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ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥ» 

Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ  2013-2014 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΤΗΣ  A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ : 

« ΤΡΙΤΗ  ΗΛΙΚΙΑ: ΑΠΟΜΑΧΟΙ ΄Η  ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ;» 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος των Ερευνητικών εργασιών 

του Α΄ τετραμήνου της A΄ τάξης του Λυκείου μας, δόθηκε η ευκαιρία στους 

μαθητές να ασχοληθούνε με ένα τόσο λεπτό θέμα, όπως αυτό της τρίτης ηλικίας, 

το οποίο όμως έχει σαφείς και συγκεκριμένες κοινωνικές προεκτάσεις. Έτσι το 

ενδιαφέρον ήταν αμείωτο από την αρχή, μέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας. 

 Το ζήτημα της προσφοράς της τρίτης ηλικίας είναι σαφώς συνδεδεμένο με 

την κοινωνική διαπαιδαγώγηση, που οφείλει και απαιτείται να προσφέρει το 

σύγχρονο σχολείο στη νέα γενιά. Είναι γεγονός ότι σε θέματα κοινωνικής 

ευαισθησίας όπως το συγκεκριμένο, η οικογένεια και το σχολείο είναι οι φορείς 

που επηρεάζουν καταλυτικά τις ευαίσθητες νεανικές ψυχές. Οπότε, επειδή η 

πλημμελής δράση του ενός ή του άλλου θα δημιουργήσει προβλήματα, 

επιβάλλεται η συνολική επαγρύπνηση όλων. 

 Η προσέγγιση επικεντρώθηκε από την αρχή στην ενημέρωση των παιδιών 

πάνω στο θέμα και είναι σαφές ότι ο καταιγισμός ιδεών, που χρησιμοποιήθηκε, 

ενδείκνυται καθώς είναι πολλές οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις του καθενός 

μας τόσο από το άμεσο οικογενειακό, όσο και από το γενικότερο κοινωνικό 
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περιβάλλον. Η προσπάθεια ήταν συνολική, το ενδιαφέρον δεδομένο και το 

αποτέλεσμα αναμενόμενο. 

 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Ο ακριβής αριθμός των ηλικιωμένων στη δυτική κοινωνία έχει αυξηθεί 

δραματικά κατά τη διάρκεια του αιώνα μας. Στις μέρες μας, ο μέσος όρος 

αναλογίας των ηλικιωμένων καθ’ όλη την έκταση του κόσμου είναι περίπου 4%, 

ενώ στην Ευρώπη, ο μέσος όρος είναι περίπου 14%. Το φαινόμενο αυτό έχει 

περιγραφεί ως «αποτέφρωση των εθνών». Αυτή η αύξηση της αναλογίας των 

ηλικιωμένων, υπολογίζεται να συνεχιστεί για τα επόμενα 20 χρόνια, 

συμπεριλαμβάνοντας και τον αριθμό των πολύ ευπαθών ατόμων 3
ης 

ηλικίας.  

 Ένα ακόμα χαρακτηριστικό γνώρισμα που αφορά στη γήρανση του 

πληθυσμού είναι η διαφορά μεταξύ αρρένων και θηλέων. Για παράδειγμα, οι 

γυναίκες που γεννήθηκαν αυτή τη χρονιά στη Γαλλία αναμένεται να ζήσουν 8 

χρόνια περισσότερο από τους άρρενες συντρόφους τους,(Pacllat 1981).  Είναι 

κοινό λάθος να παραδεχόμαστε ότι η αυξανόμενη αναλογία των γερόντων στον 

πληθυσμό μας, οφείλεται στις προόδους της ιατρικής φροντίδας μέχρι τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην πραγματικότητα, οφείλεται στην πτώση της 

θνησιμότητας κατά την διάρκεια της παιδικής ηλικίας, γεγονός που φυσικά είναι 

αποτέλεσμα των καλύτερων συνθηκών διαβίωσης προς το τέλος του 

προηγούμενου αιώνα και στη αρχή του αιώνα μας. 

 

2.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  

Από πολύ παλιά, οι άνθρωποι πάντα αναζητούσαν διάφορους τρόπους και 

φάρμακα για να αναστείλουν την φθορά που προκαλεί ο χρόνος, που εξαφανίζει 
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σιγά σιγά, αλλά σταθερά τη ζωτικότητα, το σφρίγος, τη δραστηριότητα και τέλος 

τη ζωή των ανθρώπων.  

Το να λέμε δογματικά ότι τα γεράματα, σε όλες τις περιπτώσεις της ζωής, 

είναι σύμφωνα με τους νόμους της φύσεως, είναι κάτι που δείχνει, μάλλον, 

ημιμάθεια. Γιατί και σήμερα ακόμα, με όλη τη θεωρούμενη τεράστια τεχνική 

επιστημονική πρόοδο, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι γνωρίζουμε όλους τους 

νόμους της φύσεως.  

Αναφέρω ένα χειροπιαστό παράδειγμα, που σε μεγάλη σκέψη βάζει όλους 

τους γεροντολόγους. Γνωρίζουμε ότι τα ανώτερα θηλαστικά (στα οποία υπάγεται 

και ο άνθρωπος) ζουν, κατά μέσο όρο, το επταπλάσιο του χρόνου ενηλικίωσης. 

Δηλαδή ο σκύλος ενηλικιώνεται στα δύο του χρόνια και ζει κατά μέσο όρο 14 με 

15 χρόνια. Το άλογο στα τρία και ζει περίπου 20 με 22 χρόνια και τα λοιπά. Ο 

άνθρωπος ενηλικιώνεται περίπου στα 20 χρόνια όμως δεν ζει 140 χρόνια. Γιατί;  

Βέβαια το ελάχιστο παρελθόν δεν θα πρέπει να αποτελεί απαράβατο κανόνα 

για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Βλέπουμε σήμερα, με τις μικρές σχετικά προόδους 

της γηριατρικής να αυξάνεται ο μέσος όρος ζωής κατά 2 με 3 χρόνια ανά 5ετία, 

ιδιαίτερα στις προηγμένες χώρες.  

Χαρακτηριστικό είναι ένα, ότι τη νεότητα και τα γεράματα, δεν θα πρέπει να 

τα παίρνουμε αυστηρά σαν περιόδους της ζωής μας. Υπάρχουν γερασμένοι νέοι 

και νεότατοι και ακμαιότατοι γέροντες. Καμιά φορά το δέρμα ρυτιδώνεται και 

χάνει την ελαστικότητα του, ίσως και το υπόλοιπο σώμα δίνει την όψη 

γερασμένου ανθρώπου, όμως σε πολλούς η ψυχή δεν μαραίνεται και δεν 

παρακμάζει και ούτε χάνει την ελπίδα και τον ενθουσιασμό. Όλα αυτά δίνουν 

δύναμη για ζωή, παρά τα πολλά χρόνια που πέρασαν. Τέτοιοι ηλικιωμένοι και 

νεότεροι δείχνουν, αλλά και δυνατότητες νεότερων έχουν. 
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3.ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 

  Όλα τα άτομα άνω των 65 ετών ανήκουν τυπικά στην πληθυσμιακή ομάδα 

των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Οι ηλικιωμένοι είναι μία πληθυσμιακή ομάδα με 

ποικίλα προβλήματα και αυξημένες ανάγκες, που   καλύπτονται από το 

οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, καθώς και από την κρατική πρόνοια. Οι 

φυσιολογικές σωματικές φθορές του γήρατος, μπορούν να συνοψιστούν στα 

παρακάτω: 

 Οι διεργασίες του γήρατος αρχίζουν από την γέννηση του ανθρώπου και 

συνεχίζονται μέχρι το θάνατό του. 

 Η μείωση της λειτουργικότητας των διαφόρων οργάνων που χαρακτηρίζει 

το γήρας έχει σχέση με μεταβολές στον αριθμό και τη σύνθεση των 

κυττάρων. Είναι γνωστό ότι μεταξύ 30-70 χρόνων, ο ολικός αριθμός των 

κυττάρων του σώματος μειώνεται κατά 30% . 

 Επίσης τα στερεά συστατικά των κυττάρων μεταβάλλονται , ενώ τα υγρά 

του σώματος από 61% στην ηλικία των 25 χρόνων γίνονται 53% στα 70 

χρόνια ζωής. Μείωση παρατηρείται και στα άλατα του σώματος. 

 Αξιοσημείωτες είναι και οι μεταβολές που παρατηρούνται στο βάρος των 

διαφόρων οργάνων σε σχέση με την ηλικία. 

 

4.ΝΟΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Όπως όλοι οι πολίτες έχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα, έτσι και οι 

ηλικιωμένοι έχουν και αυτοί τα δικά τους δικαιώματα και τις δικές τους 

υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα αυτά αναφέρονται σε διάφορα κείμενα του ΟΗΕ της 

Ε.Ε και άλλων διεθνών οργανισμών και στη νομοθεσία της κάθε χώρας. Από αυτά 
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τα κείμενα προκύπτει ότι δεν διαφέρουν σε τίποτα οι ηλικιωμένοι από τους 

υπόλοιπους πολίτες και ότι όλοι μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους και τις 

ελευθερίες τους ως πολίτες της χώρας. Η Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (άρθρο 25 παρ.1) διακηρύσσει ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα 

ασφάλισης γήρατος.  Ο Κοινωνικός Χάρτης αφορά τα δικαιώματα των πολιτών 

μιας κοινωνίας , άρα και των ηλικιωμένων για διάφορα θέματα όπως: υγεία, 

συντάξεις, κατοικία, υπηρεσίες, οικογένεια, κοινωνική πρόνοια, απασχόληση. 

Συγκεκριμένα στις παρ.24-25 αναφέρει  πως κάθε άτομο που είναι σε ηλικία για 

να συνταξιοδοτηθεί πρέπει να έχει εισόδημα που να του/της επιτρέπει ένα αρκετά 

καλό βιοτικό επίπεδο και πως κάθε συνταξιούχος που δεν έχει το δικαίωμα της 

συνταξιοδότησης πρέπει να λαμβάνει ένα επαρκές εισόδημα από την Κοινωνική 

Πρόνοια του κράτους  που να αντιστοιχεί στις ανάγκες που έχει. Επίσης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  υιοθέτησε ένα κείμενο για την ίσης αμοιβή άσχετα από 

τη φυλή, την ηλικία , το φύλο, την θρησκεία. Η Διεθνής Ομοσπονδία Γήρατος 

(International Federation of Ageing, 1992) αναφέρεται εκτός από τα δικαιώματα 

και στις υποχρεώσεις των ηλικιωμένων. Τα δικαιώματα προσδιορίζονται με τις 

έννοιες της ανεξαρτησίας, συμμετοχής, περίθαλψης, ολοκλήρωσης της 

προσωπικότητας και αξιοπρέπειας. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο εισόδημα, την 

απασχόληση, την πρόσβαση σε προγράμματα εκπαίδευσης και ειδίκευσης, στη 

διαβίωση σε ασφαλές περιβάλλον, στην παραμονή στο σπίτι τους, στην ενεργό 

συμμετοχή τους στην κοινωνία και τη διαδικασία ανάπτυξης της χώρας τους κλπ. 

 

5.ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ   

 Ο όρος αυτός αναφέρεται στη μορφή του κράτους το οποίο δρα μέσω της 

παροχικής , κοινωνικής διοίκησης  με σκοπό την άμβλυνση των κοινωνικών 

ανισοτήτων και τη συστηματική κάλυψη των διάφορων κοινωνικών κινδύνων και 
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αναγκών των πολιτών. Συμπεριλαμβάνει την αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης και 

παρεμβαίνει στον οικονομικό χώρο προκειμένου να αναδιανείμει στους πολίτες 

ένα μερίδιο του εθνικού εισοδήματος. Τα τρία «μοντέλα» του κράτους πρόνοιας , 

σύμφωνα με τη διάκριση που υιοθέτησε για αναλυτικούς λόγους ο G. Espring  - 

Andersen (1990) είναι : 1) Φιλελεύθερο- αγγλοσαξινικό , 2) Συντηρητικό-

κορπορατιστικό , 3)Σοσιαλδημοκρατικό. Το σύνταγμα  του 1975 εισήγαγε το 

κράτος ευημερίας έμμεσα, με την εγγύηση των κοινωνικών δικαιωμάτων και 

καθιέρωσε την κοινωνική υποχρέωση για την ιδιωτική ιδιοκτησία και την 

οικονομική ελευθερία των πολιτών. Στην Ελλάδα το κράτος ευημερίας  βρίσκεται 

ακόμα σε ανάπτυξη και αυτό συμβαίνει διότι τα οφέλη διανέμονται ανομοιόμορφα 

στα τμήματα του   πληθυσμού στην προσπάθειά της η κεντρική κυβέρνηση να 

ασκήσει πολιτική. Το υπουργείο υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης διαθέτει 

διάφορα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης για άτομα που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα. Οι διευθύνσεις της κοινωνικής πρόνοιας παρέχουν οικονομική 

ενίσχυση σε ανασφάλιστα  άτομα άνω των 60ετών με απόλυτη αναπηρία ,ενώ 

παρέχεται επιδότηση ενοικίου σε άτομα άνω των 65ετών που δεν έχουν δική τους 

κατοικία. 

 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ  

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ 

Το επίδομα αυτό χορηγείται στους ασφαλισμένους, στα μέλη οικογένειας 

ασφαλισμένων και στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις ίδιες 

προϋποθέσεις και στις ίδιες περιπτώσεις που χορηγείται σε όσους έχουν υπαχθεί 

στην ασφάλιση πριν από την 1.1.1993. 
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ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ  

Ως προς τον υπολογισμό του ποσού που χορηγείται ως προσαύξηση απόλυτης 

αναπηρίας, εξαρτάται από το ύψος του εκάστοτε μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ, οπότε καταβάλλεται το 25% αυτού. 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 

Χορηγείται σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν ως νέοι ασφαλισμένοι με τις ίδιες 

προϋποθέσεις και κριτήρια που χορηγείται και σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν ως 

παλαιοί ασφαλισμένοι . 

 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  

 Ο όρος σύνταξη μπορεί να αναφέρεται περιοδική οικονομική αποζημίωση 

την οποία λαμβάνει κάποιο πρόσωπο συνήθως από κάποιο ασφαλιστικό ταμείο ή 

ασφαλιστική εταιρεία. Η συντριπτική πλειοψηφία (87%) συμφωνεί σε κάποιο 

βαθμό ότι οι κρατικές συντάξεις είναι ιδιαίτερα χαμηλές 

•             Σχεδόν το 60% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η μηνιαία τους σύνταξη 

δεν θα είναι επαρκής για τα χρόνια που δεν θα εργάζονται 

•             Ένας στους δύο εκφράζουν την άποψη ότι οι παροχές του συστήματος 

είναι δυσανάλογα χαμηλές σε σχέση με το ύψος των εισφορών 

•             Το 70% δηλώνει ότι θα μπορούσε να έχει ένα καλύτερο επίπεδο 

αποδόσεων μέσα από ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα 

 Τρία είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού κοινωνικού συστήματος 

συντάξεων: το χαμηλό απόλυτο ύψος των συντάξεων, η άνιση κατανομή τους και 

ο χαμηλός βαθμός αναπλήρωσης των υψηλοτέρων εισοδημάτων. Είναι φανερό ότι 
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η κρατική σύνταξη δεν θα μπορέσει να αναπληρώσει πλήρως το εισόδημα του 

ασφαλισμένου, όταν θα σταματήσει να εργάζεται. Η δημογραφική γήρανση του 

πληθυσμού σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας, αλλάζει καθοριστικά το τοπίο 

των συντάξεων και δημιουργεί ένα δυσοίωνο μέλλον για εργαζομένους και 

συνταξιούχους. 

 Το 2006 τα κατώτατα όρια κύριας μηνιαίας σύνταξης των μισθωτών και 

αυτοαπασχολούμενων κυμάνθηκαν μεταξύ €372 και €445. Τα ποσά της μέσης 

σύνταξης ήταν ιδιαίτερα χαμηλά, αφού διαμορφώθηκαν από €594 έως €696 το 

μήνα, υποδηλώνοντας ότι υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση συνταξιούχων στα 

κατώτατα όρια. Ο κίνδυνος φτώχειας για την τρίτη ηλικία στη χώρα μας είναι 

ορατός και  πιο πιθανός, συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη.  

  Ο τρόπος υπολογισμού των παροχών αναπηρίας στην Ε.Ε διαφέρει από 

χώρα σε χώρα. Σε ορισμένες χώρες δικαιούστε την ίδια σύνταξη ανεξαρτήτως των 

περιόδων ασφάλισης σας, αλλά πρέπει να είστε ασφαλισμένοι τη στιγμή που είστε 

ανάπηροι. ( Ελλάδα, Λετονία, Φινλανδία, Σουηδία, Εσθονία, Τσεχική 

Δημοκρατία, Ιρλανδία , Ηνωμένο Βασίλειο). Οι υπόλοιπες χώρες εφαρμόζουν 

αναλογική μέθοδο (νομοθεσία τύπου Β). Η σύνταξη αναπηρίας υπολογίζεται με 

βάση τη διάρκεια των περιόδων ασφάλισης σας σε κάθε χώρα.  

 

Νόμος Υ΄’ Αριθ.3304/2005-ΦΕΚ:16/Α (27/01/2005)   

 Σκοπός αυτού του νόμου είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 

φυλετικής ή εθνοτικής  καταγωγής καθώς και την καταπολέμηση των διακρίσεων 

λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων , αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 

προσανατολισμού . Η σύνταξη της διαθήκης και οι απαραίτητες νομικές ρυθμίσεις 

μπορούν να εξασφαλίσουν την εκπλήρωση των επιθυμιών του βοηθώντας στη 
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μείωση των οικονομικών καταχρήσεων και καυγάδων στην οικογένεια. Αυτοί που 

χρειάζονται προστασία καλύπτονται από το πλαίσιο του νόμου 2447/1996 . 

 

6. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Στην Ελλάδα οι ομάδες ηλικιών άνω των 65 ετών αποτελούν το 16,71% του 

πληθυσμού, ποσοστό που προβλέπεται ότι θα ανέλθει σε 21,0% το έτος 2020. Η 

πρόβλεψη αυτή σηματοδοτεί τη «δημογραφική ωρίμανση» του ελληνικού 

πληθυσμού, ενώ προβάλλει την ανάγκη για το σχεδιασμό υπηρεσιών που θα 

απευθύνονται στα άτομα τρίτης ηλικίας. Ο κίνδυνος της φτώχειας  απειλεί σήμερα 

το 20,1% του πληθυσμού της χώρας, είναι σημαντικά υψηλότερος στους 

συνταξιούχους και στα άτομα άνω των 65 ετών. Όλο και περισσότεροι 

ηλικιωμένοι και χαμηλοσυνταξιούχοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δαπάνες 

για την υγεία τους. 

 Τα πιο συχνά ιατρικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι 

σήμερα αφορούν σε καρδιολογικές παθήσεις, παθήσεις του αναπνευστικού και σε 

γεροντολογικές παθήσεις. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα ηλικιωμένα άτομα 

λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή μέχρι το τέλος της ζωής τους, ενώ τα 

προβλήματα υγείας τις περισσότερες φορές ακολουθούν γεωμετρική αύξηση. 

 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΡΙΣΗ  

 Σήμερα, που οι δυνάμεις τους τούς έχουν εγκαταλείψει, οι ηλικιωμένοι 

νιώθουν περισσότερο έντονα από κάθε άλλη κοινωνική ομάδα τις επιπτώσεις της 

οικονομικής κρίσης.Αδυνατώντας να συντηρήσουν τον εαυτό τους, πολλοί 

γέροντες στρέφονται πια για βοήθεια σε μονάδες περίθαλψης του κράτους, 
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εθελοντικής πρωτοβουλίας, της Εκκλησίας ή των δήμων. Εκεί απευθύνονται 

κυρίως όσοι δεν έχουν συγγενείς για να τους φροντίσουν. Εναλλακτική λύση 

αποτελούν τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων των Δήμων, που 

προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης σε ηλικιωμένους κατά τη διάρκεια της 

ημέρας, δίχως όμως να εξασφαλίζουν διαμονή. 

 

8.  ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ 

 Τα ιδρύματα που φροντίζουν τους ηλικιωμένους είναι διαφορετικών ειδών: 

● ιδρύματα υψηλής φροντίδας (γηριατρεία) 

● Ιδρύματα χαμηλής φροντίδας (γηροκομεία) 

● Ιδρύματα μερικής φροντίδας  

 Σε γηριατρείο ή γηροκομείο δέχεται υπηρεσίες κάποιος ηλικιωμένος από 

εκπαιδευμένο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων και νοσοκομείων. Το γηριατρείο 

συνήθως παρέχει 24ωρη φροντίδα και συνεχόμενη. Η νοσηλευτική φροντίδα 

συνδυάζεται με την στέγαση, τις υπηρεσίες υποστήριξης (καθάρισμα, πλύσιμο 

ρούχων και γεύματα), υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας (βοήθεια με το ντύσιμο, 

φαγητό, με την τουαλέτα και το μπάνιο) και παραϊατρικές υπηρεσίες όπως 

φυσιοθεραπεία, ψυχαγωγία και φροντίδα των άκρων. Τα γηροκομεία και τα 

γηριατρεία χρηματοδοτούνται από κρατικές επιχορηγήσεις και πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι παρέχουν: 

● Καλής ποιότητας διαχείρηση 
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● Προσωπική φροντίδα που θα συμπεριλαμβάνει φροντίδα για τις ιδιαίτερες 

προσωπικές και θρησκευτικές ανάγκες του ατόμου 

● Ασφάλεια για τα άτομα που δέχονται αυτές τις υπηρεσίες φροντίδας  

  

9.Ο ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

Οι μεσήλικες άνθρωποι αντιμετωπίζουν εντονότερα την έκπτωση της 

σωματικής υγείας, το θάνατο φίλων ή συντρόφων, την  απογοήτευση από τη μη 

εκπλήρωση των προσδοκιών αλλά και τις γενικότερες αλλαγές στον τρόπο 

διαβίωσης. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν και προβλήματα σεξουαλικής 

φύσης και πιθανά προβλήματα στο γάμο τους. 

 Οι παραπάνω καταστάσεις είναι αποτέλεσμα της γήρανσης και των 

αντιδράσεων  στις μεταβολές που εμφανίζονται με το πέρασμα των χρόνων. .Σε 

κάθε περίπτωση οι συνέπειες μπορούν να είναι τόσο σημαντικές, ώστε να 

προκαλούν συναισθήματα απαισιοδοξίας και χαμηλής αυτοεκτίμησης και 

γενικότερα δυσλειτουργικότητα. Το άτομο εγκλωβίζεται στα νέα δεδομένα, και 

συχνά δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από την καθημερινότητα του όπως παλαιότερα 

και μπορεί να αναπτύξει ψυχική διαταραχές. 

 Ο θάνατος αγαπημένων προσώπων 

Στους ηλικιωμένους ανθρώπους, ο θάνατος συζύγου σημαίνει απώλεια του 

ανθρώπου  με τον οποίο πέρασε μια ολόκληρη ζωή. Στις προχωρημένες ηλικίες, η 

απώλεια συζύγου και  η μοναξιά είναι αισθήματα που μπορεί να επιδεινωθούν και 

από την απώλεια άλλων φίλων. Ο ψυχικός πόνος του πένθους είναι τόσο μεγάλος 

που κάποιες φορές οι άνθρωποι αναζητούν τρόπους να ξεφύγουν παρά να βιώσουν 
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τα στάδια του. Δυστυχώς με τον τρόπο αυτό η ανάρρωση γίνεται δυσκολότερα και 

το άτομο φέρει την ψυχική και σωματική οδύνη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.  

 Τα σωματικά συμπτώματα του πένθους μπορεί να είναι η απώλεια ή αύξηση 

βάρους, οι δυσκολίες στον ύπνο,  αίσθημα κούρασης, πόνοι στο στήθος, 

πονοκέφαλοι,  διαταραχές στο στομάχι και άλλα. 

Σε συναισθηματικό επίπεδο, το άτομο βιώνει μοναξιά, την αίσθηση κενού,  

την προσδοκία ότι ο άνθρωπος που έφυγε θα γυρίσει κάνοντας τα πράγματα όπως 

ήταν πριν «φύγει». 

Οι  ανεκπλήρωτες προσδοκίες 

Αρκετά συχνά παρατηρείται το γεγονός ένας μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων 

που δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας να «γερνάει  πριν από την ώρα 

του», και τελικά να ο θάνατος να γίνεται ένα αναμενόμενο γεγονός. Ένας σοβαρός 

παράγοντας που  ενισχύει το παραπάνω  είναι το ότι δεν είχαν τις ευκαιρίες να 

ασκήσουν και να καλλιεργήσουν κλίσεις και ενδιαφέροντα, που θα τους 

πρόσφεραν ερεθίσματα και ευχαρίστηση σ’ όλη τους τη ζωή. Επιπρόσθετα η 

αφοσίωσή τους στην οικογένειά  ή την εργασία τους να «έκλεψαν» ευκαιρίες για 

μόρφωση, διασκέδαση και  χόμπι.  

Η έκπτωση της σωματικής υγείας 

Αρκετά από τα προβλήματα που έχουν οι ηλικιωμένοι τα αντιμετωπίζουν 

στωικά λέγοντας πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας ενώ άλλα τα αποδίδουν στα 

γεράματα. Βασική φροντίδα του στενού αλλά και ευρύτερου περιβάλλοντος είναι 

η διατήρηση της ατομικότητας και της αξιοπρέπειας του ηλικιωμένου ανθρώπου.  

Για την επίτευξή τους κρίνονται απαραίτητα η φροντίδα της υγείας, το κατάλληλο 

περιβάλλον που θα προσαρμόζεται στις αδυναμίες του και η κοινωνική 

υποστήριξη στην περίπτωση που ο ηλικιωμένος ζει μόνος του. 
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Η ψυχολογική πίεση 

Αρκετές φορές φαίνεται να ασκείται μία μορφή ψυχολογικής πίεσης στους 

ηλικιωμένους από τα παιδιά τους για να προσέχουν τα εγγόνια τους. Εκείνο που θα 

πρέπει σίγουρα να λαμβάνεται υπόψη, όταν είναι ανάγκη οι γονείς να βοηθήσουν 

με αυτό τον τρόπο, είναι  η ψυχολογική αλλά και σωματική τους  υγεία. Σε 

αντίθετη περίπτωση τα άτομα αναλαμβάνουν ευθύνες που δεν μπορούν να 

«σηκώσουν» με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε κόπωση και άγχος που καθώς θα 

περνάει ο χρόνος θα γίνονται όλο και μεγαλύτερα.  

Ψυχολογική κατάσταση και μοναξιά  

Συχνά οι ηλικιωμένοι είναι κοινωνικά απομονωμένοι. Οι ρόλοι έχουν 

αλλάξει.  Η κοινωνία λέει ότι έχουν γεράσει και αρκετές φορές ίσως να μην τους 

θεωρούν ευπρόσδεκτους σε γεγονότα και στιγμές, όπου πριν από χρόνια η 

παρουσία τους ήταν όχι μόνο απαραίτητη αλλά και ευχάριστη. 

Έρευνες δείχνουν πως η απλή παρέα δεν μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά 

στην αντιμετώπιση της μοναξιάς ενώ αντίθετα η δημιουργία ουσιαστικών  

σχέσεων τους δίνουν το αίσθημα πως ανήκουν σε μια ομάδα.  

Ψυχολογικές παθήσεις 

Από τα συχνότερα νοσήματα που συναντά κανείς στους ηλικιωμένους 

μειώνοντας  την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων είναι η άνοια και η κατάθλιψη. 

Και οι αριθμοί επιβεβαιώνουν ότι οι ηλικιωμένοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι.  

 

Άνοια  

Άνοια είναι ένας  όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα συμπτώματα 

μιας αρκετά μεγάλης ομάδας ασθενειών που προκαλούν σταδιακά  παρακμή στη 

λειτουργία  ενός ανθρώπινου οργανισμού. Είναι ένας γενικός όρος που 
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χρησιμοποιείται για να περιγράψει την απώλεια της μνήμης, λογικής, 

κοινωνικότητας και αυτών που θεωρούνται φυσιολογικές συναισθηματικές 

αντιδράσεις. 

Η νόσος Αλτσχάιμερ  

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο κοινή μορφή άνοιας Είναι μια ασθένεια,  η 

οποία περιγράφηκε αρχικά από το Γερμανό ψυχίατρο και νευροπαθολόγο Αλοΐσιο 

Αλτσχάιμερ το 1906. Προσβάλει τον εγκέφαλο, καθώς τα κύτταρα του εγκεφάλου 

συρρικνώνονται ή εξαφανίζονται ενώ  μη φυσιολογικό υλικό συγκεντρώνεται ως 

"μάζα" στο κέντρο των εγκεφαλικών κυττάρων και "πλάκες" έξω απ' τα 

εγκεφαλικά κύτταρα. Αυτά προκαλούν βλάβες στις συνδέσεις ανάμεσα στις 

συνδέσεις των εγκεφαλικών κυττάρων και με αυτό τον τρόπο παρεμποδίζουν τα 

μηνύματα μέσα στον εγκέφαλο. Τα εγκεφαλικά κύτταρα τελικά πεθαίνουν και 

αυτό σημαίνει ότι το άτομο δεν μπορεί να αφομοιώσει ή να θυμηθεί πληροφορίες. 

Η νόσος Αλτσχάιμερ επηρεάζει κάθε περιοχή του εγκεφάλου με αποτέλεσμα να 

χαθούν  ορισμένες ικανότητες ή λειτουργίες. 

Η πάθηση  ξεκινά με ήπια συμπτώματα, όπως άγχος, αδυναμία 

συγκέντρωσης, μείωση μνήμης και ο ασθενής καταλήγει ανίκανος να 

αυτοεξυπηρετηθεί. Η μεγάλη  ηλικία είναι το πιο σημαντικό αίτιο της πάθησης μια 

που  εμφανίζεται σπάνια πριν τα 65
ο
  έτος της ηλικίας. Ο κληρονομικός 

παράγοντας για την εμφάνιση της νόσου είναι  μεγάλης σημασίας μια που 

προσβάλλονται πιο συχνά συγγενείς ατόμων που έχουν νοσήσει. Έχουν βρεθεί  

γονίδια που συνδέονται με την ασθένεια, αν και η παρουσία τους δεν εξασφαλίζει 

την εμφάνιση της πάθησης, ούτε η απουσία τους την απομάκρυνση του κινδύνου. 

Οι δύο παραπάνω  παράγοντες, η ηλικία και η γονιδιακή επιβάρυνση,  είναι πολύ 

σημαντικοί, αλλά είναι και μη-αναστρέψιμοι. Πρόσφατα έγινε συσχέτιση  με μια 

σειρά από παράγοντες που είναι αναστρέψιμοι, όπως: η  διατροφή η παχυσαρκία, 

η κατάσταση του κυκλοφορικού συστήματος,  ο  σακχαρώδης διαβήτης και οι  

τοξίνες. 
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Η κατάθλιψη  

Σχεδόν το 20% των ατόμων πάνω από την ηλικία των 65 εμφανίζουν 

συμπτώματα κατάθλιψης , ενώ περίπου το 40% των ηλικιωμένων ανθρώπων πάνω 

από το 85
ο
 έτος της ηλικίας τους προσβάλλεται  από κάποια μορφή κατάθλιψης.  

Πολλοί και ποικίλοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της 

κατάθλιψης. Μερικοί από αυτούς είναι η  κατάχρηση αλκοόλ, το βεβαρημένο  

ιστορικό κατάθλιψης της οικογένειας, η χρήση φαρμάκων, σωματικές ασθένειες 

που συνοδεύονται με αναπηρία, η μοναξιά, η κοινωνική απομόνωση, η έλλειψη 

επικοινωνίας με συγγενικά και φιλικά πρόσωπα,  ο φόβος θανάτου, και η ύπαρξη 

μεγάλων οικονομικών προβλημάτων.   

Οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας με κατάθλιψη  πολύ συχνά έχουν αισθήματα 

απελπισίας, χαμηλής αυτοεκτίμησης,  νιώθουν αβοήθητα και έχουν ενοχές χωρίς 

να υπάρχει λόγος. Επιπλέον νιώθουν κούραση, άγχος και ένα αίσθημα «κενού». 

Δεν ενδιαφέρονται για τις καθημερινές δραστηριότητες, έχουν προβλήματα στον 

ύπνο τους και  ξεσπούν σε συχνά σε κλάματα. Αντιμετωπίζουν προβλήματα 

μνήμης και δυσκολεύονται να πάρουν αποφάσεις. Παράλληλα,  οι ηλικιωμένοι με 

κατάθλιψη  είναι εύθικτοι, ευερέθιστοι και συχνά βρίσκονται να κάνουν σκέψεις 

για αυτοκτονία. Χάνουν εύκολα τον προσανατολισμό τους και αποσύρονται από 

τις κοινωνικές στιγμές στις οποίες παλαιότερα συμμετείχαν με ιδιαίτερη διάθεση 

και προθυμία.  

Αν και υπάρχουν κάποια σημεία  που βοηθούν,  η  κλινική διάγνωση της 

κατάθλιψης και η διαφοροποίησή της από την άνοια είναι δύσκολες. Εκείνο που 

είναι σημαντικό  να θυμάται κάποιος είναι  πως η κατάθλιψη μπορεί να 

θεραπευτεί. Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τύποι αντιμετώπισής της. Προέχει 

βέβαια η σχέση και η εμπιστοσύνη που υπάρχει μεταξύ του ασθενούς και του 

γιατρού. 
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Κακοποίηση στην Τρίτη ηλικία  

 Η κακοποίηση ηλικιωμένων είναι η επιβολή σωματικής, συναισθηματικής ή 

ψυχολογικής βίας σ’ έναν ηλικιωμένο. Μπορεί ακόμα να λάβει τη μορφή της 

οικονομικής εκμετάλλευσης και της εκούσιας ή ακούσιας παραμέλησης 

ηλικιωμένου από τον παρέχοντα φροντίδα. Η σωματική βία μπορεί να αφορά σε 

ραπίσματα ή σπρωξίματα, αλλά και σε βαρείς ξυλοδαρμούς, δεσίματα με σχοινιά ή 

αλυσίδες. Η συναισθηματική ή ψυχολογική κακοποίηση μπορεί να αφορά σε 

βρισιές και βαρείς χαρακτηρισμούς ή σε σιωπή που έχει στόχο να εκφοβίσει ή να 

απειλήσει το ηλικιωμένο άτομο.  

 Η συναισθηματική κα ψυχολογική βία μπορεί να περιλαμβάνει προσβολές 

και απειλές. Η παραμέληση μπορεί να περιλαμβάνει στέρηση τροφής, νερού, 

ρουχισμού, φαρμάκων και βοήθειας στις καθημερινές δραστηριότητες και την 

προσωπική υγιεινή. 

 Η σεξουαλική βία μπορεί να περιλαμβάνει σεξουαλική παρενόχληση αλλά 

και βιασμό. Η οικονομική εκμετάλλευση μπορεί να αφορά σε διαχείριση των 

οικονομικών ενός ηλικιωμένου μέχρι και σε κατάχρηση.  

 

10. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 Οι ηλικιωμένοι, ή αλλιώς η τρίτη ηλικία είναι μία ιδιαίτερη ηλικιακή ομάδα 

με ξεχωριστές ανάγκες. Τα όρια έναρξης της 3ης ηλικίας δεν είναι σαφή, συνήθως 

κάποιος ανήκει στην  τρίτη ηλικία εφόσον περάσει το 65 έτος της ηλικίας του, ενώ 

γενικά θεωρείται κάποιος ηλικιωμένος από την ώρα που θα συνταξιοδοτηθεί. Η 3η 

ηλικία έχει ειπωθεί ότι είναι τα «χρυσά χρόνια». Αυτό γιατί τότε ο άνθρωπος έχει 

αρκετό ελεύθερο χρόνο και μειωμένες υποχρεώσεις ώστε να ασχοληθεί με 

πράγματα που του αρέσουν και με δραστηριότητες που αγαπάει.    
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  Υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες ενημέρωσης για νέες τεχνολογίες και τον 

κόσμο του Διαδικτύου. Ευκαιρίες εκμάθησης υπάρχουν και μέσω ιδιωτικών και 

δημόσιων οργανώσεων όπως και μέσω των τοπικών αρχών για όσους επιθυμούν 

να εμπλουτίσουν τη γνώση τους στους τομείς των τεχνών, του πολιτισμού, των 

κοινωνικών επιστημών, των ξένων γλωσσών κλπ. 

 Ευκαιρίες αθλητισμού και άσκησης είναι διαθέσιμες σε όλους, ενώ 

σύλλογοι πεζοπορίας και ορειβασίας υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Στις αστικές 

περιοχές υπάρχει αφθονία θεάτρων, αιθουσών συναυλιών, κέντρων τέχνης, 

κινηματογράφων και συζητήσεων, μερικές από τις οποίες μπορεί να είναι δωρεάν 

ή να προσφέρουν μειωμένη τιμή σε ορισμένες περιόδους. Το ταξίδι είναι μια άλλη 

ευχαρίστηση για εκείνους που διαθέτουν τον χρόνο και υπάρχουν ευκαιρίες 

εκπτώσεων για ηλικιωμένους.  

 Ο εθελοντισμός είναι ένας άλλος άριστος τρόπος συνάντησης με άλλους 

ανθρώπους, προσφέροντας τις πολύτιμες υπηρεσίες σας. Θα μπορούσαν, να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά ανάλογα με τις γνώσεις, την εμπειρία 

και τα ενδιαφέροντα τους σε κάποιους οργανισμούς, συλλόγους ή ακόμη να 

δημιουργήσουν και οι ίδιοι κάποιες ομάδες μέσα από τις οποίες να βοηθούν 

συνανθρώπους τους ή και ζώα που το έχουν ανάγκη. 

 Αλλά και πέρα από την συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες, όπως οι 

παραπάνω   ή άλλες δραστηριότητες, για παράδειγμα ομάδες περιπάτου, χορωδίες, 

θεατρικές ομάδες,  θα μπορούσαν να ασχοληθούν με μια ατομική δραστηριότητα, 

μέσα από την οποία  να εκφράζονται, να χαλαρώνουν, να δημιουργούν,  όπως η 

γυμναστική, η ζωγραφική,  η μουσική, η κηπουρική κ.α.  

 

 Επίσης οι ηλικιωμένοι μέσα από τη συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες 
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αποφεύγουν την απομόνωση και αυξάνουν την συντροφικότητα και την 

αλληλοϋποστήριξη, καθώς μπορούν να μοιράζονται τα συναισθήματα τους, τις 

ανασφάλειες τους, τις προσδοκίες τους με συνομήλικους ή να μοιράζονται τις 

γνώσεις και την εμπειρία τους με νεότερα άτομα. 

 Τέλος γεροντολογικές έρευνες έχουν δείξει ότι η συμμετοχή των 

ηλικιωμένων σε διάφορες δραστηριότητες, ειδικά αυτές οι οποίες απαιτούν 

νοητική λειτουργία, όπως τα επιτραπέζια παιχνίδια γνώσεων ή το διάβασμα, 

συμβάλλει στην μείωση του κινδύνου για την νόσο Αλτσχάιμερ και άλλους τύπους 

άνοιας γενικότερα, καθώς βοηθούν θετικά στην γνωστική λειτουργία. 

       

11. ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ 

 Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως, ότι σήμερα τα άτομα της τρίτης ηλικίας 

καλούνται να παίξουν εκ νέου έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στην ελληνική 

οικογένεια, παρέχοντας βοήθεια και στήριξη στα παιδιά τους και αναλαμβάνοντας 

– όταν μπορούνε - την φροντίδα των εγγονιών τους. Ενδεικτικά μπορούν να 

ασχολούνται με το να : 

● φροντίζουν τα παιδιά όταν οι γονείς εργάζονται 

● προσφέρουν εργασία στο σπίτι 

● διατηρούν την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδας 

● η πείρα και τα χρόνια, τους καθιστούν πολλές φορές ικανούς συμβουλάτορες 

για τα παιδιά τους στη λήψη αποφάσεων  
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● συνδέουν το παρόν με το χθες, μεταφέροντας στα παιδιά και τα εγγόνια τους 

πληροφορίες για το παρελθόν. 

ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 Ένας πατέρας λέει στον γιο του. Μία μητέρα λέει στην κόρη της. 

  Εάν μια μέρα με δεις ‘γέρο’, εάν λερώνομαι όταν τρώω και δεν μπορώ να 

ντυθώ έχε υπομονή . Θυμήσου πόσο καιρό μου πήρε για να σου τα μάθω.. 

  Εάν όταν μιλάω μαζί σου επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα, μην με 

διακόπτεις, άκουσε με. Όταν ήσουν μικρός κάθε μέρα σου διάβαζα τι ίδιο 

παραμύθι μέχρι να σε πάρει ο ύπνος. 

  Όταν δεν θέλω να πλυθώ μην με μαλώνεις και μη με κάνεις να αισθάνομαι 

ντροπή… Θυμήσου όταν έτρεχα από πίσω σου και έβρισκες δικαιολογίες όταν 

δεν ήθελες να πλυθείς. 

  Όταν βλέπεις την άγνοια μου στις νέες τεχνολογίες, δώσε μου χρόνο και μη 

με κοιτάς  ειρωνικά, εγώ είχα όλη την υπομονή να σου μάθω το αλφάβητο. 

 Όταν κάποιες φορές δεν μπορώ να θυμηθώ ή χάνω των συνειρμό των λέξεων, 

δώσε μου χρόνο για να θυμηθώ και εάν δεν τα καταφέρνω μην θυμώνεις.. 

 Το πιο σπουδαίο πράγμα δεν είναι εκείνο που λέω αλλά η ανάγκη που έχω να 

είμαι μαζί σου και κοντά σου και να με ακούς. 

  Όταν τα πόδια μου είναι κουρασμένα και δεν μου επιτρέπουν να βαδίσω μην 

μου συμπεριφέρεσαι σαν να ήμουν ένα «βάρος», έλα κοντά μου με τα δυνατά σου 

μπράτσα, όπως έκανα εγώ όταν ήσουν μικρός και έκανες τα πρώτα σου βήματα.  
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 Προσπάθησε να καταλάβεις πως στην ηλικία μου δεν ζεις, επιβιώνεις. 

 Βοήθησέ με να περπατήσω, βοήθησέ με να τελειώσω τις μέρες μου με αγάπη 

και υπομονή. 

 

…και  να  μην ξεχνάμε ότι…. 

…κάθε χρόνο στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας του εορτασμού της τρίτης 

ηλικίας, η 1η Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους με άσπρα μαλλιά, 

δηλαδή, στους παππούδες και στις γιαγιάδες μας, σε αυτούς που χρόνια 

αγωνίζονταν για μία καλύτερη Ελλάδα. 

 

Ι)Μεθοδολογία 

  Για την υλοποίηση της ερευνητικής εργασίας μας στηριχθήκαμε στη μέθοδο 

« PROJECT », ενώ ακολουθήσαμε τις εξής φάσεις: 

  

   Προγραμματισμός δραστηριοτήτων με συγκρότηση ομάδων εργασίας , ορισμό 

σκοπών και στόχων της εργασίας μας, ανάλυση θεματικών ενοτήτων και ανάληψη 

εργασιών. 

   Διεξαγωγή  των δραστηριοτήτων με συλλογή πληροφοριών από τις ομάδες 

εργασίας παρουσίαση των εργασιών σε κάθε συνάντηση και αξιολόγηση από την 

ολομέλεια  

  Εκπαιδευτική επίσκεψη στο ιδιωτικό Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άγιος 

Ελευθέριος» στην Θεσσαλονίκη   

  Σύνθεση των επιμέρους πληροφοριών  
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Σ Κ Ο Π Ο Ι  

 Να γνωρίσουμε  την θέση και την προσφορά της τρίτης ηλικίας παλαιότερα 

και σήμερα 

 Να αναγνωρίσουμε τις διαφοροποιήσεις της κοινωνικής στάσης απέναντί 

της 

 Να διαπιστώσουμε την άνευ όρων οικιοθελή προσφορά της τρίτης ηλικίας, 

ειδικά σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας.  

 

Σ Τ Ο Χ Ο Ι  

 Να καταγράψουμε τις διαφορές στην στάση έναντι της τρίτης ηλικίας, μέσα 

σε μια κοινωνία που αλλάζει . 

 Να γνωρίσουμε τις πρακτικές της προσφοράς της. 

 Να κατανοήσουμε την αναγκαιότητα της αναγνώρισής της. 

 Να  αξιολογήσουμε τις πληροφορίες που συγκεντρώσαμε. 

 

    Αξιολόγηση  

 Αξιολόγηση από εμάς τους μαθητές και τον συντονιστή σε όλη τη διάρκεια 

του προγράμματος. 

    Παρουσίαση στο κοινό :  η οποία  πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του Λυκείου μας την ημέρα της παρουσίασης των Ερευνητικών 

Εργασιών. 

……………………………………………………………….. 

 

 Κλείνουμε με την παρουσίαση των συντελεστών της δράσης μας: 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ  

                               ΘΕΟΛΟΓΟΣ – ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

Οι  τέσσερις ομάδες εργασίας  μας  είναι:  
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1
η
  ΟΜΑΔΑ 2

Η
  ΟΜΑΔΑ 3

Η
  ΟΜΑΔΑ 4

Η
  ΟΜΑΔΑ 

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 

ΠΑΥΛΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΓΑΛΑΝΤΑΡΗΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΑΡΙΑ 
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΛΙΑΠΟΥΡΑΣ 

ΝΙΚΟΣ 

ΟΥΓΓΡΙΝΟΥ 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 

ΦΕΡΕΚΙΔΟΥ 

ΠΟΛΥΤΙΜΗ 

ΤΣΙΡΑΝΙΔΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΜΗΝΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΟΥΡΟΥΤΣΙ 

ΑΟΥΡΕΛΑ 

ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΑ 
 

 

ΙΑ)Επίλογος 

 Σαν επίλογο στην εργασία μας αυτή επιβάλλεται να καταθέσουμε την 

συγκλονιστική εμπειρία που βιώσαμε με την εκπαιδευτική μας επίσκεψη στο 

Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άγιος Ελευθέριος» στην Θεσσαλονίκη. Ήταν 

πράγματι ένα μάθημα ζωής η επαφή μας με ανθρώπους που πρόσφεραν πάρα 

πολλά και τώρα στην δύση της βιολογικής ζωής τους χρειάζονται από εμάς κάτι 

πολύ λίγο, όπως σεβασμό, αναγνώριση και κυρίως αγάπη!!! 

 

«Τι κι αν άσπρισαν τα μαλλιά 

τι κι αν πέρασαν τα χρόνια 

Αφού το λέει η καρδιά 

νέοι νιώθουμε ακόμα». 

 

  

ΤΕΛΟΣ 


