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ΓΝΩΜΗ

ΤΟΥ ΠΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ

ιλιάδες Ελληνες διασκορπισμένοι

σε όλο
τον κόσμο ταξιδεύουν
όπως ο Οδυσσέας ο
ομηρικός ήρωας Το
μόνο πράγμα που δεν
έχει γραφτεί είναι πόσο

καιρό θα χρειαστεί για να επιστρέψουν
στην Ιθάκη αν επιστρέψουν Η χθεσινή
El Pais αφιερώνει ένα μεγάλο ρεπορτάζ

για να ασχοληθεί με τη χώρα μας και ιδιαίτερα

τους περισσότερους από 500.000 νέους

κυρίως επιστήμονες που τα τελευταία
χρόνια έφυγαν από την Ελλάδα αναζητώντας

μια καλύτερη τύχη σε πολλές γωνιές
του πλανήτη το γνωστό και ως brain drain
Οπως γράφει έπειτα από οκτώ χρόνια
σκληρής οικονομικής λιτότητας η Ελλάδα
απειλείται από το δημογραφικό πρόβλημα
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το οποίο δεν επηρεάζεται μόνο από τις
παραδοσιακές παραμέτρους τις γεννήσεις
και τους θανάτους αλλά και από την οικονομική

μετανάστευση Μεταξύ 2008-2013
223.000 Ελληνες μεταξύ 25 και 39 χρόνων
στην πλειονότητά τους απόφοιτοι πανεπιστημίων

εγκατέλειψαν τη χώρα λόγω της
οικονομικής κρίσης που ήταν η μεγαλύτερη
σε καιρό ειρήνης που σημειώθηκε ποτέ
στην Ευρώπη Τον Ιούνιο του 20 1 6 ο αριθμός

είχε ανέβει στα 427.000 άτομα σήμερα
εκτιμάται ότι έχουν μεταναστεύσει περισσότεροι

από μισό εκατομμύριο νέοι άνθρωποι
Η μεγάλη ισπανική εφημερίδα συνδέει το
δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας με
το ασφαλιστικό σύστημα επισημαίνοντας
όπ σήμερα το 2 1 των Ελλήνων είναι άνω
των 65 χρόνων ενώ το 2050 οι άνθρωποι
αυτής της ηλικιακής κατηγορίας θα είναι
περισσότεροι από το ένα τρίτο του πληθυσμού

Σήμερα σε κάθε συνταξιούχο
αντιστοιχούν 1 3 εργαζόμενοι ενώ για τη
βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος

χρειάζονται για κάθε συνταξιούχο 2,5 εργαζόμενοι

Παράλληλα επισημαίνει ης δεκάδες

περικοπές συντάξεων που έχουν γίνει
τα τελευταία χρόνια της μεγάλης κρίσης
αλλά και αυτές που εκκρεμούν να γίνουν
από το 20 19

Στο
δημοσίευμα επισημαίνεται αυτό

που ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού
μας προσωπικού τουλάχιστον δεν

θέλει να δει Οτι οι αιτίες της μαζικής αυτής
μετανάστευσης νέων που παραπέμπει στη
μεγάλη μετανάστευση της δεκαετίας του
50 δεν είναι αυστηρά και μόνο οικονο

I
Στη Σουηδία και την

Ολλανδία δεν υπάρχει
νοσοκομείο χωρίς έναν
Ελληνα γιατρό επισημαίνει
η El Pais

μικές Αλλά και η έλλειψη αξιοκρατίας η
ενδημική όπως τη χαρακτηρίζει διαφθορά
το μαύρο χρήμα Και γι αυτές τις αιτίες οι
συνταγές που επέβαλε η τρόικα δεν έκαναν
σχετικά τίποτα Η εφημερίδα επικαλείται
έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
ανάμεσα στους Ελληνες νέους μετανάστες
σύμφωνα με ι ην οποία το 1/3 από αυτούς
δεν έχει σκοπό να επιστρέψει στη χώρα
Οπως γράφει στη Σουηδία και
την Ολλανδία δεν υπάρχει νοσοκομείο
χωρίς έναν Ελληνα γιατρό και ένας από αυτούς

ο Χρήστος Μαυραγάνης 29 χρόνων
για την ειδικότητά του στη γυναικολογία
έπρεπε να περιμένει στην Αθήνα 5-6 χρόνια

Μια από τις αιτίες είναι η δραστική μείωση

της χρηματοδότησης για τα δημόσια
νοσοκομεία υπολογίζεται όμως ότι μεταξύ
2009 και 20 1 5 αυτή έφτασε στο 50 Οπως
δηλώνει ο κ Μαυραγάνης το τέλος του
προβλήματος δεν έρχεται με το τέλος των
μνημονίων αλλά από την πολιτική βούληση
να εκσυγχρονιστεί το κράτος
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