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Επικροτώ Συμμετείχα Μου είναι 
αδιάφορο 

Αποδοκιμάζω 

Αγανακτισμένοι 54 17 11 18 

Διαδήλωση για 
θέματα παιδείας 

28 43 29 

Διαδήλωση για 
θέματα εθνικά ή 
ταυτότητες 

28 28 44 

Κατάληψη 
κτιρίου 

10 14 76 

Παρεμπόδιση 
κυκλοφορίας 

9 13 78 



 Πώς μεταβλήθηκε η διάθεση κινητοποίησης τέσσερα χρόνια 
μετά την κινητοποίηση των «Αγανακτισμένων»; 

 Υπάρχει συγκεκριμένη θεματική κινητοποίησης που 
λειτουργεί ως μηχανισμός ενθάρρυνσης της συμμετοχής; 

 Δεδομένα από έρευνα κοινής γνώμης στο πλαίσιο του έργου 
(άνοιξη 2015) με survey experiments 



 Ας υποθέσουμε ότι ακούτε για την επικείμενη διοργάνωση μιας 
πορείας διαμαρτυρίας κατά της απόφασης της κυβέρνησης να 
μειώσει τις δαπάνες για την παιδεία . Πόσο πιθανό θα ήταν 
πάρετε μέρος σε αυτήν τη διαδήλωση; Χρησιμοποιήστε μια 
11βάθμια κλίμακα στην οποία το "0" αντιστοιχεί σε μηδενική 
πιθανότητα συμμετοχής και το "10" στην απόλυτη βεβαιότητα 
συμμετοχής. 

 …κατά της απόφασης των δανειστών να μην προχωρήσουν 
στην εκταμίευση της επόμενης δόσης. 

 …κατά της απόφασης της Γερμανίας να εκφράσει την 
τελεσίδικη άρνησή της στο αίτημα καταβολής των 
αποζημιώσεων στους Έλληνες θύματα της ναζιστικής 
θηριωδίας.  

 …κατά της απόφασης του ΝΑΤΟ να επέμβει στην Ουκρανία.  



η πιθανότητα 
κινητοποίησης για τις 

αποζημιώσεις είναι 
στατιστικώς σημαντικά 
υψηλότερη από αυτήν 
για τη μη εκταμίευση 



η θυματοποίηση 
αυξάνει την 
πιθανότητα 

κινητοποίησης 
για τη μη 

εκταμίευση 



 η πιθανότητα κινητοποίησης είναι σχετικώς υψηλή, αλλά 
σημαντικά υψηλότερη στην περίπτωση που το αντικείμενο 
της κινητοποίησης συνδέεται με συγκεκριμένο «αντίπαλο» 

 η πιθανότητα κινητοποίησης αυξάνει σε συνάρτηση με τη 
θυματοποίηση: 
 το συναίσθημα ως ισχυρός μοχλός ενεργοποίησης έναντι ενός 

αντιπάλου 

 το παρελθόν ως ισχυρός μοχλός ενεργοποίησης έναντι ενός 
αντιπάλου  


