
 

 

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ 

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

1. Αναξιοπρεπής διαβίωση (άποροι, άστεγοι, υποσιτισμένοι_. 

2. Δυσχερής επιβίωση (οι χαμηλοσυνταξιούχοι ζουν κάτω από το 

όριο βιωσιμότητας). 

3. Απόρριψη και απρεπή συμπεριφορά από τη νεολαία. 

4. Ψυχολογικά προβλήματα (μοναξιά, κατάθλιψη κ. ά.). 

5. Ταλαιπωρία, κυρίως όταν επισκέπτονται δημόσιες υπηρεσίες. 

6. Ανεπαρκής περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία. 

7. Εκμετάλλευση από τα παιδιά και άλλους επιτηδείους. 

8. Αδιαφορία, έως και εγκατάλειψη, από το οικογενειακό και 

ευρύτερα συγγενικό περιβάλλον. 

9. Κακομεταχείριση σε ιδρύματα (οίκοι ευγηρίας). 

Συνεπώς, η περιθωριοποίηση, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η αδιαφορία 

της κοινωνίας, για τους υπερήλικες φανερώνουν ότι στην εποχή μας 

τείνουν να χαθούν: η ανθρωπιά και η ευαισθησία, η αγάπη και η 

φροντίδα, η δημοκρατικότητα και ο πολιτισμός. 

ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

1. Θεωρούνται απόμαχοι της ζωής, και, επομένως, αντιπαραγωγικοί. 

2. Οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής και η πολλαπλότητα των ρόλων που 

απορροφούν το χρόνο και την ψυχική διάθεση του σύγχρονου 

ανθρώπου. 

3. Ο ατομικισμός, η ιδιοτέλεια και η γενικότερη ηθική κρίση που 

αποδυναμώνουν το σεβασμό προς το συνάνθρωπο, όπως το κυνήγι 

του χρήματος που μας καθιστά μάλλον απάνθρωπους. 

4. Ο καταναλωτισμός και η εξειδίκευση που εντείνουν τη 

συναισθηματική αναλγησία. 

5. Η ζωή στις μεγαλουπόλεις που αποξενώνει τον άνθρωπο. 

6. Το σχεδόν ανύπαρκτο κράτος πρόνοιας ελλείψει πολιτικής 

βούλησης και δευτερευόντως λόγω οικονομικής δυσπραγίας. 

7. Η δυσλειτουργία των παιδευτικών φορέων (οικογένεια, σχολείο) 

και των Μ.Μ.Ε., στο βαθμό που διαμορφώνουν ανθρώπους οι 



 

 

οποίοι δεν είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν χωρίς κατ’ ανάγκη 

να κερδίζουν. 

ΠΡΟΤΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

1. Βοήθεια και συμπαράσταση. 

2. Φροντίδα και ζεστασιά. 

3. Σεβασμό και αγάπη. 

4. Αξιοπρεπή διαβίωση. 

5. Ψυχαγωγία και συντροφιά. 

Η ευθύνη για την επίτευξη των παραπάνω και, κυρίως, για την ποιοτική 

αναβάθμιση της διαβίωσής τους βαρύνει όλους: 

 Η πολιτεία: αύξηση συντάξεων, προγράμματα κοινωνικού 

τουρισμού, ενίσχυση προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι», έλεγχος 

και βελτίωση των συνθηκών στα κρατικά άσυλα, ψυχολογική 

υποστήριξη κ. ά. 

 Η τοπική αυτοδιοίκηση: Κ.Α.Π.Η., σίτιση, στέγαση κ.λπ. 

 Η οικογένεια και το σχολείο: φροντίδα για τους ηλικιωμένους, 

κλίμα ζεστό και οικείο, γαλούχηση των παιδιών με την αντίληψη 

ότι οι ηλικιωμένοι αξίζουν το σεβασμό. 

 Η κοινωνία των πολιτών και το κάθε άτομο: εθελοντική δράση από 

φορείς (π.χ. εκκλησία), κοινωνική συνείδηση, ανάληψη 

δημιουργικών πρωτοβουλιών κ.ά. 

 Οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι: επιβάλλεται να μην παραιτούνται του 

δικαιώματος να ζήσουν με αξιοπρέπεια (προϋπόθεση η ψυχική 

αντοχή). 

Η ενδεδειγμένη στάση απέναντι στους ηλικιωμένους προϋποθέτει 

ανθρώπους πεπαιδευμένους, με ήθος και ψυχικό μεγαλείο αλλά και 

κράτος με ισχυρή πολιτική βούληση που διαθέτει μηχανισμούς πρόνοιας. 

 


