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Ανησυχώ πολύ Ανησυχώ πάρα πολύ

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΝ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ;

ΠΛΑΙΣΙΟ
Ελλάδα

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ

Πόσο ανησυχούν οι νέοι στην 
Ελλάδα για την κλιματική αλλαγή;

Απόψεις για τα σοβαρότερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο κόσμος

Πώς κρίνουν οι νέοι την απραξία των 
κυβερνήσεων σχετικά με την κλιματική 
αλλαγή;

Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι λόγοι για να 
μεταναστεύσει κανείς στην Ελλάδα;

Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η εταιρεία Ipsos φέρει την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενό του, το οποίο δεν αντανακλά απαραίτητα τις 
απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιες χώρες πρέπει να καταβάλλουν τις 
περισσότερες προσπάθειες για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής;

Πόσα έχουν ακούσει οι νέοι για τον όρο "κλιματικοί μετανάστες";

Πολλά / 
Αρκετά

72%
Κακό για την 
οικονομία 
μακροπρόθεσμα

28%
Καλό για την 
οικονομία 
μακροπρόθεσμα

Λίγα / Τίποτα

Η πανευρωπαϊκή εκστρατεία "Όχι στην Κλιματική αλλαγή, Ναι στο 
Κλίμα Αλλαγής" (#ClimateOfChange), που χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιχειρεί να εντείνει το ενδιαφέρον των νέων 
της Ευρώπης, ώστε να κατανοήσουν την πολυσύνθετη σχέση 
ανάμεσα στην κλιματική αλλαγή και στη μετανάστευση. Για τη 
στοιχειοθέτηση της εκστρατείας www.climateofchange.info 
διεξήχθη έρευνα σε 23 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η
Ελλάδα, η οποία προσέγγισε νέους ανθρώπους, 15 έως 35 ετών.
Μεταξύ 29 Οκτωβρίου και 19 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν 
συνολικά 22.377 συνεντεύξεις σε 23 χώρες της ΕΕ.

Η οικονομική
κατάσταση

και η ανεργία

Η φτώχεια
και η πείνα

Η κλιματική αλλαγή
και θέματα όπως

ξηρασίες, πλημμύρες

και πυρκαγιές

Πόλεμος και
ένοπλη βία

Αναζήτηση
οικονομικών ευκαιριών

Πρόκληση ακραίων
καιρικών φαινομένων
και περιβαλλοντικών

αλλαγών λόγω
κλιματικής αλλαγής

ΕΛ ΕΕ23

23% 32%

ΕΛ ΕΕ23

77% 68%

Θα πρέπει οι κλιματικοί μετανάστες να λαμβάνουν την 
ίδια νομική προστασία με εκείνους που 
μεταναστεύουν για λόγους πολέμου ή διώξεων;

Οι κλιματικοί μετανάστες
θα πρέπει να λαμβάνουν 

την ίδια νομική προστασία 

με εκείνους που μεταναστεύουν 
για λόγους πολέμου 

ή διώξεων
Συμφωνώ

(συμφωνώ απόλυτα, 
συμφωνώ, 

μάλλον συμφωνώ)

Διαφωνώ
(μάλλον διαφωνώ, 

διαφωνώ, 
διαφωνώ απόλυτα)

ΕΛ ΕΕ23

ΕΛ ΕΕ23

ΕΛ ΕΕ23

Οι πιο οικονομικά ανεπτυγμένες, πλούσιες χώρες 52% 43%

Οι λιγότερο οικονομικά ανεπτυγμένες, φτωχές χώρες 6% 7%

Και οι πλούσιες και οι φτωχές χώρες θα πρέπει να 
φέρουν ευθύνη

37% 43%

Δεν γνωρίζω/Καμία, αυτό δεν είναι ευθύνη των χωρών 4% 7%

65% 51% 12%

52% 51% 37%

http://www.climateofchange.info/


Προσπαθείτε να εξοικονομείτε ενέργεια στο σπίτι

Αγοράζετε χύμα προϊόντα χωρίς συσκευασία

Επιλέγετε να μετακινηθείτε πεζή, με ποδήλατο ή μέσα 
συγκοινωνίας

Διαβάζω περιεχόμενο που δημιουργούν άλλοι

Αναδημοσιεύω/μοιράζομαι περιεχόμενο που 
δημιουργούν άλλοι

Δημιουργώ το δικό μου περιεχόμενο

Δεν ασχολούμαι με το θέμα αυτό στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης

ΕΛ ΕΕ23

Η οικονομία στην Ελλάδα εξυπηρετεί τα συμφέροντα 
των πλουσίων και ισχυρών

81% 71%

Οι καταναλωτικές μας συνήθειες δεν είναι βιώσιμες, 
εάν θέλουμε να διατηρήσουμε το περιβάλλον

75% 77%

ΕΛ ΕΕ23

Η οικονομική ανάπτυξη ευνοεί τους πάντες, ακόμα και 
άτομα σε φτωχές χώρες

46% 41%

Η κυβέρνηση στην Ελλάδα θα πρέπει να εστιάσει πρώτα 
από όλα στην ανάκαμψη της οικονομίας, ακόμη και εάν 
αυτό την οδηγήσει να κάνει κάποιες ενέργειες κακές για 

το περιβάλλον

35% 38%

62% 56%
36% 35%52% 49% 34% 27%

Επιχειρήσεις και 
βιομηχανία

Κρατικές κυβερνήσεις Εσείς οι ίδιοι Ο ΟΗΕ

Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε με την οικονομική υποστήριξη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εταιρεία Ipsos φέρει την αποκλειστική

ευθύνη για το περιεχόμενό του, το οποίο δεν αντανακλά απαραίτητα 
τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Αντιλήψεις για το τρέχον οικονομικό μοντέλο – % που συμφωνεί με τις δηλώσεις

Από πού ενημερώνονται οι νέοι για την κλιματική μετανάστευση;

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΡΑΣΗ ΟΙ ΝΕΟΙ;

Ποιος έχει την ευθύνη να δρα 
ενάντια στην κλιματική αλλαγή;

Δράση που οι νέοι εφαρμόζουν στον τρόπο 
ζωής τους

Είναι πρόθυμοι να αναλάβουν δράση οι νέοι;

Τρόποι που οι νέοι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης
Κλιματική μετανάστευση

Ιστοσελίδες πληροφόρησης 29%

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook, Twitter, 
YouTube, κ.λπ. 28%

Τηλεόραση 22%

Συζητήσεις με φίλους, συγγενείς, συναδέλφους 20%

Γραπτό Τύπο 17%

*πρώτα 3 (συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ, μάλλον συμφωνώ)

Σχολείο / πανεπιστήμιο / σχολή 13%

Ιστοσελίδες φιλοξενίας βίντεο 13%

Ραδιόφωνο 11%

Βιβλία, έντυπα, κ.λπ. 8%

Δεν ενημερώνεστε καθόλου για το θέμα αυτό 23%

Ενθαρρύνω άλλους να 
αναλάβουν δράση

Συμμετέχω σε ειρηνική 
διαδήλωση

Ψηφίζω πολιτικούς που
δίνουν προτεραιότητα 

στην αντιμετώπιση

αυτών των θεμάτων
*πρώτα 3 (πάντα, πολύ συχνά, συχνά)

79%
78%

73%
57%

67%
60%

41%

19%

5%

44%

ΕΛ ΕΕ23

ΕΛ

EΕ23

Το έχω κάνει Θα το έκανα Δε θα το έκανα ποτέ Δεν γνωρίζω

57%

8%

7%

28%                                                                                                19% 18%

57%

17%

7%

58%

13%

12%

Σχολείο / πανεπιστήμιο / σχολή


