θα μεταθέσει χρονικά πολλά από τα παραδοσιακά 
ορόσημα, όπως ο γάμος και η απόκτηση παιδιών/ θα 
δημιουργήσει νέο πρότυπο οικογένειας (Τρ) • • • • •
Οι γονείς χάνουν ολοένα και περισσότερο την 
αυθεντία τους •
ανεξαρτησία (σημαίνει επίσης να ζεις μακριά από τους 
γονείς, τα αδέλφια και άλλα μέλη της οικογένειας)/ 
φιλοδοξία για ιδιοκτησία κατοικίας (Γρ)/ έφεση στην 
ανεξαρτησία (Ζ) • • • • •
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Συνοπτική παρουσίαση των απόψεων των νέων  
με βάση συγκεκριμένα ερωτήματα

Ποια η σχέση της με την 
επιχειρηματική δραστηριότητα; ΚΑ
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Καινοτομία, ευκαιρίες start up αλλά ως εξαίρεση •
άρχισε το «ταξίδι» της στην αγορά σε μια περίοδο 
οικονομικών και κοινωνικών περιορισμών •
Οι Gen Z’ers δεν έχουν σαν κύριο πρότυπο 
να δουλέψουν για κάποιον άλλο. Θέλουν να 
δημιουργήσουν δουλειές, ….επιδιώκουν μέσω think 
tank και start-up επιχειρήσεις. / δεν φοβάται να 
δοκιμάσει και να ρισκάρει (Τρ) • • • • • •
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Ποια η σχέση της με την 
πολιτική; Ποιες οι προκλήσεις για 
το μέλλον; ΚΑ
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Η απογοήτευση μας από τους υπάρχοντες θεσμούς 
αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων μας έχει 
οδηγήσει, είτε στην αδιαφορία για την παραδοσιακή 
πολιτική είτε…./ τρολάρισμα τύπου Luben για το 
πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς του • • • • • •
δεν νοιάζεται τόσο για συμπαγή μπλοκ πολιτικής, 
όπως αυτά που προσφέρουν τα παραδοσιακά 
κόμματα, αλλά για επιμέρους λύσεις διεκδικήσεις με 
νέα μορφή για πραγμάτωση δικαιωμάτων (Θέματα 
ρατσισμού, ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού 
προσανατολισμού και γενικά κοινωνικών ανισοτήτων)* 
/πολιτικές της προτεραιότητες: Κλιματική αλλαγή, 
ισότητα των φύλων, και μείωση των οικονομικών 
ανισοτήτων(ΚΚ)/ ομαλή συνύπαρξη της ελεύθερης 
οικονομίας με την κοινωνική ισότητα και δημοκρατία 
(Κον)/ κινητοποιήσεις τύπου #metoo/ ‘’ξενερώνουν’’ 
με μία κακοτοποθετημένη δημοσίευση ή με τη χρήση 
ενός αμφιλεγόμενου όρου (Τς) • • • • • • • • • • • • • •
ισχυρότερη έμφαση στην κοινωνική πολιτική (στέγαση, 
ποιοτική εργασία, πρόνοια, συνοχή) • • • • •
ανάδειξη των σύγχρονων μορφών δημοκρατικής 
συμμετοχής, κοινωνικοποίηση, πολιτικοποίηση μέσω 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης/ Όσ@ ανήκουν σε αυτή 
εξοικειώθηκαν στην πρώτη δεκαετία της ζωής τους 
(Τσου) • • • • •
κίνδυνος των νέων μορφών συμμετοχής 
(παραπληροφόρηση, fake news) • • • •
Γενιά Ζ: Έτοιμη για το μέλλον /Η Γενιά Ζ έχει πολιτικό 
σκοπό ύπαρξης (ΚΚ) • • • • •
η λέξη κρίση έχει πλέον αντικατασταθεί με την 
πρόκληση •
καλύτερο επίπεδο δημοσίου διαλόγου, περισσότερη 
συναίνεση και ουσιαστική αξιοκρατία / κοινό όραμα 
και βηματισμό /πιο φιλελεύθερο και ανοιχτό πολιτικό 
προσανατολισμό/ μοντέλο οριζόντιας οργάνωσης 
(Τσου) • • • •
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Νέες εκφράσεις, νέα γλώσσα στο διαδίκτυο

6/7/2021:
«ΣΤΌ ΜΥΑΛΌ ΕΝΌΣ «ΜΠΌΥΜΕΡ», Ό ΝΕΌΣ ΘΑ ΠΕΙΣΤΕΙ ΕΥΚΌΛΌΤΕΡΑ ΑΝ ΤΌΥ 
ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΌΝ ΕΜΒΌΛΙΑΣΜΌ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΚΌΜΜΑΤΙ ΧΙΠ ΧΌΠ Η ΜΕΣΑ ΑΠΌ 
COOL ΒΙΝΤΕΑΚΙ ΣΤΌ ΤΙΚ ΤΌΚ. ΌΧΙ.»

31/1/2022:
“ΕΙΠΑΜΕ, ΜΠΌΥΜΕΡ. ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΏ ΤΌ ΚΌΝΣΕΠΤ ΤΌΥ «ΕΚΤΌΣ ΓΡΑΦΕΙΌΥ», 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ 24/7 ΣΥΝΔΕΣΙΜΌΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ SOCIAL MEDIA 
MANAGER. ΑΠΛΑ ΣΤΌ ΜΥΑΛΌ ΜΌΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΣΤΕΓΑΝΌ ……ΜΕΤΑΞΥ ΤΏΝ 
ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΏΝ ΠΡΌΣΏΠΌΥ/ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΌΣ ΥΠΌΥΡΓΕΙΌΥ. ΔΙΚΌ ΜΌΥ 
ΠΡΌΒΛΗΜΑ.»

13/9/2022:
«ΣΤΌ ΜΥΑΛΌ ΕΝΌΣ ΜΠΌΥΜΕΡ ΔΕΝ ΕΧΌΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΌΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΌΥ ΚΑΤΑΡΡΕΌΥΝ, ΌΥΤΕ ΌΙ ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΌ 
ΕΞΌΠΛΙΣΜΌ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. ΜΌΝΌ ΤΑ ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΤΌΝ ΕΝΌΧΛΌΥΝ.»

1/11/2021:
Ό ΜΠΌΥΜΕΡ: ΘΥΜΑΜΑΙ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΠΌΥ ΒΛΕΠΑΜΕ ΜΙΚΡΌΙ, ΤΌ ΧΌΝΤΡΌ ΚΑΙ 
ΤΌ ΛΙΓΝΌ. Ό GENERATION Z: POLITICALLY INCORRECT

6/12/2021:
ΕΝΤΥΠΏΣΙΑΚΑ ΑΝΑΓΏΓΕΣ ΤΥΠΙΣΣΕΣ ΑΠΌ GEN Z ΜΕ ΕΙΠΑΝ ΜΠΌΥΜΕΡ. ΕΜΕΝΑ 
ΠΌΥ ΕΙΜΑΙ ΛΕΙΤ ΜΙΛΕΝΙΑΛΛ.
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2/4/2022:
«ΑΓΑΠΑΜΕ GEN Z. ΝΕΌΙ ΘΡΗΣΚΌΙ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΌΤΕΡΌΙ ΑΠΌ ΠΌΛΛΌΥΣ 
ΜΠΌΥΜΕΡ ΠΌΥ ΜΕ ΤΌ ΝΑ ΤΌ ΠΑΙΖΌΥΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΏΜΕΝΌΙ ΚΑΙ ΝΑ 
ΚΑΝΌΥΝ ΠΡΌΣΤΥΧΑ ΑΣΤΕΙΑΚΙΑ ΝΌΜΙΖΌΥΝ ΠΏΣ ΘΑ ΤΌΥΣ ΑΓΑΠΗΣΕΙ Η 
ΝΕΌΛΑΙΑ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΠΙΑ ΖΌΥΜΕΡ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΌΤΕΡΌΥΣ 
ΑΠΌ ΜΠΌΥΜΕΡ. ΕΛΠΙΔΌΦΌΡΌ.»

1/10/2021:
ΜΠΌΥΜΕΡΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΌΝ ΠΌΛΕΜΌ,  
ΠΛΕΌΝ ΌΤΑΝ ΑΚΌΥΓΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΌ ΣΤΌΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΌΥ (GEN Z) 
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΌΤΙΔΗΠΌΤΕ ΠΑΡΏΧΗΜΕΝΌ ΚΑΙ ΌΠΙΣΘΌΔΡΌΜΙΚΌ. ΓΙΑ ΑΥΤΌ ΚΑΙ 
ΌΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ «ΌΚ ΜΠΌΥΜΕΡ» ΚΤΛ.

29/4/2020:
ΌΚ ΜΠΌΥΜΕΡ ΚΑΙ ΌΚ ΜΠΌΥΜΕΡ ΜΑΛΑΚΕΣ ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΤΌΥΛΑΧΙΣΤΌΝ 
ΒΓΑΛΑΜΕ ΔΗΜΌΤΙΚΌ ΓΥΜΝΑΣΙΌ Κ ΛΥΚΕΙΌ ΜΕ ΤΌ ΜΑΛΜΠΌΡΑΚΙ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 
ΒΡΥΣΕΣ Κ ΖΑΜΠΌΝΌΤΥΡΌΠΙΤΑ ΜΕ ΠΕΝΗΝΤΑΡΙΚΌ. ΤΙΠΌΤΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΛΕΙΨΕ. 
ΑΝΤΕ ΤΏΡΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ Κ ΤΌ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΌ.

1/4/2020:
ΕΚΑΤΣΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΏ ΒΙΒΛΙΌ ΚΑΙ ΤΌ ΝΕΤΦΛΙΞ ΑΝΑΦΏΝΗΣΕ - ΌΚ ΜΠΌΥΜΕΡ

30/7/2020:
ΡΏΤΑΕΙ Η ΑΛΛΗ ΠΏΣ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΌΤΑΜΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΕΙ Ό ΑΛΛΌΣ ΑΠΌ 
ΚΑΤΏ ΚΌΨΤΕ ΤΌΥΣ ΦΡΕΝΤΌ. ΌΚ ΜΠΌΥΜΕΡ ΠΧ ΜΕ ΜΙΣΘΌ 550 ΕΥΡΏ, ΤΌ 
ΠΡΌΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ Ό ΦΡΕΝΤΌ, ΑΥΤΌ ΦΤΑΙΕΙ ΠΌΥ ΝΕΌΙ ΑΝΘΡΏΠΌΙ (ΚΑΙ ΌΧΙ 
ΜΌΝΌ) ΔΕΝ ΕΧΌΥΝ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΌΥΤΕ 10ΕΥΡΏ. ΌΧΙ ΌΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΌΙ ΜΙΣΘΌΙ 
ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΌΔΑ, Ό ΦΡΕΝΤΌ.ΓΜΤΧΣ

4/1/2023:
OK SERIOUS POST TIME BECAUSE I’M A PROFESSIONAL BOOMER, ZOOMER 
ETC. ARE ALL AGEIST SLURS SO SHUT THE FUCK UP AND STOP THAT 
DIVISIVE SHIT! UNLESS IT’S JUST A JOKE/A MEME
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χρόνια

Δεν εξαντλείται ένα τέτοιο θέμα μέσα από 14 
κείμενα και δεν εξαντλείται η ανάγνωση των 14 
κειμένων με μια επιλεκτική αποδελτίωση που 
φωτίζει κάποια σημεία με βάση τις προσλαμβά-
νουσες ενός «μπούμερ». Οι 15 νέοι πολύ λίγο 
αναφέρθηκαν σε προβληματισμούς σε σχέση 
με την οικογένεια, την επιχειρηματικότητα, την 
εξωστρέφεια. Εστίασαν στη μεγάλη πλειοψη-
φία τους σε διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά 
της γενιάς τους όπως η ψηφιακή ιθαγένεια και η 
έλλειψη εμπειρίας «προϊντερνετικής εποχής», 
η βίωση διαδοχικών κρίσεων, το υψηλό επίπε-
δο σπουδών και προσόντων, η ανοικτότητα και 
ροπή για ευκαιριακές, αλλά αποδοτικές εργασι-
ακές εμπειρίες – ιδιαίτερα μέσω των ευκαιριών 
που προσφέρει το διαδίκτυο. Και απαξιώντας 
κάθε αναφοράς σε προβληματισμούς περί πο-
λιτικής ορθότητας, ομοφώνησαν στην αντίληψη 
για μια πολιτική που η ατζέντα της δεν προσ-
διορίζεται από παραδοσιακές ιδεολογικές και 
κομματικές περιχαρακώσεις, αλλά από την πα-
γκόσμια ανάγκη για την πραγμάτωση ανθρώπι-
νων δικαιωμάτων και την αντιμετώπιση παγκό-
σμιων προβλημάτων. Και έδωσαν ραντεβού στις 
νέες μορφές κινητοποιήσεων τύπου #metoo/ 
για τη διεκδίκηση άμεσων δραστικών λύσεων σε 
κάθε επιμέρους πρόβλημα.

https://todiktio.eu/
https://todiktio.eu/
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