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Δμεηάδνληαο ηηο πξνζσπηθέο δηαδξνκέο λέσλ αθηηβηζηώλ, ε εηζήγεζε επηθεληξώλεηαη ζε δεηήκαηα 

πνιηηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ λέσλ ζήκεξα. Μέζα από πξσηνγελή δεδνκέλα από βηνγξαθηθέο 

ζπλεληεύμεηο κε λένπο αθηηβηζηέο πνπ δνπλ ζηελ Αζήλα, ζα ζπδεηεζνύλ νη ζπλζήθεο πνπ επλννύλ 

ηελ πξώηκε πνιηηηθή ζπκκεηνρή, απηή πνπ πξνεγείηαη ηεο πξνζρώξεζεο ζε νκάδεο, δίθηπα θη 

νξγαλώζεηο πνπ ζπληνλίδνπλ ηελ πνιηηηθή δξάζε θαη ζπιινγηθή δηεθδίθεζε. Έκθαζε ζα δνζεί 

ζηνλ ξόιν ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζπγθξνπζηαθέο πνιηηηθέο πνπ αθόκα θη όηαλ είλαη απνζπαζκαηηθή ή 

πεξηζηαζηαθή, ζέηεη ηηο βάζεηο θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα κεηαγελέζηεξε πνιηηηθή 

δξαζηεξηνπνίεζε ζε πην ζηαζεξά πιαίζηα. Η ζπκβνιή ηεο ζπκκεηνρήο ζε γεγνλόηα δηακαξηπξίαο 

ζηελ πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε ησλ λέσλ ζα εμεηαζηεί ιακβάλνληαο ππόςε ην θνηλσληθν-

πνιηηηθό πιαίζην, ζεζκηθνύο θαη θπξίσο ζπγθπξηαθνύο παξάγνληεο πνπ ιεηηνύξγεζαλ σο 

«πνιηηηθέο επθαηξίεο» (McAdam, Tarrow θαη Tilly, 2001, Kriesi 2004). Τα επξήκαηα πνπ ζα 

παξνπζηαζηνύλ πξνέξρνληαη από έξεπλα πνπ έρεη πξόζθαηα δηελεξγεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ 6νπ ΠΔ 

ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο “EURYKA: Αλαθαιύπηνληαο εθ λένπ ηε Γεκνθξαηία ζηελ 

Δπξώπε: Η Eλαζρόιεζε ησλ Nέσλ κε ηελ Πνιηηηθή ζε Καηξνύο Απμαλόκελσλ Αληζνηήησλ” (EC 

Horizon, 2020). 

 
Η Μαρία Πάζτοσ  είλαη κεηαδηδάθηνξαο ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο. Έρεη ζπνπδάζεη Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία ζην Πάληεην 

Παλεπηζηήκην, θαηέρεη κεηαπηπρηαθνύο ηίηινπο ζπνπδώλ από ην LSE (MSc in Social Research 

Methods, Msc in Social and Public Communication) θαη έιαβε ην δηδαθηνξηθό δίπισκα από ην 

ηκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Από ην 2006 ζπκκεηέρεη ζε εξεπλεηηθά έξγα, ζπλεξγαδόκελε κε ην 

Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ, ην ΔΜΜΔΓΙΑ ηνπ ΔΚΠΑ, ην Παλεπηζηήκην ηεο Βηέλλεο, ην Δζληθό 

Κέληξν Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ. Από ην 2014 ζπλεξγάδεηαη σο Δξεπλήηξηα ζηα πιαίζηα ησλ 

εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ GGCRISI (ΓΓΔΤ), Livewhat (EC FP7), TransSOL (Η2020) θαη 

EURYKA (Η2020) ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο, πνπ εληάζζνληαη ζην ΚΔΜΔ. Τα ηειεπηαία 

ρξόληα ην εξεπλεηηθό ηεο ελδηαθέξνλ έρεη επηθεληξσζεί ζηελ αληαπόθξηζε ησλ πνιηηώλ ζε 

θαηξνύο θξίζεο κέζα από ηελ πηνζέηεζε ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ αλζεθηηθόηεηαο, ζε δεηήκαηα 

δηεζληθήο αιιειεγγύεο θαη πην πξόζθαηα ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ λέσλ.  

 

* Σηα Brown Bag Seminars ηοσ ΚΕΜΕ ερεσνηηές παροσζιάζοσν ηο ηρέτον ερεσνηηικό ηοσς έργο ζε 

θιλικό, ανεπίζημο πλαίζιο, με ζηότο ηην ενεργοποίηζη ηοσ διεπιζηημονικού διαλόγοσ.  


