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Αγαπητέ ερωτώμενε,

από το 2004 η Έρευνα για την Υγεία, τη Γήρανση 
και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη (SHARE) 
έχει καταστεί ένας κεντρικός πυλώνας έρευνας για 
τη διαδικασία της γήρανσης στην Ευρώπη. Σε 20 
διαφορετικές χώρες, από τη Σουηδία στην Ελλάδα 
και από την Πορτογαλία στην Εσθονία, περισσότεροι 
από 62.000 άνθρωποι ηλικίας 50 ετών και άνω έχουν 
δώσει συνεντεύξεις σχετικά με τις ατομικές τους 

συνθήκες διαβίωσης. 
Είστε μέρος αυτής της 
ομάδας και θα θέλαμε 
να σας ευχαριστήσουμε 
για την προσωπική σας 
δέσμευση να συνεισφέρετε 

στο SHARE. 

Παίρνοντας το χρόνο να απαντήσετε στις ερωτήσεις 
μας, οι συζητήσεις για την κοινωνική πολιτική μπορούν 
τώρα να είναι ολοένα και περισσότερο επηρεασμένες 
από λεπτομερείς επιστημονικές αναφορές. Κάτι τέτοιο 
είναι δυνατό να οδηγήσει σε μια βελτιωμένη πολιτική 
δράση και να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης για 
πολλά άτομα σε όλη την Ευρώπη.     
Για να ενημερωθείτε περισσότερο σχετικά με 
τα αποτελέσματα της έρευνας SHARE, θα 
παρουσιάσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά ευρήματα 

Η οικογένεια και οι φίλοι σας

Παρά το γεγονός ότι στα 
μέσα ενημέρωσης γίνεται 
συχνά λόγος για την 
παρακμή της οικογένειας, 
η SHARE επιβεβαιώνει 

εκείνο που πολλοί από εσάς θα γνωρίζετε από την 
προσωπική σας εμπειρία: η οικογένεια συνεχίζει να 
έχει τη σημασία της. Ακόμη κι αν υπάρχουν ορισμένες 
περιφερειακές διαφορές και οι οικογενειακοί δεσμοί 
είναι περισσότερο ισχυροί στη Νότια Ευρώπη 
από ότι στη Βόρεια Ευρώπη, δεν υπάρχει κανένα 
επιστημονικό εύρημα για μια γενικευμένη παρακμή 
στις σχέσεις γονέων-παιδιών: η φροντίδα των 
εγγονιών ή η οικονομική αλληλοϋποστήριξη είναι 
πολύ συχνή παντού στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, 
οι κοινωνικές πολιτικές μπορούν να επιδράσουν 
σημαντικά στο ποιο είδος στήριξης είναι αναγκαίο: 
ειδικά σε χώρες με εκτεταμένες κοινωνικές πολιτικές 
το κράτος συχνά συμπληρώνει τη βοήθεια από την 
οικογένεια και τους φίλους με δικά του προγράμματα.    

Η υγείας σας

Μολονότι πολλοί 
παραπονούνται για 
τα υψηλά κόστη της 
ασφάλισης υγείας, 
εκείνα το αξίζουν: οι 
υψηλότερες δαπάνες 

πράγματι ενισχύουν την υγεία μας.
Συνεπώς, η γνώση σχετικά με την 
επίδραση των πολιτικών φροντίδας υγείας 
είναι σημαντική στις περιόδους όπου οι 
άνθρωποι φθάνουν σε μεγαλύτερες ηλικίες. 

Η οικονομική σας 
κατάσταση

Η συνταξιοδότηση είναι 
μια νέα σημαντική φάση 

στη ζωή του καθενός και της καθεμιάς ξεχωριστά, 
ειδικά όσον αφορά την κάθε ατομική οικονομική 
κατάσταση. Οι συνθήκες διαβίωσης πριν και 
μετά τη συνταξιοδότηση κυμαίνονται αρκετά στην 
Ευρώπη και για μια ακόμη φορά ο σχεδιασμός 
πολιτικής είναι ένας σημαντικός παράγοντας. 
Λαμβάνοντας για παράδειγμα τις πολιτικές πρόωρης 
συνταξιοδότησης, το SHARE δείχνει πως αυτές οι 
πολιτικές ενθαρρύνουν τα άτομα να φύγουν από την 
αγορά εργασίας νωρίτερα. Κάτι τέτοιο έχει πολλές 
συνέπειες, όχι μονάχα στον καθένα και στην καθεμία 
προσωπική κατάσταση, αλλά και στην κοινωνία 
ως όλο. Αφού η συζήτηση για τις συντάξεις τείνει 
να γίνεται σε συνθήκες μεγάλης έντασης      κατά 
περιόδους, τα αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα είναι 
κρίσιμα για τους πολιτικούς ώστε να λαμβάνονται οι 
σχετικές αποφάσεις.  

Ειδικά η προληπτική φροντίδα υγείας έχει μια 
σημαντική επίδραση στην υγεία και αποτελεί 
καθεαυτή ένα σημαντικό θεμέλιο των πολιτικών 
υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό δεν ισχύει 
μονάχα σήμερα αλλά και κατά τις προηγούμενες 
δεκαετίες: παιδιά τα οποία μεγάλωσαν σε χώρες με 
εκτεταμένη προληπτική φροντίδα για την υγεία τους 
μεγαλώνουν με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι υγιή ακόμη 
και μέχρι τη μεγαλύτερη ηλικία. Σπουδαίο ρόλο όμως, 
δεν διαδραματίζει μονάχα η προληπτική φροντίδα 
υγείας, το SHARE είναι σε θέση να δείξει, επίσης, ότι 
ακόμη και η μακροχρόνια ασθένεια μπορεί να μειωθεί 
ουσιαστικά διαμέσου της θεραπευτικής φροντίδας 
υγείας. 

Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας – 
εσείς κάνετε τη διαφορά! 

Prof. Axel Börsch-Supan, Ph.D.
SHARE Coordinator


