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Εισαγωγή

Η Generation Y είναι εκείνη η γενιά που ακολουθεί – χρονολογικά – την Generation 

X. Ονομάζεται αλλιώς ως “The Millennial Generation” τα μέλη αυτής καλούνται 

“Millenials” και “Echo Boomers”. Η γενιά αυτή περιλαμβάνει άτομα που γεννήθηκαν 

που γεννήθηκαν από τη δεκαετία το ’80 έως και το 2000 περίπου. Ο όρος Generation 

Y πρωτοεμφανίστηκε το 1993 και πιο συγκεκριμένα τον Αύγουστο. Ο προσδιορισμός 

«Echo Boomers» αναφέρεται στο μέγεθος της γενιάς που θεωρείτε πως προσεγγίζει 

τα  νούμερα  των  «Babyboomers».  Η  γενιά  αυτή  βίωσε  ορισμένες  κοσμοϊστορικές 

αλλαγές  αφού  είναι  η  πρώτη  που  δεν  έχει  ώριμες   αναμνήσεις  της  πάλαι  ποτέ 



κραταιάς Σοβιετικής Ένωσης και του κομμουνιστικού συστήματος διακυβέρνησης. 

Επιπλέον,  βιώνει  την ωρίμανση και  παγίωση των νέων τεχνολογιών  και  θεωρείτε 

«ψηφιακά» μορφωμένη. Τέλος, μαζί με την Generation Z που ακολουθεί θεωρούνται 

οι κατ’ εξοχήν γενιές της οικολογικής αφύπνισης.  

Η εμφάνιση και τα χαρακτηριστικά της   Generation     Y  

Είναι προφανές πως η κατηγοριοποίηση ανθρώπων σε γενιές και οι έρευνες με σκοπό 

των εντοπισμό των χαρακτηριστικών που τις διέπουν είναι σημαντικό εργαλείο για 

τους διαφημιστές αφού κατανοούν τι περιμένει το κοινό από αυτούς. Είναι επίσης 

προφανές πως η κατηγοριοποίηση και η απόδοση χαρακτηριστικών λες και η γενιά 

είναι  κάτι  το  αποκρυσταλλωμένο  είναι  κάτι  σχετικό.  Με  αυτά  ως  δεδομένα 

εντοπίσαμε  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  της  γενιάς  αυτής  και  τα  παραθέτουμε 

ακολούθως. Βέβαια, δεν πρέπει να προξενεί εντύπωση το γεγονός πως αρκετά από τα 

χαρακτηρίστηκα  δεν  ταιριάζουν  στο  ελληνικό  κομμάτι  της  γενιάς  και  δεν 

ανταποκρίνονται στην εμπειρία μας, αφού όπως πάντα οι έρευνες για τέτοια θέματα 

είναι μηδαμινές στον ελλαδικό χώρο. Τα χαρακτηρίστηκα λοιπόν είναι: 

1. Συνεχώς συνδεδεμένη

2. Βαριέται εύκολα 

3. Εκφραστικοί και ψηφιακά δημιουργική 

4. Επιφυλακτικοί με την εξουσία 

5. Μιλούν τη δική τους γλώσσα 

6. Ζουν την πολυπολιτισμικότητα

7. Επηρεάζονται από συνομήλικους 

8. «Σκανάρουν» κείμενα και πληροφορίες

9. Αρέσκονται στο παράξενο χιούμορ 

10. Αναζητούν την αναγνώριση και τη φήμη

11. Γενιά της αλλαγής

12. Η εργασία είναι τρόπος ζωής

13. Γενιά της δια βίου εκπαίδευσης

14. Άριστοι γνώστες και χειριστές της ψηφιακής τεχνολογίας

15. Επιδιώκουν feedback και διάδραση

16. Ασχολούνται με το περιβάλλον (είναι «πράσινοι»)



Στην Αμερική ειδικότερα.

Οι περισσότερες έρευνες αναφορικά με την  Generation Y αφορούν όπως ίσως 

προβλέψατε  σωστά  την  Αμερική  και  με  δεδομένη  την  απουσία  αντίστοιχων 

ελληνικών ερευνών θα αναφερθούμε σε αυτές. Εθνολογικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η σύγκριση των “Millenials” με τους “Baby –  Boomers”. Για τον 

λόγο αυτό παραθέτουμε τον ακόλουθο συγκριτικό πίνακα:

Gen-Y Baby – Boomers
60% λευκοί 72% λευκοί
15% μαύροι 11% μαύροι
18% Λατίνοι 10% Λατίνοι
4%   Ασιάτες 4% Ασιάτες
Πίνακας 1: εθνολογική σύσταση της Αμερικάνικης Gen Y και σύγκριση με τους Baby – Boomers

Καταναλωτική συμπεριφορά

Τα  μέλη  της  Gen Y καταναλώνουν  στην  Αμερική  μεγάλο  ποσοστό  της  ετήσιας 

παραγωγής προϊόντων και αγαθών. Συνολικά έχει υπολογιστεί πως η εν λόγω γενιά 

αριθμεί περί τα (80) ογδόντα εκατομμύρια μέλη τα οποία ξοδεύουν 600 δις δολάρια 

από τα συνολικά 3,2 τρις που διακινούνται στη διάρκεια του έτους. Στα νιάτα τους τα 

μέλη της γενιάς βαρέθηκαν να θεωρούνται παιδιά που δεν έχουν λεφτά να ξοδέψουν 

και να αντιμετωπίζονται ως τέτοια από τους διαφημιστές. 

Διαδίκτυο και νέες τεχνολογίες.



 Το 97% των μαθητών έχει PC

 Το 94% έχει κινητό τηλέφωνο

 Το 56% έχει MP3 ή I-pod 

 Το 76% των μαθητών χρησιμοποιεί Instant Messenger (πχ MSN)

 Το 92% από τους παραπάνω χρησιμοποιεί την υπηρεσία παράλληλα με άλλες 

δραστηριότητες

 Το 40% ενημερώνεται από την τηλεόραση 

 Το 34% ενημερώνεται από το Διαδίκτυο 

 Το 56% «κατεβάζει» μουσική από το Ιντερνετ

 Το 69% έχει λογαριασμό στο  Facebook το οποίο επισκέπτεται τουλάχιστον 

δύο φορές την ημέρα.

Εργασία και νέα φιλοσοφία

Όλο και περισσότερα μέλη της Gen Y τελειώνουν το σχολείο ή τις σπουδές τους 

και κάνουν το άλμα από μαθητές να εντάσσονται στο εργατικό δυναμικό μιας 

χώρας. Τα μέλη αυτά ονομάζονται και “Trophy kids” γεγονός που αναδεικνύει 

την  ανταγωνιστικότητα  που  υπάρχει  ανάμεσα  τους  στα  σπορ.  Στη  ζωή  τους 

πάντως θεωρούν πως στο τέλος δεν υπάρχει νικητής και χαμένος και αυτό που 

μένει  είναι  η  χαρά  της  συμμετοχής.  Συνεπώς,  ενσαρκώνουν  το  ολυμπιακό 

πρότυπο του υγιούς ανταγωνισμού, του ευ αγωνίζεσθε και τις ευγενούς άμιλλας. 

Στον εργασιακό χώρο έχουν υψηλές βλέψεις,  θεωρούνται ικανοί και φιλόδοξοι 

όμως δεν είναι μανιακοί καριερίστες. Προσαρμόζουν τη δουλειά τους στον τρόπο 

ζωής τους και όχι το αντίστροφο. 

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος

Bloger  :    θεωρείτε και ίσως είναι ο δημοσιογράφος της νέας εποχής. Το χόμπι, η 

ενασχόληση ή ότι τέλος πάντων θεωρείτε το  Bloging σήμερα φαίνεται πως στο 

μέλλον θα αποκτήσει άλλη μορφή. Οι Blogers που με μεράκι και πάθος γίνονται 

χωρίς οικονομικό όφελος παραγωγοί του δικού τους ξεχωριστού περιεχομένου. 

Καταργούν  και  παραγκωνίζουν  τους  Gatekeepers των  παραδοσιακών  μέσων 

ενημέρωσης και  του δημοσιογραφικού κατεστημένου.  Στο μέλλον  η ειδοποιός 

διαφορά με τους δημοσιογράφους θα είναι πώς δεν είναι έμμισθη υπάλληλοι που 

οφείλουν υποταγή στα εκδοτικά  συμφέροντα  αλλά αντίθετα θα διατηρούν την 

ανεξαρτησία τους και θα πληρώνονται από διαφημίσεις ιδιωτών.

Καλλιεργητής βιολογικών προϊόντων: Η σύγχρονη και μελλοντική μορφή του 

Έλληνα  αγρότη.  Με  το  αίτημα για  καθαρότερα  και  ασφαλέστερα  τρόφιμα  να 



ακούγεται περισσότερο και τη γη να μην μπορεί να «σηκώσει» άλλα χημικά οι 

βιοκαλλιέργειες  έχουν  το  μέλλον  μπροστά  τους.  Η  σύγχρονες  ανάγκες 

παντρεύονται  άριστα με  της  κλασσικές  μεθόδους  καλλιέργειας  της  γης  και  το 

αποτέλεσμα; Απλά φυσικό.

Κατασκευαστές  ανεμογενήτριας: Η  ανάγκη  για  ανεξαρτητοποίηση  της 

βιομηχανικής παραγωγής από τις ακριβές και εξαντλήσιμες πηγές ενέργειας που 

μολύνουν  το  περιβάλλον  είναι  απαραίτητη  πριν  η  βλάβη που έχει  υποστεί  το 

οικοσύστημα γίνει  μη αναστρέψιμη.  Η λύση στο ενεργειακό πρόβλημα ακούει 

στο όνομα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Ιδιαίτερα στην Ελλάδα η λύση αυτή 

φαντάζει  ιδεώδεις.  Ο  άνεμος  που  δέρνει  τις  ελληνικές  βουνοκορφές  και  τα 

αιγαιοπελαγίτικα  νησιά  είναι  η  ενέργεια  που  όλοι  θέλουμε.  Όμως  οι 

ανεμογενήτριες  χρειάζονται  σχεδίαση  και  επίβλεψη  κατά  τη  διάρκεια  της 

υλοποίησης  τους.  Το  έργο  αυτό  αναλαμβάνουν  ειδικοί,  κάτι  ανάμεσα  σε 

αρχιτέκτονες και μηχανικούς. 

Ιατρός-χειρούργος  με  εφαρμογή  ρομποτικής  τεχνολογίας:   Οι  γιατροί 

αποτελούν  σημαντικό  κομμάτι  της  καθημερινότητας  εκατομμυρίων  ανθρώπων. 

Αναλαμβάνουν δύσκολες αποστολές και τις φέρνουν εις πέρας. Με την βοήθεια 

της τεχνολογίας θα γίνουν ταχύτεροι, αποτελεσματικότεροι και χρησιμότεροι στο 

κοινωνικό σύνολο.

Web     Designer  :     Το  Διαδίκτυο  αποτελεί  ίσως  το  πιο  ραγδαία  εξελισσόμενο 

εμπορικό  κλάδο  και  οι  σχεδιαστές  ιστοσελίδων  είναι  άκρως  απαραίτητη.  Με 

πειραματισμούς  και  σκληρή  δουλειά  θα  κάνουν  το  Ιντερνετ  χρησιμότερο  και 

ασφαλέστερο.


