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Ορηζκός 

 

Η ηρίηε ειηθία αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν ηνπ γήξαηνο, ζηελ πεξίνδν δειαδή θαηά ηελ νπνία νη 

άλζξσπνη βηώλνπλ κηα ζεκαληηθή θάκςε ησλ ζσκαηηθώλ θαη πλεπκαηηθώλ ηνπο δπλάκεσλ θη 

έξρνληαη αληηκέησπνη κε δηάθνξεο ρξόληεο παζήζεηο. Γηα ιόγνπο θαζαξά πξαθηηθνύο έρεη 

νξηζηεί ην 60ν ή ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ησλ αλζξώπσλ σο ελδεηθηηθό ηεο έλαξμεο ηεο 

γεξνληηθήο ειηθίαο, γηαηί ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ην άηνκν ζπληαμηνδνηείηαη, όηαλ θζάζεη ζ’ 

απηή ηελ ειηθία. Ωζηόζν, πνιινί επηζηήκνλεο θάλνπλ ηνλ δηαρσξηζκό κεηαμύ «ηξίηεο» θαη 

«ηέηαξηεο ειηθίαο» θαη ρξεζηκνπνηνύλ σο θξηηήξην δηάθξηζεο ησλ δύν απηώλ ειηθηαθώλ 

νκάδσλ ηε δπλαηόηεηα ηνπ αηόκνπ γηα απηνεμππεξέηεζε. ύκθσλα κε ηε βηνινγία, γεξαηεηά 

είλαη ην βηνινγηθό θαηλόκελν θαηά ην νπνίν νη δσληαλνί νξγαληζκνί παξνπζηάδνπλ 

πξννδεπηηθή θάκςε ησλ θπζηνινγηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπο Δίλαη ε ειηθηαθή θάζε ηεο 

σξηκόηεηαο, θαηά ηελ νπνία ν άλζξσπνο βηώλεη ηελ ύζηεξε βηνινγηθή πεξίνδν ηεο ύπαξμήο 

ηνπ, ε όςηκε πεξίνδνο ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ. Η «ηξίηε ειηθία» ή ηα γεξαηεηά είλαη κηα 

ζπλερηδόκελε θαη εμειηζζόκελε δηαδηθαζία, πνπ αξρίδεη ζε δηαθνξεηηθή ζηηγκή θαη εμειίζζεηαη 

κε δηαθνξεηηθό ξπζκό. Αθόκε, ζπλνδεύεηαη από δηαθνξεηηθέο γηα ηνλ θάζε άλζξσπν 

βιολογικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ηθαλόηεηα πξνζαξκνγήο ηνπο 

 

 

Σρίηε ειηθία-προβιήκαηα 

Βηοιογηθά 

 Μεηώλεηαη βαζκηαία ε δύλακε ζηα ειηθησκέλα άηνκα.  

 Παξάιιεια, αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη ρξόληεο αζζέλεηεο. Απνηέιεζκα όισλ απηώλ είλαη  

 ε κείσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ αηόκνπ, 

 ε ειάηησζε ηνπ απνζέκαηνο ελέξγεηάο ηνπ  

 θαη κηα πνηθηιία άιισλ εμσηεξηθώλ θπζηνγλσκηθώλ θαη αηζζεηηθώλ αιιαγώλ. 

 Ακβιύλνληαη νη αηζζήζεηο (ζεκαληηθή κείσζε όξαζεο θαη αθνήο, ζεμνπαιηθή αληθαλόηεηα) 

Πλεσκαηηθά 

 Παξαηεξνύληαη κεηαβνιέο ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο αληίιεςεο. 

 Διαηηώλεηαη ε ηθαλόηεηα γηα ζσζηή ρξήζε πιεξνθνξηώλ -ηερλνθνβία 

 είλαη ζπρλά πξνζθνιιεκέλνη ζε ζηεξεόηππεο αληηιήςεηο 

 ππεξαζπίδνληαη ηηο απόςεηο ηνπο κε ηελ πεπνίζεζε ηνπ αιάζεηνπ, γηα ην νπνίν επηθαινύληαη 

ηελ πείξα ηνπο 

 ιεηηνπξγνύλ κε ηε ινγηθή θαη δελ εκπηζηεύνληαη αλεπηθύιαθηα 

 νη γέξνληεο έρνπλ κεγάιε πείξα, ρξήζηκε γηα ζπκβνπιή θαη θαζνδήγεζε ησλ λεόηεξσλ, ώζηε λα 

απνθεύγνληαη ηα ιάζε ηνπ παξειζόληνο 

Ψστηθά 

 Βηώλνπλ ηελ απνκόλσζε, ηε κνλαμηά (ζάλαηνη αγαπεκέλσλ πξνζώπσλ, ραιάξσζε 

νηθνγελεηαθώλ ζεζκώλ). 

 Ψπρηθόο θινληζκόο (απνκάθξπλζε από ηνλ εξγαζηαθό ρώξν ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο, 

καθξνρξόληεο αζζέλεηεο, ζεμνπαιηθή αληθαλόηεηα, εγθαηάιεηςε από ηα ζπγγεληθά πξόζσπα, 

αηζζάλνληαη βάξνο γηα ηελ θνηλσλία). 

 κειαγρνιία 

 λνζηαιγία 

 αίζζεκα αλεπάξθεηαο θαη ππνηίκεζεο 

 θαηάζιηςε (απνκάθξπλζε από ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα, νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα) 
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τέζε κε ηο παρειζόλ 

 ζπρλά επηζηξέθνπλ κε λνζηαιγία ζην παξειζόλ θαη είλαη πξνζεισκέλνη ζ’ απηό 

 ζπληεξνύλ ηελ παξάδνζε, όζα έρνπλ θαηαθηεζεί θαη ζα απνηειέζνπλ ζεκέιην γηα ην κέιινλ. 

 σξαηνπνηνύλ ην παξειζόλ θαη απνζηξέθνληαη ηα ζύγρξνλα δεδνκέλα. 

 

τέζε κε ηοσς λέοσς 

θαη ηο παρόλ 

 θαηεγνξνύλ ζπρλά ηνπο λένπο γηα επηπνιαηόηεηα θαη αζέβεηα 

 είλαη επηθπιαθηηθνί απέλαληη ζε θάζε λεσηεξηζηηθό ηδενινγηθό ξεύκα γη’ απηό θαη γίλνληαη 

ζπληεξεηηθνί 

 
Κοηλωληθές ζτέζεης 

 

Γπζθνιεύνληαη λα πξνζαξκνζηνύλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο ζ΄απηό ην ζηάδην ηεο δσήο ηνπο δηόηη αιιάδεη: 

 -ν ξόινο ησλ ειηθησκέλσλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη 

 -ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ ρώξν ηεο εξγαζίαο ηνπο, εθόζνλ κεηά ηε ζπληαμηνδόηεζε απνκαθξύλνληαη 

από απηόλ θαη ζπρλά δνπλ ζην πεξηζώξην  

1
ε
 πεξίπησζε 

 αξθεηνί νη ειηθησκέλνη είλαη αλεμάξηεηνη νηθνλνκηθά, αθνύ ζπληαμηνδνηνύληαη. Δπνκέλσο δελ 

έρνπλ αλάγθε λα ζπκβηώλνπλ κε ηα παηδηά ηνπο. 

 γεληθά, έρεη δηακνξθσζεί έλα πλεύκα αλεμαξηεζίαο θαη απηνλνκίαο πνπ δελ επλνεί ηε ζηελή 

ζπκβίσζε θαη αιιειεμάξηεζε. 

 έρνπλ δεκηνπξγεζεί ππεξεζίεο κε κέξηκλα ηνπ θξάηνπο ή ησλ ηδησηώλ (π.ρ. νη παηδηθνί 

ζηαζκνί), πνπ έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ηε γηαγηά ζην «θύιαγκα» ησλ παηδηώλ. 

 

2
ε
 πεξίπησζε ζε κηα δηεπξπκέλε νηθνγέλεηα 

 θξνληίδνπλ ηα παηδηά, όηαλ νη γνλείο εξγάδνληαη. 

 πξνζθέξνπλ εξγαζία ζην ζπίηη. 

 ζπλδένπλ ην παξόλ κε ην ρζεο, κεηαθέξνληαο ζηα παηδηά θαη ηα εγγόληα ηνπο πιεξνθνξίεο γηα 

ην παξειζόλ. 

  δηαηεξνύλ ηελ παξάδνζε, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηεο παηξίδαο καο. 

 Οηθνλνκηθή βνήζεηα 

3
ε
 πεξίπησζε 

 Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη δνπλ ζηηο πόιεηο, ζηα δηακεξίζκαηα, όπνπ δελ είλαη εύθνιε ε 

ζπλνίθεζε ηόζν πνιιώλ αλζξώπσλ 

 Οη νηθνλνκηθά αζζελείο εμαξηώληαη από ηε θξνληίδα ησλ παηδηώλ ηνπο 

 Δθδειώλνπλ δηεθδηθεηηθέο ηάζεηο πξνο ηελ νηθνγέλεηα, αιιά θαη πξνο ηελ θνηλσλία 

(αγαλαθηνύλ νη ειηθησκέλνη απέλαληη ζην πεξηβάιινλ πνπ ηνπο αλαγθάδεη λα δνπλ ζε 

απνκόλσζε θαη αδξάλεηα θαη ηνπο αξλείηαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο, όζν 

κπνξνύλ). 

 Δγσθεληξηζκόο (επηζπκία πξόθιεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο) 

 Σν πεξηβάιινλ ζπλήζσο αδηαθνξεί, ππνηηκά ηηο αλάγθεο ηνπο, ηνπο  πεξηζσξηνπνηεί 

 Οη λένη θέξνληαη κε αζέβεηα, αδηαθνξία θαη θπληζκό  ζηνπο ειηθησκέλνπο 
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Η ζέζε ηωλ ειηθηωκέλωλ ζηε ζύγτρολε εποτή  

Οη ειηθησκέλνη ζηε ζεκεξηλή επνρή αληηκεησπίδνπλ κία αληηθαηηθή ζηάζε από ην θνηλσληθό 

ζύλνιν. Από ηε κία πιεπξά, βηώλνπλ κηα απαμησηηθή θαη ελίνηε πεξηθξνλεηηθή ζπκπεξηθνξά 

από ηηο λεόηεξεο γεληέο, αιιά, από ηελ άιιε, έρνπλ πιένλ πξσηνθαλείο ζε ζρέζε κε ην 

παξειζόλ δπλαηόηεηεο λα απνιαύζνπλ ηε δσή θαη ηα αγαζά ηεο.  

Η ζεηηθή πιεπξά ηεο ζέζεο ηεο ηξίηεο ειηθίαο ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο εθθξάδεηαη από: 

 • ηελ επηκήθπλζε ηνπ κέζνπ όξνπ δσήο ράξε ζηα επηηεύγκαηα ησλ ηαηξηθώλ θαη βηνινγηθώλ 

επηζηεκώλ 

 • ηελ αληηκεηώπηζε πνιιώλ αζζελεηώλ θαη δπζιεηηνπξγηώλ πνπ ζπλδένληαλ κε ην γήξαο από 

ηελ επηζηήκε θαη ηε ζπλαθόινπζε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή αλαδσνγόλεζε ησλ ειηθησκέλσλ  

• ηελ εθπόλεζε εηδηθώλ πξνγξακκάησλ από ηελ νξγαλσκέλε Πνιηηεία γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

ειηθησκέλσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο (πξνγξάκκαηα άζιεζεο, νκαδηθέο 

εθδξνκέο, ρώξνη ζπλάληεζεο θαη ςπραγσγίαο, θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο θ.ιπ.) 

 • ηε ζπκκεηνρή θαη παξνπζία πνιιώλ αηόκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

απαηηνύλ ζζέλνο, πλεπκαηηθή δηαύγεηα, ηόικε, απνθαζηζηηθόηεηα θαη πάζνο γηα ηε δσή, ηε 

δξάζε θαη ηελ πεξηπέηεηα (π.ρ. πηήζεηο ππεξειίθσλ ζην δηάζηεκα, έληνλε δξαζηεξηνπνίεζε 

ειηθησκέλσλ ζηνλ πνιηηηθό ζηίβν, θαηάξξηςε παγθόζκησλ ξεθόξ από άηνκα ηξίηεο ειηθίαο 

θ.ιπ.) 

 
Πηστές ηες ζύγτρολες πραγκαηηθόηεηας ηωλ ειηθηωκέλωλ 
Παξά ην γεγνλόο όηη ζα πεξίκελε θαλείο από ηελ πνιηηεία λα θξνληίδεη θαη λα πξνζηαηεύεη ηα 

επάισηα κέιε ηεο -κέξνο ησλ νπνίσλ είλαη θαη νη ειηθησκέλνη-, παξαηεξνύληαη θη εδώ 

ζεκαληηθέο ειιείςεηο, νη νπνίεο θαλεξώλνπλ ηελ απνπζία νπζηαζηηθήο νξγάλσζεο θαη 

πξαγκαηηθνύ ελδηαθέξνληνο από ηε κεξηά ηνπ θξάηνπο. Δηδηθόηεξα: 

 

- Οη ειηθησκέλνη έξρνληαη αληηκέησπνη κε ζπλερείο πεξηθνπέο ησλ ζπληάμεώλ ηνπο, κε 

απνηέιεζκα εθείλνη πνπ ιακβάλνπλ πνιύ ρακειέο ζπληάμεηο λα κελ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ 

ηηο βηνηηθέο ηνπο αλάγθεο, θαη λα αηζζάλνληαη ηαπεηλσκέλνη από ηελ πνιηηεία. Άλζξσπνη πνπ 

δνύιεςαλ ππό αληίμνεο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο, άλζξσπνη πνπ γλώξηζαλ πνιιέο ζηεξήζεηο ζηα 

ρξόληα ηεο λεόηεηάο ηνπο, βξίζθνληαη πάιη, θαη κάιηζηα ζε κηα ειηθία πνπ δελ ηνπο επηηξέπεη 

λα εξγαζηνύλ, αληηκέησπνη κε ηε θηώρεηα. 

 

- Πνιινί ειηθησκέλνη δελ έρνπλ ηα αλαγθαία ρξήκαηα γηα λα αγνξάζνπλ ηα θάξκαθα πνπ 

ρξεηάδνληαη ή γηα λα θαιύςνπλ ηα ηαηξηθά ηνπο έμνδα. Άιινη βξίζθνληαη εγθαηαιειεηκκέλνη 

από ηνπο νηθείνπο ηνπο θαη αλήκπνξνη λα θξνληίζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο, ελώ θάπνηνη 

θαηαιήγνπλ άζηεγνη ζηνπο δξόκνπο ησλ πόιεσλ. Φαηλόκελα νδπλεξά γηα έλα δεκνθξαηηθό 

θξάηνο, πνπ όρη κόλν δελ ζα έπξεπε λα πθίζηαληαη, αιιά ζα έπξεπε λα αλήθνπλ ήδε ζην 

καθξηλό παξειζόλ. 

 

- Μεγάιν κέξνο ησλ ειηθησκέλσλ, έζησ θη αλ θαηνξζώλεη λα θαιύςεη ηηο πνιύ βαζηθέο 

αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, εμαλαγθάδεηαη σζηόζν ζηελ πηνζέηεζε ελόο απόιπηα 

αζθεηηθνύ βίνπ, εθόζνλ δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνβεί ζε θακία άιιε δξαζηεξηόηεηα. 

Έλλνηεο, όπσο είλαη ε ςπραγσγία θαη ε δηαζθέδαζε, ηνπο είλαη άγλσζηεο, θαζώο ηα ρξήκαηα 

πνπ ιακβάλνπλ σο ζύληαμε δελ επαξθνύλ γηα ηίπνηε άιιν πέξα από ηελ θάιπςε ησλ 

ζηνηρεησδώλ αλαγθώλ δηαβίσζεο. 
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Αίηηα περηζωρηοποίεζες ηωλ ειηθηωκέλωλ 

 Η πνιηηεία δίλεη πξνηεξαηόηεηα ζηνπο λένπο αλζξώπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε 

παξαγσγηθή ειηθία θαη αδηαθνξεί γηα ηηο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ. 

 Οη ζύγρξνλνη ξπζκνί δσήο, ν αηνκηθηζκόο θαη ηα πιηζηηθά πξόηππα πνπ θπξηαξρνύλ 

καο έρνπλ απνγπκλώζεη εζηθά θαη αδηαθνξνύκε γηα ηνπο αλζξώπνπο γύξσ καο, 

ηδηαίηεξα γηα ηνπο ειηθησκέλνπο. 

 Η νηθνλνκηθή παξαθκή θαη ε απνπζία ελόο θξάηνπο πξόλνηαο ζηεξνύλ από ηνπο 

ειηθησκέλνπο όια όζα πξόζθεξαλ θαη αμίδνπλ λα απνιαύζνπλ ζηελ ηξίηε ειηθία. 

 Η έιιεηςε αλζξσπηζηηθήο παηδείαο θαη επαηζζεζίαο πνπ δηδάζθεη ζηα λέα άηνκα ηνλ 

ζεβαζκό, ηελ αμία ηεο πξνζθνξάο θαη ηελ αληδηνηέιεηα. 

 Οη λέεο κνξθέο νηθνγέλεηαο, ε θξίζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ ζεζκνύ 

 

 

Ηιηθηωκέλοη θαη άκεζο οηθογελεηαθό περηβάιιολ 

 

Η ηδαληθή θαηάζηαζε γηα ηνπο ειηθησκέλνπο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νηθνγέλεηα, είλαη ε 

ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε δσή ησλ παηδηώλ ηνπο θαη ηδίσο ησλ εγγνληώλ ηνπο. Οη ειηθησκέλνη, 

αλ έρνπλ ηηο αλαγθαίεο δπλάκεηο, κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ρξήζηκε βνήζεηα κε ην λα 

πξνζέρνπλ ηα κηθξά παηδηά ή κπνξνύλ απιώο λα αληιήζνπλ νη ίδηνη κεγάιε ραξά 

ζπλαλαζηξεθόκελνη καδί ηνπο. 

Η θάζε νηθνγέλεηα νθείιεη λα αλαγλσξίδεη πσο νη ειηθησκέλνη, ηώξα πηα, γνλείο ππήξμαλ 

θάπνηε ζεκαληηθό ζηήξηγκα ζηε δσή ηνπο θαη ηνπο πξνζέθεξαλ πνιιά. Αλαγλώξηζε πνπ 

νθείιεη, εύινγα, λα νδεγεί ζηελ αληαπόδνζε αλάινγεο πξνζθνξάο κε ηελ αλάιεςε ηεο 

θξνληίδαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ ειηθησκέλσλ απηώλ πξνζώπσλ. Δίλαη πξνθαλέο πσο νη 

ειηθησκέλνη άλζξσπνη πνπ έρνπλ παηδηά θαη εγγόληα αλακέλνπλ κηα ζηνηρεηώδε έζησ 

πεξίζαιςε∙ επηζπκνύλ ηελ επθαηξία λα αηζζάλνληαη αθόκε ρξήζηκνη γηα ηνπο άιινπο, θαη 

ζέινπλ λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπκκεηέρνπλ κε θάπνην ηξόπν ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ 

δηθώλ ηνπο αλζξώπσλ, ώζηε λα κε ληώζνπλ απνκνλσκέλνη. 

Δίλαη ιππεξό θαηλόκελν ηεο ζύγρξνλεο επνρήο λα εγθαηαιείπνληαη νη ειηθησκέλνη άλζξσπνη 

από ηνπο νηθείνπο ηνπο ή λα αληηκεησπίδνληαη κε βηαηόηεηα, αθνύ νη λεόηεξνη ηείλνπλ λα ηνπο 

εθιακβάλνπλ σο βάξνο θαη σο αλεπηζύκεηεο πιένλ παξνπζίεο. Γεκηνπξγείηαη, έηζη, κηα 

εμαηξεηηθά επώδπλε θαηάζηαζε γηα ηνπο αλζξώπνπο απηνύο πνπ γηα ρξόληα αγσλίζηεθαλ λα 

πξνζθέξνπλ θάζε πηζαλή ζηήξημε ζηα παηδηά ηνπο, λα βηώλνπλ ζηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο 

δσήο ηνπο ηελ αραξηζηία θαη ηε ζθιεξόηεηα ησλ παηδηώλ απηώλ 

 
 

 

Σρόποη κε ηοσς οποίοσς κπορεί λα βοεζήζεη ε θοηλωλία ηοσς γέροληες  

 

1. Η αληηκεηώπηζε ηωλ γερόληωλ από ηοσς λέοσς, ο ζεβαζκός : ζεβαζκόο πξνο έλα 

ειηθησκέλν  ζεκαίλεη λα κελ ηνλ πξνζβάινπκε, λα κελ ηνλ αληηκεησπίδνπκε κε 

επηζεηηθόηεηα ή αδηαθνξία, λα δείρλνπκε θαηαλόεζε γηα ηελ αλεκπνξηά ηνπ. Πξνπάλησλ, 

δείρλνπκε ζεβαζκό ζ’ έλα ειηθησκέλν κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, όηαλ δελ ηνλ ζέηνπκε ζε 

πεξηζώξην, αληηκεησπίδνληάο ηνλ σο πεξηηηό βάξνο. Γελ είλαη αλάγθε λα ζπκθσλνύκε ή λα 

ζπκκνξθσλόκαζηε κ’ ό,ηη καο ιέλε νη ειηθησκέλνη, δελ πξέπεη όκσο λα ηνπο 

απνδνθηκάδνπκε, επεηδή έρνπλ αληίζεηε γλώκε από καο. Από ηελ άιιε, είλαη δηθαίσκά καο 

λα κελ απνδερόκαζηε σο πξνζσπηθόηεηα θάπνηνλ ειηθησκέλν, αθόκε θαη λα κελ ηνλ 

εθηηκνύκε σο άλζξσπν, ίζσο γηαηί έρεη θάπνηεο αδπλακίεο πνπ ζεσξνύκε αζπγρώξεηεο, π.ρ. 

λα είλαη ππνθξηηήο ή ηζηγθνύλεο θ.ιπ. Όκσο έρνπκε ππνρξέσζε λα ηνπ ζπκπεξηθεξόκαζηε 
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κε ηξόπν πνπ λα κελ πξνζβάιιεη ηελ αλζξώπηλε αμηνπξέπεηά ηνπ. Σνλ ζεβαζκό ηνλ 

νθείινπκε όρη κόλν ζηνπο ειηθησκέλνπο αιιά θαη ζε θάζε άλζξσπν, αλεμάξηεηα από ηελ 

ειηθία ηνπ, ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε θαη ηε κόξθσζε, γηαηί κόλν έηζη δηθαηνύκαζηε λα 

απαηηνύκε από ηνπο άιινπο λα καο ζέβνληαη. 

2. Γεληθόηερα ε οηθογέλεηα θαη οη ζσγγελείς 

 πιεξνθόξεζε – ελεκέξσζε γηα ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ. 

 δηαλνκή θαγεηνύ. 

 παξνρή ππεξεζηώλ αλαθνύθηζεο θαη πεξίζαιςε. 

 νηθηαθή θξνληίδα ζε πξαθηηθή βνήζεηα ζην ζπίηη (θαζαξηόηεηα, ςώληα…). 

 παξνρή ππεξεζηώλ, όπσο ςπραγσγία, εξγνζεξαπεία, θπζηθνζεξαπεία, δπλαηόηεηεο    

 εθπαίδεπζεο θ.α. 

 θξνληίδα ην αββαηνθύξηαθν γηα ηελ αλαθνύθηζε ησλ ζπγγελώλ. 

 ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνύ (ηειεθσληθά θπθιώκαηα γηα ηνπο κνλαρηθνύο),επόπηεο 

γεηηνληάο. 

 πξνγξάκκαηα θαιήο γεηηνληάο θαη θηιηθώλ επηζθέςεσλ. 

 

3. Σα κέηρα από ηελ ποιηηεία, γηα λα έτοσλ οη ειηθηωκέλοη κηα γεκάηε θαη ελδηαθέροσζα 

δωή  

  δηεύξπλζε θαη βειηίσζε ησλ θέληξσλ αλνηρηήο πξνζηαζίαο (Κ.Α.Π.Η.). 

 παξνρή ηθαλνπνηεηηθώλ ζπληάμεσλ πνπ λα εμαζθαιίδνπλ κηα αμηνπξεπή δηαβίσζε. 

  ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε πνπ λα θαιύπηεη ηηο απμεκέλεο αλάγθεο απηήο ηεο 

θάζεο. 

 αλαγλώξηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο από ηελ πνιηηεία κε θνηλσληθέο δηαθξίζεηο, ηηκέο θαη 

εθδειώζεηο. 

 ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα (από ηα Μ.Μ.Δ. πνπ επνπηεύνληαη από ηελ πνιηηεία ) 

θαηάιιεια θαη ζπλαθή πξνο ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. 

 αμηνπνίεζε, κέζα από ζεζκνύο, ηεο πείξαο ησλ ειηθησκέλσλ θαη ηεο γλώζεο ηνπο γηα 

ζεκαληηθά ζέκαηα. 

 επηζηεκνληθή κειέηε θαη αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη πξαθηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ πνξηζκάησλ. 

 

4. Ση πρέπεη λα θάλοσλ οη ίδηοη :  

νη ειηθησκέλνη πξέπεη λα κελ παξαηηνύληαη από ηηο αλάγθεο θα ηηο επηζπκίεο ηνπο θαη λα κελ 

απηνπεξηνξίδνληαη ζε κηα γσληά ηνπ ζπηηηνύ. Αλ δελ κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ, λα βξίζθνπλ 

θάπνηα απαζρόιεζε, λα επηδίδνληαη ζε ό,ηη ηνπο αξέζεη θαη δίλεη ελδηαθέξνλ ζηε δσή ηνπο. 

Σν δεηνύκελν είλαη λα κελ παξαηηεζνύλ από ηε δσή, λα κελ μερλνύλ όηη έρνπλ δηθαηώκαηα, 

όπσο όινη νη άλζξσπνη, λα κελ παληθνβάιινληαη κε ηηο αζζέλεηεο θαη ηελ αλεκπνξηά ηνπο 

θαη, πξνπάλησλ, λα θξαηνύλ αλνηρηέο ηηο γέθπξεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο, αιιά 

θαη ηα παηδηά θαη ηα εγγόληα ηνπο. 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

Κείκελο 1  

Οη λέοη δίπια ζηελ ηρίηε ειηθία  
Σν 1990 ν Οξγαληζκόο Ηλσκέλσλ Δζλώλ (ΟΗΔ) αλαθήξπμε ηελ 1ε Οθησβξίνπ σο ηελ 

Παγθόζκηα Ηκέξα ησλ Ηιηθησκέλσλ θαη έλα ρξόλν αξγόηεξα όξηζε πέληε βαζηθέο αξρέο 

γηα ηνπο ειηθησκέλνπο, νη νπνίεο ζηνρεύνπλ ζην λα δηαζθαιίζνπλ όηη ζα δνζεί 

πξνηεξαηόηεηα ζηελ ηξίηε ειηθία από όιεο ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ θόζκνπ. Απηέο νη αξρέο 

είλαη ε αλεμαξηεζία, ε ζπκκεηνρή ησλ ειηθησκέλσλ ζηα θνηλά, ε δπλαηόηεηα 

εθπιήξσζεο ησλ πξνζσπηθώλ ζηόρσλ, ε θξνληίδα θαη ε αμηνπξέπεηα. Ο πνιηηηζκόο κηαο 

θνηλσλίαο θξίλεηαη κεηαμύ άιισλ από ηε ζηάζε ηεο απέλαληη ζηελ ηξίηε ειηθία. Παξόηη 

ε νηθνγέλεηα απνηειεί έλαλ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ζεζκνύο ζηελ Διιάδα, νη αξηζκνί 
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από έξεπλεο παξνπζηάδνπλ κηα ηδηαίηεξα ζιηβεξή εηθόλα: έλαο ζηνπο ηξεηο ειηθησκέλνπο, 

δειαδή 1.000.000 ζπλάλζξσπνί καο, ππνθέξνπλ από κνλαμηά.  

Δκείο, θαη θπξίσο νη λένη, έρνπκε βαζηά ππνρξέσζε λα αληηκεησπίζνπκε κε ζεβαζκό θαη 

πξαγκαηηθή βνύιεζε ηα πξνβιήκαηα ησλ ζπλαλζξώπσλ καο ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη λα 

ηνπο βνεζήζνπκε ζηε δηαζθάιηζε κηαο αμηνπξεπνύο θαζεκεξηλόηεηαο.  

Οθείινπκε ινηπόλ λα ηνπο πξνζθέξνπκε ηελ αλεμαξηεζία, ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηηο 

δπλαηόηεηεο γηα αμηνπξεπή δηαβίσζε θαη ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία, παξέρνληαο πςειέο 

ππεξεζίεο πγείαο θαη θξνληίδαο. Οθείινπκε λα είκαζηε ζην πιεπξό ηνπο, γηα όζα καο 

έρνπλ πξνζθέξεη απιόρεξα, γηαηί έρνπλ ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζην λα δηακνξθώζνπκε 

ηνπο ραξαθηήξεο καο θαη λα γίλνπκε ρξήζηκνη άλζξσπνη ζηελ θνηλσλία. Έηζη, όρη κόλν 

ζα λνεκαηνδνηεζεί ε δηαθήξπμε ηνπ ΟΗΔ, αιιά θαη ζα έρνπκε θάλεη ην πξνζσπηθό καο 

θαζήθνλ απέλαληη ζηελ ηξίηε ειηθία.  

Α. ηώθαο - Γ. Κξηθξήο, από ηελ ει. εθ. Μοσχάτο Ταύρος.gr, 29.4.2014 (δηαζθεπή).  

 

 

Κείκελν 2 

[Η θνηλσληθνπνίεζε ηεο ηξίηεο ειηθίαο] 

 

Αο πάξνπκε ηελ πεξίπησζε ησλ αλζξώπσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο. Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ζε 

απηήλ ηελ ειηθία ίζσο έρνπλ γηα πξώηε θνξά ζηε δσή ηνπο αξθεηό ειεύζεξν ρξόλν, γηα λα 

ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ, όπσο επηζπκνύλ. Θα κπνξνύζαλ, όκσο, όινη λα πεξάζνπλ επράξηζηα 

ηνλ ρξόλν ηνπο ζε κηα πιαηεία; ίγνπξα θάπνηνη θαη θάπνηεο ην θάλνπλ. Μάιινλ όζνη θαη 

όζεο έρνπλ ήδε έλα θύθιν γλσζηώλ βξίζθνληαη κεηαμύ ηνπο ζηηο πιαηείεο. Κάπνηνο παππνύο 

όκσο ή θάπνηα γηαγηά πνπ δελ έρεη έλαλ ηέηνην θύθιν, πόζν εύθνιν είλαη λα 

θνηλσληθνπνηεζεί ζε κηα πιαηεία, λα γλσξίζεη άιινπο αλζξώπνπο θαη λα αλαπηύμεη ζρέζεηο 

θηιίαο;  

 

Η Πνιηηεία ζα κπνξνύζε λα ζπκβάιεη ώζηε λα μεπεξαζηεί ε ακεραλία από έλαλ παππνύ ή 

κηα γηαγηά πνπ δελ έρεη πνιινύο γλσζηνύο ή θίινπο ζηε γεηηνληά ηνπ, λα έρεη έλα ιόγν λα 

πάεη ζηελ θνληηλή πιαηεία ηνπ ζπηηηνύ ηνπ θαη έηζη λα θνηλσληθνπνηεζεί. Όπσο νη Λέζρεο 

Φηιίαο ησλ Γήκσλ πξνζθέξνπλ παξαπάλσ από έλαλ θαθέ ή ηάβιη, ιόγσ ησλ πξνγξακκάησλ 

(γπκλαζηηθήο, απηνάκπλαο, δηαηξνθνινγίαο, νκάδεο ζπδεηήζεσλ, επνρηαθέο εθδειώζεηο θ.ά), 

πνπ θαζεκεξηλά παξαθνινπζνύλ όζνη ειηθησκέλνη είλαη κέιε, έηζη θαη νη πιαηείεο ζα 

κπνξνύζαλ λα κεηαηξαπνύλ θαηά θαηξνύο ζε ππαίζξηεο ιέζρεο θηιίαο, πξνζθέξνληαο ζηνπο 

θαηνίθνπο θάηη παξαπάλσ από κηα βόιηα.  

 

Παξόιν πνπ όια ηα παξαπάλσ πξνθαλώο δελ κπνξνύλ λα αληηζηξέςνπλ εληειώο ηνλ ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεη ε ζύγρξνλε θνηλσλία ηνπο ειηθησκέλνπο, ηνπο νπνίνπο ζηελ 

νπζία νδεγεί ζε θνηλσληθό απνθιεηζκό, σζηόζν, ζα κπνξνύζαλ λα ζπληειέζνπλ ζηε 

βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηηο ζύγρξνλεο κεγαινππόιεηο. Αθηεξώλνληαο θάπνηεο κέξεο ηνπ 

ρξόλνπ ηηο πιαηείεο καο ζηνπο ειηθησκέλνπο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή θαη ζηνπο λεόηεξνπο 

πσο ε πόιε δελ αλήθεη κόλν ζηα ληάηα, αιιά νθείινπκε λα ηελ θάλνπκε θηιόμελε θαη γηα ηελ 

ηξίηε ειηθία.  

Έ. Κνζθώζε, από ηελ ειεθηξνληθή εθεκεξίδα Oikopress, 23. 1. 2013 (δηαζθεπή).  

 

ΘΔΜΑΣΑ  

Α1. (Μνλάδεο 15)  

 

Α1. Πνηεο ελέξγεηεο, ζύκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο ησλ δύν θεηκέλσλ, ζα κπνξνύζαλ λα 

ζπληειέζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ησλ ειηθησκέλσλ; (60-80 ιέμεηο)  

(κνλάδεο 15)  
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Α2. (Μνλάδεο 10)  

Α2. Να δώζεηε από έλα πιαγηόηηηιν ζε θάζε παξάγξαθν θαη ησλ δύν θεηκέλσλ.  

(κνλάδεο 10) 

 

Β1. (Μνλάδεο 10)  

Β1. «Ο πνιηηηζκόο κηαο θνηλσλίαο θξίλεηαη κεηαμύ άιισλ από ηε ζηάζε ησλ κειώλ ηεο 

απέλαληη ζηελ ηξίηε ειηθία».  

Χξεζηκνπνηώληαο ηελ παξαπάλσ πξόηαζε, λα δεκηνπξγήζεηε κηα παξάγξαθν 50-60 ιέμεσλ.  

(κνλάδεο 10)  

 

Β2. ε πνηεο από ηηο αθόινπζεο θξάζεηο/πξνηάζεηο ησλ θεηκέλσλ ε γιώζζα ρξεζηκνπνηείηαη 

θπξηνιεθηηθά/δεισηηθά θαη ζε πνηεο κεηαθνξηθά/ζπλππνδεισηηθά;  

1. «είκαζηε ζην πιεπξό ηνπο»  

2. «θύθιν γλσζηώλ»  

3. «ζύγρξνλε θνηλσλία»  

(κνλάδεο 15) 

 

Κείκελν 3 

Σξίηε ειηθία 

 

Η «ηξίηε ειηθία» ή ηα γεξαηεηά είλαη κηα ζπλερηδόκελε θαη εμειηζζόκελε δηαδηθαζία, πνπ 

αξρίδεη ζε δηαθνξεηηθή ζηηγκή θαη εμειίζζεηαη κε δηαθνξεηηθό ξπζκό. Αθόκε, ζπλνδεύεηαη 

από δηαθνξεηηθέο γηα ηνλ θάζε άλζξσπν βηνινγηθέο, ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο αιιαγέο. Δύινγα, ινηπόλ, ν νξηζκόο ηεο ηξίηεο ειηθίαο είλαη πνιπζύλζεηνο θαη 

θάζε επηζηήκε πξνζεγγίδεη ηελ ειηθία απηή από ηε δηθή ηεο ζθνπηά.  

 

ύκθσλα κε ηε βηνινγία, γεξαηεηά είλαη ην βηνινγηθό θαηλόκελν θαηά ην νπνίν νη δσληαλνί 

νξγαληζκνί παξνπζηάδνπλ πξννδεπηηθή θάκςε ησλ θπζηνινγηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπο. Έηζη, 

κεηώλεηαη βαζκηαία ε δύλακε ζηα ειηθησκέλα άηνκα. Παξάιιεια, αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη 

ρξόληεο αζζέλεηεο. Απνηέιεζκα όισλ απηώλ είλαη ε κείσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ αηόκνπ, 

ε ειάηησζε ηνπ απνζέκαηνο ελέξγεηάο ηνπ θαη κηα πνηθηιία άιισλ εμσηεξηθώλ 

(θπζηνγλσκηθώλ θαη αηζζεηηθώλ) αιιαγώλ.  

 

Η ςπρνινγία από ηελ πιεπξά ηεο ππνγξακκίδεη θπξίσο ηηο κεηαβνιέο ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ 

ζπζηήκαηνο, πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο αληίιεςεο. Δπίζεο, 

ελδηαθέξεηαη γηα ηελ άκβιπλζε
1
 ησλ αηζζήζεσλ, θαζώο θαη ηελ ειάηησζε ηεο ηθαλόηεηαο γηα 

ηε ζσζηή ρξήζε πιεξνθνξηώλ.  

 

Η θνηλσληνινγία, θαη ηδηαίηεξα ε θνηλσληθή ςπρνινγία, ελδηαθέξεηαη γηα ηηο αιιαγέο πνπ 

πθίζηαηαη ε θνηλσληθή νκάδα ησλ ειηθησκέλσλ ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηηο άιιεο θνηλσληθέο 

νκάδεο. Δηδηθόηεξα, παξαηεξεί όηη αιιάδεη ν ξόινο ησλ ειηθησκέλσλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα 

θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ ρώξν ηεο εξγαζίαο ηνπο, εθόζνλ κεηά ηε ζπληαμηνδόηεζε 

απνκαθξύλνληαη από απηόλ θαη ζπρλά δνπλ ζην πεξηζώξην. Αθόκε, κειεηά ην πώο 

κεηαβάιιεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη απηώλ 

απέλαληη ζηελ θνηλσλία, γεγνλόο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.  

 

Σέινο, νη νηθνλνκηθέο επηζηήκεο πξνζεγγίδνπλ ηελ ηξίηε ειηθία από νηθνλνκηθή άπνςε. 

Μειεηνύλ, δειαδή, πόζα άηνκα είλαη νηθνλνκηθά ελεξγά, πόζα  

ζπληαμηνδνηνύληαη, πόζα είλαη άπνξα θαη πόζα έρνπλ πξόζζεηεο νηθνλνκηθέο αλάγθεο ιόγσ 

πξνβιεκάησλ πγείαο θαη ζηέγεο.  

 

Από όιεο απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο ζηελ ηξίηε ειηθία γίλεηαη ζαθέο πσο είλαη δύζθνιν, αλ όρη 

αδύλαην, λα νξίζεη θαλείο απηήλ ηελ νκάδα. Γηα ιόγνπο θαζαξά πξαθηηθνύο έρεη νξηζηεί ην 
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60ν ή ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ησλ αλζξώπσλ σο ελδεηθηηθό ηεο έλαξμεο ηεο γεξνληηθήο 

ειηθίαο, γηαηί ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ην άηνκν ζπληαμηνδνηείηαη, όηαλ θζάζεη ζ’ απηή ηελ 

ειηθία. Ωζηόζν, πνιινί επηζηήκνλεο θάλνπλ ηνλ δηαρσξηζκό κεηαμύ «ηξίηεο» θαη «ηέηαξηεο 

ειηθίαο» θαη ρξεζηκνπνηνύλ σο θξηηήξην δηάθξηζεο ησλ δύν απηώλ ειηθηαθώλ νκάδσλ ηε 

δπλαηόηεηα ηνπ αηόκνπ γηα απηνεμππεξέηεζε.  

Μ. Μαιηθηώζε – Λνΐδνπ. (2000). «Σξίηε ειηθία». ην: Παηδαγσγηθή Ψπρνινγηθή 

Δγθπθινπαίδεηα Λεμηθό, η. 8νο, ζει. 4838. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα (δηαζθεπή).  

1 άκβιπλζε: κείσζε, ειάηησζε  

 

 

ΘΔΜΑΣΑ  

 

Α1. (Μνλάδεο 15)  

Α1. Γηα πνηνπο ιόγνπο, ζύκθσλα κε ην θείκελν, ε ηξίηε ειηθία παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ από 

νηθνλνκηθή άπνςε; (60-80 ιέμεηο)  

(κνλάδεο 15)  

 

Α2. (Μνλάδεο 10)  

Α2. Πνηα είλαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο ηέηαξηεο παξαγξάθνπ (Η 

θνηλσληνινγία...δξαζηεξηνηήησλ ηνπο) ηνπ θεηκέλνπ;  

(κνλάδεο 10)  

 

Β1. (Μνλάδεο 10)  

Β1. «Mεηαβάιιεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη απηώλ 

απέλαληη ζηελ θνηλσλία».  

Χξεζηκνπνηώληαο ηελ παξαπάλσ πξόηαζε, λα δεκηνπξγήζεηε κία παξάγξαθν 50-60 ιέμεσλ.  

(κνλάδεο 10)  

 

Β2. (Μνλάδεο 15)  

Β2. Να επηζεκάλεηε ζε πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο/θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ ε γιώζζα 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξηνιεθηηθά/δεισηηθά θαη ζε πνηεο κεηαθνξηθά/ζπλππνδεισηηθά:  

1. «Κάζε επηζηήκε πξνζεγγίδεη ηελ ειηθία απηή»  

2. «ν ξόινο ησλ ειηθησκέλσλ»  

3. «ην άηνκν ζπληαμηνδνηείηαη»  

(κνλάδεο 15) 


