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Αυτή τη στιγµή πόσο ικανοποιηµένος (-η) ή δυσαρεστηµένος (-η) 
θα λέγατε ότι είστε από την προσωπική σας οικονοµική 
κατάσταση;   

∆υσαρεστηµένος (-η)

73,7
Ικανοποιηµένος (-η)

26,3

Σκεφτείτε την προσωπική σας οικονοµική κατάσταση κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων 6 µηνών και σηµειώστε 
ποιες από τις παρακάτω καταστάσεις ισχύουν ή όχι για σας
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Μπορούσα να αποταµιεύσω χρήµατα

Μπορούσα να αποταµιεύσω χρήµατα

Είχα την οικονοµική δυνατότητα να εξασφαλίσω αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης

Είχα την οικονοµική δυνατότητα να εξασφαλίσω αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης

Μπορούσα να διαθέτω χρήµατα για επιπλέον απολαύσεις για τον εαυτό µου
(όπως ταξιδια, χόµπι κ.λπ.)

Μπορούσα να διαθέτω χρήµατα για επιπλέον απολαύσεις για τον εαυτό µου
(όπως ταξιδια, χόµπι κ.λπ.)

Μπορούσα να πληρώσω ο ίδιος τους λογαριασµούς µου

Μπορούσα να πληρώσω ο ίδιος τους λογαριασµούς µου
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ΠΟΛΥ IKANOΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (-Η) 2,1

ΜΑΛΛΟΝ IKANOΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (-Η) 24,2

ΠΟΛΥ ∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ (-Η) 30,1

ΜΑΛΛΟΝ ∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ (-Η) 43,6

%

∆υσαρεστηµένος (-η)

70,6
Ικανοποιηµένος (-η)

29,4

ΠΟΛΥ IKANOΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (-Η) 3,6

ΜΑΛΛΟΝ IKANOΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (-Η) 25,8

ΠΟΛΥ ∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ (-Η) 36,4

ΜΑΛΛΟΝ ∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ (-Η) 34,2

%

Πάντα Πολλές φορές Μερικές φορές Ποτέ ∆εν ισχύει/∆εν µε αφορά

Ποιες είναι οι πηγές του εισοδήµατός σας; 
Eρωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Eρωτήσεις πολλαπλής επιλογής
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Ποιες αλλαγές θα ήσασταν διατεθειµένος (-η) να κάνετε 
για να βρείτε µια καινούργια δουλειά; 

Να µετακοµίσω σε άλλη περιοχή 
εντός της Ελλάδας
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Να µετακοµίσω σε άλλη χώρα
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Να µάθω νέες δεξιότητες, 
όπως µια καινούργια γλώσσα, 
προγράµµατα Η/Υ
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Να µάθω εντελώς νέες δεξιότητες 
ή να εκπαιδευτώ εκ νέου 
για να βρω µια δουλειά
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Να µειώσω τις προσδοκίες µου 
σε σχέση 
µε τις αποδοχές µου
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Να µετακοµίσω σε άλλη χώρα
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Αν προσθέσετε τα εισοδήµατά σας από όλες τις πηγές
(εκτός µεταβιβάσεων από συγγενείς ή φίλους), ποιο ήταν το συνολικό 
καθαρό µηνιαίο εισόδηµά σας κατά τους 12 τελευταίους µήνες 
κατά µέσο όρο; (τοποθετήστε το στις ακόλουθες κλίµακες)     
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TΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ:
Φορέας διεξαγωγής: MRB Hellas S.A (αρ. Μητρώου ΕΣΡ 3), Φορέας ανάθε-
σης: Αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία ∆ιαΝΕΟσις 
Πληθυσµός: Γενικός πληθυσµός 18-35 ετών, χρήστες Internet, Κάλυψη: Σύνο- 
λο της Επικράτειας/Πανελλαδικά, ∆είγµα: 1.538 συνεντεύξεις, Τυπικό σφά-               
λµα: Μέγιστο +/- 2,5% σε διάστηµα εµιστοσύνης 95%
Πληθυσµός: Γονείς νέων 18-35 ετών που απάντησαν στην έρευνα, Κάλυ-             
ψη: Σύνολο της Επικράτειας/Πανελλαδικά, Τυπικό σφάλµα: Μέγιστο +/- 4,38% 
σε διάστηµα εµπιστοσύνης 95%

Στην ίδια ερώτηση
οι γονείς απάντησαν:

Στην ίδια ερώτηση οι γονείς απάντησαν:

Στην ίδια ερώτηση οι γονείς απάντησαν:

Να µειώσω γενικότερα τις προσδοκίες
µου (για παράδειγµα σε σχέση 
µε τις συνθήκες εργασίας και το επίπεδο 
των ευθυνών)
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Μισθωτή εργασία 44,5

Επίδοµα ανεργίας 7,3

Aλλες κοινωνικές παροχές και επιδοτήσεις 6,9

Αυτοαπασχολούµενη εργασία 15,1

Οικονοµική στήριξη από σύζυγο/σύντροφο 14,0

Αλλο (π.χ. άλλες παροχές εκτός από κοινωνικές παροχές) 7,2

Οικονοµική στήριξη από τους γονείς ή άλλους συγγενείς

48,2

Εισοδήµατα από επενδύσεις, αποταµιεύσεις, κληρονοµιά, 
λαχείο κ.λπ. 5,3

Αποζηµίωση για απόλυση 2,7

Μισθωτή εργασία 29,0

Αυτοαπασχολούµενη εργασία 8,4

Συντάξεις 31,8

Επίδοµα ανεργίας 4,0

Aλλες κοινωνικές παροχές και επιδοτήσεις 1,4

Εισοδήµατα από επενδύσεις, αποταµιεύσεις, κληρονοµιά, 
λαχείο κλπ.

5,0

Υποστήριξη από συγγενείς 3,6

Υποστήριξη από σύζυγο/σύντροφο 

27,6

Αλλο (π.χ. άλλες παροχές εκτός από κοινωνικές παροχές) 0,6
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Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΟΝΤΗ

Ε
υκαιρία να «αποδράσουν» από τον οικονοµικά ασφυ-
κτικό τρόπο διαβίωσης που έχει διαµορφώσει η πα-
ρατεταµένη κρίση αναζητούν 3 στους 4 νέους Ελλη-

νες, οι οποίοι στο µεγαλύτερο ποσοστό τους προσπορίζο-
νται από τη σύνταξη των γονέων τους, ενώ ζουν µε λιγό-
τερα από 250 ευρώ τον µήνα!

Ακρως αποκαλυπτική για το καθεστώς οµηρίας στο οποίο 
βρίσκεται η νέα γενιά της χώρας µας είναι η µεγάλη έρευνα 
της MRB και της διαΝΕΟσις, που δηµοσιεύει σε αποκλει-
στικότητα η Realnews. Με τη συµµετοχή άνω των 1.500 
νέων, ηλικίας από 18 έως 35 ετών, αλλά και 500 από τους 
γονείς τους, η έρευνα εστιάζει για πρώτη φορά στις δια-
γενεακές σχέσεις που υφίστανται στην ελληνική κοινω-
νία, υπό το πρίσµα της οικονοµικής αυτονοµίας όλων των 
συµµετεχόντων. 

Οπως έδειξαν οι απαντήσεις, οι νέοι διατίθενται να µε-
τακοµίσουν σε µιαν άλλη χώρα για να βρουν εργασία σε 
ποσοστό 75%, καθώς το 40,9% απάντησε «ναι» στη σχε-
τική ερώτηση και το 34,1% «ίσως». Αιτία της έντονης τά-
σης φυγής προς το εξωτερικό είναι οι τροµακτικά χαµη-
λές απολαβές τους, καθώς οι Ελληνες από 18 έως 35 ετών 
έχουν στην πλειοψηφία τους ως βασική πηγή εισοδήµα-
τος το «χαρτζιλίκι» των γονέων τους και όχι την αµοιβή από 
την όποια εργασία τους. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις, για 

Τρεις στους 
τέσσερις νέους 
σκέφτονται τη 
µετανάστευση
Συγκλονιστικά 
ευρήµατα για 
το καθεστώς 
οικονοµικής 
οµηρίας των 
νέων στη 
χώρα µας 
καταγράφονται 
στην έρευνα 
της MRB για 
λογαριασµό της 
διαΝΕΟσις


