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Έρευνα: Επτά στους 10 νέους Έλληνες μένουν στο πατρικό

17,3% και η Φινλανδία με 18,2%. 
Σύμφωνα με την Pew Research, σε γενικές 
γραμμές οι χώρες της νότιας και ανατολι-
κής Ευρώπης τείνουν να έχουν υψηλότε-
ρα ποσοστά νέων ενηλίκων που ζουν στο 
σπίτι των γονέων τους συγκριτικά με τις 
χώρες της βόρειας και δυτικής Ευρώπης.

Π
άνω από επτά στους 10 νέους έως 
34 ετών στην Ελλάδα συνεχίζουν 
να διαμένουν στο πατρικό τους 
σπίτι σύμφωνα με έρευνα της 

Pew Research σε σειρά κρατών της Ευρώ-
πης και όχι μόνο. Συγκεκριμένα, στην Ελ-
λάδα καταγράφεται το δεύτερο υψηλότερο 
ποσοστό νέων που μένουν στο πατρικό 
τους σε σχέση με τις 27 άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την τάση αυτή 
να εμφανίζεται περισσότερο στους άνδρες 
παρά στις γυναίκες.
Το ποσοστό της Ελλάδας που διαμορφώ-
νεται στο 72,9%, ξεπερνά μόνο η Κροατία 
με 76,5%. Το 80,1% του ποσοστού που 
αφορά την Ελλάδα είναι άνδρες ενώ το 
65,2% γυναίκες.
Στην Ευρώπη σύμφωνα με την έρευνα, 
ακολουθούν η Πορτογαλία (72,3%), η 
Σερβία (71,3%) και η Ιταλία (70,5%), 
όπου επίσης εμφανίζεται η ίδια τάση με 
περισσότερους άνδρες να μένουν στο πα-
τρικό τους.
Από την άλλη, το χαμηλότερο ποσοστό 
μεταξύ όλων των εξεταζόμενων κρατών 
της έρευνας παρατηρείται στη Δανία με 
μόλις 16%, ενώ ακολουθεί η Σουηδία με 
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Η διαφορά αυτή στα αποτελέσματα ενδε-
χομένως οφείλεται σε πολιτιστικά πρό-
τυπα, όπως κοινωνικούς κανόνες και 
οικογενειακούς δεσμούς, αλλά και οικο-
νομικούς παράγοντες, όπως η κατάσταση 
της αγοράς ακινήτων, η ανεργία και τα 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας.

εργασίας».
Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουρ-
γίας ιδιωτικών πανεπιστημίων, ο κ. Τσί-
πρας ανέφερε πως «τα καλύτερα πανεπι-
στήμια στην Ευρώπη είναι δημόσια». 
«Η Ελλάδα πρέπει να ενισχύσει συνο-
λικά τη δημόσια εκπαίδευση, να εισά-
γουμε πρακτικές που βλέπουμε σε πανε-
πιστήμια του εξωτερικού, και είναι μια 
συζήτηση που έχει να κάνει και με συ-

νταγματικά ζητήματα. Πρέπει πάντως να 
αυξήσουμε τις δαπάνες για τη δημόσια 
παιδεία» τόνισε, μεταξύ άλλων. 
Ο κ. Τσίπρας ξεκίνησε λέγοντας πως: 
«Αξίζει τον κόπο να πάμε να ψηφίσουμε. 
Έχουν αλλάξει οι ρόλοι με τους οποίους 
γίνεται η αντιπαράθεση και ο εκλογικός 
αγώνας. Δεν είμαστε στις εποχές του 80 
και του 90 των μεγάλων συγκεντρώσεων 
και των διαπληκτισμών στα καφενεία.

Γ
ια τις εξαγγελίες του πρωθυπουρ-
γού, την απλή αναλογική και το 
ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργα-
σίας μίλησε στην πρωινή εκπομπή 

του Open, «Ώρα Ελλάδος ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας. Αναφερό-
μενος στο ενδεχόμενο κυβέρνησης συ-
νεργασίας, ο κ. Τσίπρας σημείωσε πως 
«όλα τα κόμματα διεκδικούν τον χώρο 
τους. Τα μικρότερα κόμματα αισθάνονται 
και μια απειλή και το καταλαβαίνω. Θέλα-
με πάντα την απλή αναλογική. Είναι αδι-
ανόητο να θέλουν τα μικρότερα κόμματα 
την απλή αναλογική για να μην υπάρχει ο 
εκβιασμός της ψήφου, αλλά να αρνούνται 
να πάρουν ευθύνη για το πώς θα κυβερ-
νηθεί ο τόπος». 
Ο ίδιος εκτίμησε πως «αν ο κ. Μητσοτά-
κης βγει έστω και με μισή μονάδα πρώ-
τος, δε θα ρισκάρει να πάει σε επαναλη-
πτικές εκλογές, αλλά θα ψάξει να βρει 
τον τρόπο είτε με πιέσεις, είτε με συνερ-
γασία με τα κόμματα της δεξιάς “πολυκα-
τοικίας” σχηματισμού κυβέρνησης».
Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Κυριά-
κου Μητσοτάκη, ο κ. Τσίπρας σημείω-
σε πως «η απόφαση του πρωθυπουρ-
γού, 10 μέρες μετά την παρουσίαση 
του προγράμματος, να εξαγγείλει νέα 
μέτρα δείχνει ότι δεν υπάρχει σοβαρό-
τητα. Δείχνει ερασιτεχνισμό κι όχι την 
εικόνα ενός κόμματος που καλπάζει 
στις δημοσκοπήσεις. Το πρόβλημα των 
νέων ανθρώπων δεν θα λυθεί με 150 
ευρώ. Υπάρχει πρόβλημα στη στέγη, οι 
δουλειές που βρίσκουν είναι ελαστικής 
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Τσίπρας: Εστω και με πρωτιά μισής μονάδας, 
ο Μητσοτάκης δε θα ρισκάρει επαναληπτικές εκλογές


