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Κυρίες και κύριοι, 

 

Η σηµερινή ηµερίδα που διοργανώνει η ΟΚΕ (Οικονοµική και 

Κοινωνική Επιτροπή) για την Ενεργό Γήρανση και την Κοινωνική 

Συνοχή αγγίζει ένα κρίσιµο πρόβληµα της Ελληνικής Κοινωνίας. 

 

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι είµαστε µία κοινωνία που γερνά 

δηλαδή συνεχώς αυξάνει ο µέσος όρος της ηλικίας του πληθυσµού 

και οι γεννήσεις υστερούν σε σχέση µε τις αποβιώσεις. 

 

Εποµένως, έρχονται στην πρώτη γραµµή προβλήµατα που 

αφορούν στον πληθυσµό που βρίσκεται στις ηλικίες άνω των 50 

ετών. 

 

Θέµατα που αφορούν στη συµµετοχή των ατόµων αυτών στην 

ενεργό κοινωνική και οικονοµική ζωή αποκτούν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και κατά συνέπεια και η δυνατότητα για την διά βίου 

µάθηση των ατόµων άνω των 50 ετών και για τις  µεθόδους 

διοίκησης των αντίστοιχων διαδικασιών. 

 

Επίσης, είναι προφανές ότι η εξέλιξη αυτή φέρνει στην πρώτη 

γραµµή ενδιαφέροντος τα θέµατα  της Κοινωνικής ασφάλισης και 
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τις επιπτώσεις που έχει η  γήρανση του πληθυσµού στο 

ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας. 

 

Καθίσταται πλέον επιτακτικό καθήκον να αναπτύξουµε ∆οµές 

πρόνοιας και ποιότητας ζωής για τον πληθυσµό άνω των 50 ετών 

καθώς αυτό αποτελεί πλέον σηµαντικό µέρος του συνολικού 

πληθυσµού και έχει ανάγκη από πολιτικές και µέτρα εξειδικευµένα. 

 

Και βεβαίως όλα αυτά θα πρέπει να µελετηθούν υπό το πρίσµα 

της αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών αφού αυτό αποτελεί 

θεµελιώδη αρχή και της οικονοµικής επιστήµης και της αειφορικής 

αντίληψης για το περιβάλλον και την ανάπτυξη. 

 

Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι η πρωτοβουλία της 

ΟΚΕ και του Προέδρου της κ. Πολυζωγόπουλου να αναπτύξουν 

δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση είναι άξια συγχαρητηρίων. 

 

Εκδηλώσεις όπως η σηµερινή Ηµερίδα συµβάλλουν στο 

προβληµατισµό για το θέµα και εποµένως µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

θα περιµένουµε τα πορίσµατα των µελετών που θα 

παρουσιαστούν εδώ και τα συµπεράσµατα που θα προκύψουν. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Η γήρανση του πληθυσµού επιτείνεται από το φαινόµενο της 

µετανάστευσης, που παρουσιάζεται κυρίως στους νέους µας, που 

µετά τις σπουδές τους αναζητούν εργασία στο εξωτερικό, αφού η 

κρίση και η ύφεση έχουν φτάσει την ανεργία ειδικά στους νέους σε 

ποσοστά της τάξης του 50 και 60 τοις εκατό. 
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Το γεγονός αυτό επισήµανα σε πρόσφατες δηλώσεις µου για να 

δεχθώ επίθεση από τους γνωστούς κύκλους της διαστρέβλωσης 

και της συκοφαντίας. 

Επισήµανα ότι µε τη σηµερινή κρίση της κοινωνίας και της 

οικονοµίας παράγουµε νέους µετανάστες, που φεύγουν στο 

εξωτερικό για δουλειά. 

Και την ίδια στιγµή µε διαλυµένο τον παραγωγικό ιστό και την 

πρωτογενή παραγωγή στην Αττική που είναι µόλις το 1,5% του 

παραγόµενου ΑΕΠ δεν παράγουµε αγροτικά προϊόντα, που έχει 

ανάγκη ο πληθυσµός για να επιβιώσει. 

Είµαι βέβαιος ότι τα πορίσµατά σας θα δώσουν, σε όλους αυτούς 

τους λασπολόγους, την καλύτερη απάντηση. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Ο σχεδιασµός µιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισµούς αποτελεί 

βασικό στοιχείο της πολιτικής µας για την κατάρτιση της 

Προγραµµατικής Περιόδου 2014 – 2020.  

 

Πολλά από τα συµπεράσµατά σας θα µπορέσουν να 

ενσωµατωθούν ως δράσεις στο προγραµµατισµό αυτό. 

 

Σας ευχαριστώ πολύ 


