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Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών. 114. 2004. 205-211 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ 

από τον Σάββα Γ. Ρομπόλη 

Χρήστος Μπάγκαβος, 2003, Δημογραφικές μεταβολές, αγορά εργασίας και 
συντάξεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα, Gutenberg, 406 σελ.. 

Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται και ανα

λύονται διεξοδικά ορισμένες πτυχές 

ενός γενικότερου προβληματισμού ανα

φορικά με τις κοινωνικο-οικονομικές 

επιπτώσεις των δημογραφικών εξελί

ξεων στις χώρες που αποτελούσαν την 

Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τις πρό

σφατες αποφάσεις για τη διεύρυνση 

της σε 25 μέλη. Στοχεύει κυρίως να 

αναδείξει τα βασικά χαρακτηριστικά 

των μελλοντικών δημογραφικών αλλα

γών σχετικά με την κατά ηλικία δομή 

του πληθυσμού των κρατών-μελών 

δίνοντας συχνά ιδιαίτερη έμφαση στην 

περίπτωση της Ελλάδας. Στο βιβλίο 

μελετώνται με τρόπο αναλυτικό και 

συστηματικό οι επιπτώσεις που μπο

ρούν να προκύψουν από τις αλλαγές 

αυτές τις επόμενες δεκαετίες σε δύο 

σημαντικούς τομείς της κοινωνικο

οικονομικής μας οργάνωσης: α) την 

αγορά εργασίας και β) τα συστήματα 

συνταξιοδότησης. Επίσης επιδιώκεται 

μια προσέγγιση των δημογραφικών 

ζητημάτων μέσα από μια «ψύχραιμη 

οπτική» η οποία στοχεύει σ' έναν συ

στηματικό και πολύπλευρο προβλημα

τισμό που συνδυάζει τις δημογραφικές 

αλλαγές με τις κοινωνικο-οικονομικές 

τους επιπτώσεις και καταλήγει στην 

ανάγκη χάραξης πολιτικών με απώτε

ρο σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου και τον περιορισμό των ανι

σοτήτων. 

Το βιβλίο αποτελείται από 4 κεφά

λαια. Στο πρώτο κεφάλαιο («Δημογρα

φία και πληθυσμός») γίνεται αρκετά 

εκτενής αναφορά στις βασικές αρχές 

και τα εργαλεία ανάλυσης που χρησι

μοποιούνται συνήθως για τη μελέτη 

των πληθυσμών. Η αναφορά αυτή, χω

ρίς να επιδιώκει την πλήρη περιγραφή 

των εργαλείων δημογραφικής ανάλυ

σης, στοχεύει στην κατανόηση των βα

σικών αρχών που διέπουν την επιστή

μη (δημογραφία) αλλά και το αντικεί

μενο που πραγματεύεται (πληθυσμός). 

Εστιάζεται στην περιγραφή, ανάλυση 

και κατανόηση των μηχανισμών που 

καθορίζουν τη δομή και τη διαχρονική 

εξέλιξη ενός πληθυσμού. Ξεκινώντας 

από τη μελέτη της αύξησης του πληθυ

σμού και της ετήσιας μεταβολής του, 

προχωρά στην παράθεση και ανάλυση 

των εργαλείων μέτρησης της γονιμότη-
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τας, της γεννητικότητας και της θνησι

μότητας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται 

στην ανάδειξη της σημασίας της κατά 

ηλικία δομής του πληθυσμού για τις 

μελλοντικές μεταβολές του. Για το 

λόγο αυτό εξετάζεται διεξοδικά η ανα

παραγωγή και η δυναμική ενός πληθυ

σμού και διαχωρίζεται ο σχετικά δια

κριτός ρόλος της γονιμότητας, της θνη

σιμότητας και της κατά ηλικία δομής 

για τις βραχυπρόθεσμες, τις μεσοπρό

θεσμες, και τις μακροχρόνιες μεταβο

λές του. Επίσης παρουσιάζονται και 

αναλύονται τα βασικότερα πρότυπα 

πληθυσμών (στάσιμος και σταθερός 

πληθυσμός) καθώς και η επίπτωση της 

μετανάστευσης στη δυναμική των πλη

θυσμών. Τέλος, παρατίθενται οι βασι

κοί δείκτες αναφορικά με την κατά ηλι

κία δομή του πληθυσμού, οι οποίοι 

πολύ συχνά χρησιμοποιούνται και 

εφαρμόζονται στα επόμενα κεφάλαια. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται 

οι «Δημογραφικές εξελίξεις και προο

πτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

την Ελλάδα». Η επιλογή για τη μελέτη 

των δημογραφικών εξελίξεων, στα 

πλαίσια των χωρών που αποτελούσαν 

την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από την 

πρόσφατη διεύρυνση, προέκυψε από τη 

διαθεσιμότητα συγκρίσιμων δημογρα

φικών δεδομένων για μια μακρά χρονι

κή περίοδο καθώς και από την ύπαρξη 

αρκετών κοινών χαρακτηριστικών που 

διέπουν την οργάνωση της αγοράς ερ

γασίας και της κοινωνικής ασφάλισης 

στις χώρες αυτές. Η σύντομη αναφορά 

στις δημογραφικές εξελίξεις κατά τη 

μεταπολεμική περίοδο δεν αποσκοπεί 

στην αναλυτική παρουσίαση των δια

χρονικών μεταβολών της γονιμότητας, 

της θνησιμότητας και της μετανάστευ

σης, αλλά στοχεύει να αναδείξει τη ση

μασία των μεταβολών αυτών για τις 

μελλοντικές αλλαγές στην κατά ηλικία 

δομή του πληθυσμού των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά το 

κύριο βάρος δίνεται στις προοπτικές 

εξέλιξης του πληθυσμού των χωρών 

στο πρώτο μισό του 21ου αιώνα και 

κυρίως στις αναπόφευκτες μεταβολές 

σχετικά με την κατά ηλικία δομή του 

πληθυσμού. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται 

στην περίπτωση της Ελλάδας μέσα από 

τη χρήση ενός εναλλακτικού σεναρίου 

εξέλιξης του πληθυσμού το οποίο στο

χεύει να αναδείξει τη σημασία της με

τανάστευσης για τις μελλοντικές δημο

γραφικές εξελίξεις. 

Η ανάλυση έχει ως σημείο εκκίνη

σης το γεγονός ότι στις αρχές του δεύ

τερου μισού του 20ού αιώνα το δημο

γραφικό τοπίο της ΕΕ παρουσίαζε 

σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ 

των χωρών. Ο διαχωρισμός μεταξύ 

των μεσογειακών χωρών της ΕΕ και 

των υπολοίπων ήταν παραπάνω από 

εμφανής. Παρόλα αυτά, με την πάροδο 

του χρόνου, οι διαφορές συρρικνώθη

καν σημαντικά. Στις τελευταίες τρεις 

δεκαετίες παρατηρήθηκε μια σύγκλιση 

των εξελίξεων με τρία χαρακτηριστικά: 

τη μείωση και διατήρηση της γονιμότη

τας σε χαμηλά επίπεδα, την ανάκτηση 

της υστέρησης που υπήρχε σε ορισμέ

νες χώρες σχετικά με τη θνησιμότητα 

και το προσδόκιμο επιβίωσης και, τέ

λος, τη διεύρυνση του ρόλου της μετά-
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ναστευτικης εισροής ως συνιστώσας 

της μεταβολής του συνολικού πληθυ

σμού. 

Οι μεταβολές αυτές στα τρία βασι

κά δημογραφικά φαινόμενα οδηγούν 

διαχρονικά σε μια σύγκλιση των μελ

λοντικών εξελίξεων σχετικά με το συ

νολικό μέγεθος και την κατά ηλικία δο

μή του πληθυσμού των χωρών της ΕΕ. 

Αν και το χρονοδιάγραμμα και η έντα

ση των εξελίξεων θα είναι ως ένα βαθ

μό διαφορετικά, το δημογραφικό πλαί

σιο των επόμενων δεκαετιών θα πα

ρουσιάζει κάποια κοινά χαρακτηριστι

κά τα σημαντικότερα από τα οποία 

μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: α) 

ασθενείς μεταβολές και πιθανή μείωση 

του μεγέθους του συνολικού πληθυ

σμού, β) σχετική στασιμότητα και πιθα

νή μείωση του μεγέθους του πληθυ

σμού σε ηλικία εργασίας, γ) ασθενέστε

ρες μεταβολές του αριθμού των νέων 

χωρίς παρόλα αυτά να αποκλείεται η 

περαιτέρω μείωση του, δ) αύξηση του 

αριθμού των ηλικιωμένων, ε) αύξηση 

της γήρανσης του συνολικού πληθυ

σμού και του πληθυσμού σε ηλικία 

εργασίας και στ) σημαντική αύξηση της 

δημογραφικής εξάρτησης των ηλικιω

μένων. 

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το εναλ

λακτικό σενάριο εξέλιξης το οποίο υιο

θετείται στοχεύει να αναδείξει το ρόλο 

της μετανάστευσης για τις μελλοντικές 

αλλαγές του μεγέθους του συνολικού 

πληθυσμού καθώς και τις αναπόφευ

κτες μεταβολές στην κατά ηλικία δομή 

του. Από την ανάλυση προκύπτει ότι 

τις επόμενες δεκαετίες, εν απουσία με

ταναστευτικών ρευμάτων εισροής, ο 

συνολικός πληθυσμός θα μπορούσε να 

διατηρηθεί σταθερός μόνο υπό την 

προϋπόθεση ότι στο πολύ άμεσο μέλ

λον θα υπάρξει σημαντική ανάκαμψη 

των γεννήσεων, γεγονός το οποίο με 

τις παρούσες συνθήκες φαντάζει μάλ

λον απίθανο. Συνεπώς, ένας πιθανός 

στόχος για αύξηση του συνολικού με

γέθους του πληθυσμού της Ελλάδας τις 

επόμενες δεκαετίες χωρίς την ύπαρξη 

καθαρής μεταναστευτικής εισροής κα

θίσταται μάλλον ανέφικτος. Σε ένα 

δεύτερο επίπεδο εκτιμάται το κατά 

πόσο η συνέχιση των μεταναστευτικών 

ρευμάτων προς την Ελλάδα μπορεί να 

αποτρέψει τις σημαντικές αλλαγές 

στην κατά ηλικία δομή του πληθυσμού. 

Από την ανάλυση προκύπτει αβίαστα 

ότι, αν και η μεταναστευτική εισροή 

δεν μπορεί παρά να έχει μια θετική 

επίδραση στην ηλικιακή ανισορροπία 

του πληθυσμού της Ελλάδας τα επόμε

να χρόνια, οι σημαντικές αλλαγές στην 

κατά ηλικία δομή θα πρέπει να θεω

ρούνται αναπόφευκτες, στο βαθμό που 

οι αλλαγές αυτές θα επέλθουν ως απο

τέλεσμα της σημερινής κατά ηλικία 

δομής του πληθυσμού. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, με τίτλο «Δη

μογραφικές αλλαγές και επιπτώσεις 

για την αγορά εργασίας», εξετάζεται η 

σημασία της αναμενόμενης στασιμότη

τας και της σταδιακής μείωσης του με

γέθους του πληθυσμού σε ηλικία εργα

σίας για την αγορά εργασίας των χω

ρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσια

στικά η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε συρρί

κνωση των διαθέσιμων αποθεμάτων 
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εργατικού δυναμικού αλλά και γενικό

τερα των αποθεμάτων μη-απασχολού-

μενου πληθυσμού, θέτοντας έτσι υπό 

αμφισβήτηση τη δυνατότητα μακρο

χρόνιας κάλυψης των αναγκών της 

οικονομίας σε εργασία. Επιπρόσθετα, 

η αναπόφευκτη γήρανση του εργατικού 

δυναμικού σχετίζεται με την ικανότητα 

προσαρμογής της αγοράς εργασίας σε 

συνθήκες οι οποίες θα υπαγορεύουν τη 

διατήρηση των ηλικιωμένων εργαζομέ

νων στην απασχόληση για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα από ό,τι στο πρό

σφατο παρελθόν. 

Η σχέση μεταξύ της δημογραφικής 

συρρίκνωσης και των προοπτικών 

μιας μακροχρόνιας κάλυψης των ανα

γκών της οικονομίας σε εργασία ανα

λύεται μεθοδολογικά μέσα από διαφο

ρετικούς τρόπους προσέγγισης (χρήση 

σεναρίων εξέλιξης της απασχόλησης, 

επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για 

αύξηση της απασχόλησης ή ακόμη εκτί

μηση της μέγιστης απασχόλησης από 

την πλευρά της προσφοράς με βάση 

την κατά ηλικία και φύλο διάρθρωση 

του πληθυσμού καθώς και των μέγι

στων ποσοστών απασχόλησης) των 

οποίων τα πλεονεκτήματα και μειονε

κτήματα σχολιάζονται διεξοδικά. 

Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι, 

αν και οι διαφορές μεταξύ των χωρών 

είναι αρκετά σημαντικές, αργά ή γρήγο

ρα οι μεταβολές του πληθυσμού σε ηλι

κία εργασίας, σε συνδυασμό με το μέγι

στο επίπεδο των ποσοστών απασχόλη

σης, οδηγούν σταδιακά σε αδυναμία 

αύξησης του απασχολούμενου πληθυ

σμού λόγω της μη ύπαρξης διαθέσιμων 

αποθεμάτων του μη-απασχολούμενου 

πληθυσμού. Ουσιαστικά όσο ο στόχος 

για αύξηση της απασχόλησης σε μια 

συγκεκριμένη περίοδο είναι υψηλός, 

τόσο οι προοπτικές για ενδεχόμενη αύ

ξηση της την επόμενη περίοδο συρρι

κνώνονται. Και αυτό γιατί ο πληθυ

σμός σε ηλικία εργασίας παύει να αυ

ξάνει και γηράσκει, ενώ ταυτόχρονα τα 

ποσοστά απασχόλησης αυξάνουν τείνο

ντας προς τα μέγιστα επίπεδα. 

Γενικά, αν και βραχυπρόθεσμα η 

μείωση της ανεργίας θα πρέπει να απο

τελεί το βασικό στόχο των πολιτικών 

που ασκούνται στην αγορά εργασίας η 

προοπτική συρρίκνωσης του πληθυ

σμού σε ηλικία εργασίας, δημιουργεί 

την ανάγκη για μια μελλοντική ενεργο

ποίηση των αποθεμάτων εργατικού 

δυναμικού προκειμένου να εξασφαλι

στεί η μακροχρόνια κάλυψη των ανα

γκών της οικονομίας σε εργασία αλλά 

και να καλυφθούν, στο βαθμό που αυ

τό είναι δυνατό, οι αυξανόμενες ανά

γκες χρηματοδότησης του ασφαλιστι

κού συστήματος. Όμως, με δεδομένο 

ότι τα ποσοστά συμμετοχής στην αγο

ρά εργασίας συνδέονται με διαφορετι

κούς παράγοντες σε σχέση με την ηλι

κία και το φύλο των ατόμων και ότι η 

γήρανση του πληθυσμού σε ηλικία ερ

γασίας και του εργατικού δυναμικού 

φαντάζει αναπόφευκτη, η αύξηση της 

συμμετοχής των ατόμων στην αγορά 

εργασίας προϋποθέτει σημαντικές 

αλλαγές στον τομέα των πολιτικών 

που συνδέονται με την εκπαίδευση, την 

αγορά εργασίας, την οργάνωση του 

συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και 
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τη διαδικασία παροχής ίσων ευκαι

ριών σε άνδρες και γυναίκες. Η εμπει

ρία των χωρών που παρουσιάζουν 

υψηλά ποσοστά συμμετοχής στην 

αγορά εργασίας φανερώνει την ανα

γκαιότητα για υπέρβαση των εμπο

δίων που υπάρχουν μεταξύ ηλικίας 

και συμμετοχής ή/και φύλου και συμ

μετοχής. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο («Δημογρα

φικές εξελίξεις και κοινωνική ασφάλι

ση: Η περίπτωση του συνταξιοδοτικού 

συστήματος») επιχειρείται μια ανάλυ

ση των σχέσεων που συνδέουν τις 

μεταβολές στην κατά ηλικία δομή του 

πληθυσμού με τις δυνατότητες μιας 

μακροχρόνιας κάλυψης των συνταξιο

δοτικών δαπανών. Η ανάλυση στοχεύ

ει να αναδείξει την ανάγκη αντιμετώ

πισης των αρνητικών επιπτώσεων που 

προκαλούν οι δυσμενείς δημογραφι

κές εξελίξεις στο ασφαλιστικό σύστη

μα, εξετάζοντας ταυτόχρονα τη σημα

σία και άλλων παραγόντων όπως η 

οικονομική διεύρυνση, η απασχόληση, 

η παραγωγικότητα και η αύξηση του 

ενεργού βίου για την οικονομική ισορ

ροπία και τη βιωσιμότητα του συστή

ματος. Στοχεύει επίσης στην κατανόη

ση της πραγματικής σημασίας της 

πρόκλησης που δημιουργεί η γήρανση 

του πληθυσμού· πρόκληση η οποία 

σχετίζεται άμεσα με το στόχο που θέ

τει μια κοινωνία σχετικά με το μελλο

ντικό επίπεδο διαβίωσης το οποίο επι

θυμεί να εξασφαλίσει στους αυρια

νούς συνταξιούχους, που θα ανη

συχούν για τη χρηματοδότηση των 

συντάξεων τους από τους απασχολού-

μενους-ασφαλισμένους, αφού το επί

πεδο απασχόλησης αυξάνεται με βρα

δύτερο ρυθμό από αυτό της αύξησης 

του αριθμού των συνταξιούχων. Πα

ράλληλα, οι απασχολούμενοι-ασφα-

λισμένοι ανησυχούν για τη χρηματο

δότηση των συντάξεων τους, μετά από 

κάποια χρόνια που θα είναι συνταξι

ούχοι, αφού τουλάχιστον στον ορίζο

ντα της τρέχουσας δεκαετίας δεν προ

βλέπεται η αποτελεσματική καταπολέ

μηση της ανεργίας. Ακριβώς αυτή η 

ανησυχία των νέων και ηλικιωμένων 

κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού 

εκφράζει στη ουσία την «πάλη των 

γενεών» στον πυρήνα της οποίας συν

υπάρχει η αντίφαση μεταξύ αλληλεγ

γύης των γενεών και κοινωνικής αβε

βαιότητας. 

Παίρνοντας ως παράδειγμα την 

Ελλάδα, η περίπτωση της οποίας ανα

λύεται διεξοδικά μέσα από διαφορετι

κές και εναλλακτικές προσομοιώσεις, 

εξετάζεται το εύρος των απαραίτητων 

προσαρμογών στις μεταβλητές και τις 

παραμέτρους του συστήματος προκει

μένου, υπό το βάρος της αναπόφευ

κτης αύξησης του δείκτη δημογραφι

κής εξάρτησης, να εξασφαλιστεί η μα

κροχρόνια βιωσιμότητα του. Προκει

μένου να διαφανεί η σημασία των, ως 

ένα βαθμό, διαφορετικών δημογραφι

κών αλλαγών στις χώρες της Ευρω

παϊκής Ένωσης και η σημασία τους 

για το μέλλον του συνταξιοδοτικού 

συστήματος, η περίπτωση της Ελλά

δας συγκρίνεται με αυτή της Γαλλίας 

και της Ιρλανδίας. 
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Η ανάλυση που παρουσιάζεται 

στο τέταρτο αυτό κεφάλαιο καταλήγει 

σε κάποια βασικά συμπεράσματα. 

Ουσιαστικά, η βιωσιμότητα του ανα

διανεμητικού συστήματος απαιτεί 

έναν πλήρη καθορισμό των στόχων 

του συστήματος σε ό,τι αφορά το επί

πεδο σύνταξης και το εισόδημα των 

συνταξιούχων. Εάν επιδιώκουμε τη 

διαχρονική σταθερότητα των σχετι

κών επιπέδων διαβίωσης μεταξύ εργα

ζομένων και συνταξιούχων, τότε γίνε

ται φανερό ότι, σ' ένα πλήρες αναδια

νεμητικό συνταξιοδοτικό σύστημα στο 

οποίο η διαχρονική διεύρυνση της 

δημογραφικής γήρανσης είναι τόσο 

σημαντική ώστε δεν μπορεί να αντι

σταθμιστεί από την αύξηση της απα

σχόλησης, καθίσταται αδύνατη η ταυ

τόχρονη διατήρηση των παρακάτω 

συνθηκών: α) σταθερότητα των ποσο

στών εισφοράς, β) σταθερότητα της 

ηλικίας συνταξιοδότησης, γ) σταθερό

τητα του σχετικού επιπέδου διαβίωσης 

των συνταξιούχων και δ) διατήρηση 

του πλήρους αναδιανεμητικού χαρα

κτήρα του συστήματος. 

Τέλος, εξετάζεται η φιλοσοφία και 

η στόχευση κάποιων πρόσφατων ρυθ

μίσεων αναφορικά με τη χρηματο

οικονομική ισορροπία και τη βιωσιμό

τητα των συνταξιοδοτικών συστημά

των των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένω

σης. Όπως προκύπτει, η λύση στο συ

νταξιοδοτικό πρόβλημα, ανεξάρτητα 

από το εάν πρόκειται για ένα αναδια

νεμητικό ή ένα κεφαλαιοποιητικό σύ

στημα, προϋποθέτει τον καθορισμό 

ενός στόχου για την αυριανή κοινωνία 

την οποία επιθυμούμε. Θέλουμε μια 

κοινωνία στην οποία οι «απόμαχοι» 

της εργασίας θα λαμβάνουν ένα εισό

δημα αισθητά διαφοροποιημένο από 

αυτό που είχαν κατά την περίοδο του 

ενεργού τους βίου; Εάν όχι, σε ποιο 

βαθμό μπορούμε να αποδεχθούμε ότι η 

καταβολή εισφορών ή φόρων στη διάρ

κεια του ενεργού μας βίου δεν αποτελεί 

παρά μια πρόσκαιρη παραίτηση από 

ένα επιπλέον εισόδημα το οποίο θα 

λάβουμε αργότερα με τη μορφή συντα

ξιοδότησης; Επιδιώκουμε μια κοινω

νία στην οποία η αύξηση της μέσης 

διάρκειας ζωής θα συμβαδίζει με την 

αύξηση του ενεργού βίου, προκειμένου 

το εισόδημα εργαζομένων και συνταξι

ούχων να βελτιώνεται συνεχώς ή προ

τιμούμε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια 

μη ενεργού βίου με χαμηλότερο, αν και 

αυξανόμενο, εισόδημα; 

Επομένως, είναι φανερό ότι η πιο 

αναγκαία διαρθρωτική πολιτική δεν 

είναι η απελευθέρωση της αγοράς ερ

γασίας, αλλά είναι η οικονομική ανά

πτυξη και η αύξηση της απασχόλησης. 

Είναι η αναδιανομή του εισοδήματος 

και η μείωση του χρόνου εργασίας 

χωρίς μείωση των αποδοχών. Η παρα

τήρηση αυτή σημαίνει ότι στις σύγχρο

νες κοινωνικο-οικονομικές και τεχνο

λογικές συνθήκες παραγωγής η νεωτε-

ρικότητα ορίζεται με την ανάπτυξη 

και την απασχόληση και ο αναχρονι

σμός ορίζεται με τον αποκλεισμό και 

την κοινωνική περιθωριοποίηση. Πρά

γματι, στο πλαίσιο αυτό, η οικονομική 

και κοινωνική επιλογή, η οποία απο

τελεί στην ουσία τη νέα πρόκληση του 
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εικοστού πρώτου αιώνα, συνίσταται 

στη διαμόρφωση ενός ρεύματος σκέ

ψης για την ενδυνάμωση της κοινωνι

κής αλληλεγγύης και ενός συστήματος 

προσδοκιών για την καταπολέμηση 

της κοινωνικής αβεβαιότητας. 

Από την άποψη αυτή, το βιβλίο 

του Χ. Μπάγκαβου διερευνά με ανα

λυτική διεισδυτικότητα και τεκμηριω

μένη επιχειρηματολογία τις αντιφά

σεις και τις παραμέτρους των δημο

γραφικών μεταβολών, των εξελίξεων 

στην αγορά εργασίας και των συντά

ξεων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, αναδεικνύοντας παράλληλα 

τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την 

ενδυνάμωση της κοινωνικής αυτοπε

ποίθησης και αλληλεγγύης. 

Σάββας Γ. Ρομπόλης 
Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου 
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