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Πεξίιεςε
Η Τξίηε ειηθία ζπλδέεηαη κε κύζνπο, ζηεξεόηππα θαη παξεμεγήζεηο, θνηλόο
παξνλνκαζηήο ησλ νπνίσλ είλαη ε απώιεηα ηεο απηνλνκίαο, ε επηδείλσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο
θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε. Σηελ παξνύζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο ζπλέληεπμεο,
γηα λα αλαδεηρζνύλ ηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηα ειηθησκέλα άηνκα. Δηεθάλε όηη όζα
άηνκα δηαβηνύζαλ ζε ηδξύκαηα ή γεξνθνκεία παξνπζηάδαλ ζπκπηώκαηα θαηάζιηςεο, ελώ νη
ειηθησκέλνη πνπ δηαηεξνύζαλ ζρέζεηο κε ηα παηδηά θαη ηα εγγόληα ηνπο αηζζάλνληαλ πην
δεκηνπξγηθνί.

Λέμεηο Κιεηδηά Σξίηε ειηθία, θαηάζιηςε, ζπλεληεύμεηο
Εηζαγσγή
Οη αιιαγέο ζηνλ νξγαληζκό κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο κπνξνύλ λα
ηαμηλνκεζνύλ ζε κεηαβνιέο ζην γλσζηηθό ηνκέα, ζηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ζηελ
πξνζαξκνγή. ζνλ αθνξά ηνλ πξώην παξαηεξείηαη αδπλακία πξόζθηεζεο λέαο
γλώζεο, αιιά ην γεγνλόο απηό αληηζηαζκίδεηαη από ηελ αύμεζε ηεο θξηηηθήο
ηθαλόηεηαο θαη ηελ επρέξεηα αμηνπνίεζεο ηεο εκπεηξίαο θαη ησλ εκπεδσκέλσλ θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο δσήο δεμηνηήησλ. Σειεπηαίεο έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη όηη ε απώιεηα
ηεο κλήκεο είλαη επηιεθηηθή (νη ειηθησκέλνη μερλνύλ ζπκβάληα θαη πιεξνθνξίεο πνπ
δελ ηνπο ελδηαθέξνπλ) θαη δελ αθνξά ηε καθξνπξόζεζκε, αιιά ηε βξαρππξόζεζκε
κλήκε. Σα λέα γη’ απηνύο εξεζίζκαηα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κε αξγόηεξνπο
ξπζκνύο, ελώ νη αζθήζεηο απνκλεκόλεπζεο, ην δηάβαζκα θαη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή
ζε δξαζηεξηόηεηεο απνηξέπνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Ζ απώιεηα γλώζεο
είλαη παζνινγηθή θαηάζηαζε θαη κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε όιεο ηηο ειηθίεο.
Ζ εζσζηξέθεηα απμάλεηαη θαηά ηελ ηξίηε ειηθία, αιιά ηαπηόρξνλα κεηώλεηαη
ν λεπξσηηζκόο. ύκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο απόζπξζεο νη ειηθησκέλνη απνζηεξνύληαη
κεγάινπ κέξνπο ησλ θνηλσληθώλ ηνπο ξόισλ, αιιά θαη ε ίδηα ε θνηλσλία ηνπο
πεξηζσξηνπνηεί (θπξίσο γηα ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ
νηθνλνκία). Κνηλσληθά αίηηα αλαγθάδνπλ ηνπο ειηθησκέλνπο λα απνδερηνύλ ξόινπο

εμάξηεζεο (από ηελ νηθνγέλεηα, ηελ θξαηηθή κέξηκλα, ην ζύζηεκα πξόλνηαο θαη
πεξίζαιςεο), πνπ πνιιέο θνξέο είλαη γελεζηνπξγνί παξάγνληεο θαηάζιηςεο.
Βάζεη ζηαηηζηηθώλ νη θάηνηθνη άλσ ησλ εμήληα πέληε εηώλ ζηελ Διιάδα
αληηπξνζσπεύνπλ ην 18% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο (από 15% ην 1995).
Ζ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνύ έρεη ζεκαληηθέο επηπηώζεηο νηθνλνκηθό-θνηλσληθήο πθήο
θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα ζνβαξή απεηιή ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.
Σν 50% ησλ γπλαηθώλ άλσ ησλ 65 εηώλ είλαη ρήξεο θαη ζπλήζσο δηαβηνύλ
κόλεο ηνπο, γεγνλόο πνπ εληείλεη ηα πξνβιήκαηα ηεο ηξίηεο ειηθίαο. Σν 62% ησλ
γπλαηθώλ απηώλ δειώλεη αλαζθάιεηα θαη θόβν γηα πξνζσπηθή επίζεζε ή ιεζηεία
εηδηθά ζηα αζηηθά θέληξα. Πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 45% ησλ ειηθησκέλσλ δειώλεη όηη
έρεη πέζεη ζύκα ςπρνινγηθήο ή ζσκαηηθήο βίαο από άιινπο ελήιηθεο. Φπζηθά όιν ην
ελδηαθέξνλ ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ εξεπλώλ έρεη ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε
ζύκαηα βίαο λεαξόηεξσλ ειηθηώλ, κε απνηέιεζκα λα αγλννύληαη νη θξαπγέο ησλ
ειηθησκέλσλ.
Σν εηζόδεκα ησλ ειηθησκέλσλ γπλαηθώλ είλαη ζπζηεκαηηθά θαηώηεξν από
εθείλν ησλ αλδξώλ, δεδνκέλνπ όηη νη επαγγεικαηηθέο δσέο ηνπο ήηαλ ζπλήζσο
απνζπαζκαηηθέο, θαηαθεξκαηηζκέλεο ή αλύπαξθηεο. Έηζη νη ειηθησκέλεο γπλαίθεο
πνπ δνπλ θάησ από ηα όξηα ηεο θηώρηαο είλαη πνιύ κεγαιύηεξν από ην αληίζηνηρν
ησλ αλδξώλ. Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ειηθησκέλσλ ζπλήζσο επηβαξύλεηαη από
έμνδα γηα πεξίζαιςε, θάξκαθα, κηζζνύο αηόκσλ πνπ ηνπο θξνληίδνπλ θιπ. Οη άλδξεο
ειηθησκέλνη έρνπλ πνιύ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα ππνθέξνπλ από καθξνρξόληεο
αζζέλεηεο. Αληίζεηα ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 85+ νη άλδξεο εκθαλίδνπλ ιηγόηεξεο
αζζέλεηεο από ηηο γπλαίθεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ αηόκσλ ηξίηεο ειηθίαο θαη ζηα δύν
θύια δηαηεξεί ην ζεμνπαιηθό ηεο ελδηαθέξνλ, αλ θαη παξαηεξείηαη ζπζηεκαηηθή
παξαθκή ζε όιεο ζρεδόλ ηηο αηζζήζεηο θαη κείσζε ηεο δπλακηθήο ησλ πλεπκόλσλ ( ε
νπνία όκσο αξρίδεη λα θζίλεη από ηελ ειηθία ησλ 30 θαη κεηά). Ζ κπτθή δύλακε
πεξηνξίδεηαη από 15-46% ζε ζύγθξηζε κε ηε λεαληθή ειηθία.Οη ειηθησκέλνη νδεγνί
απηνθηλήησλ εκπιέθνληαη ζπαληόηεξα ζε ηξνραία αηπρήκαηα. Πξσηαζιεηέο ζηα
ζνβαξά αηπρήκαηα είλαη νη λένη θάησ ησλ 30 εηώλ.Σν 80% ησλ ειηθησκέλσλ κπνξεί
λα ζπλερίζεη λα αζρνιείηαη θαλνληθά κε ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο. Έξεπλεο
έρνπλ απνδείμεη όηη νη ειηθησκέλνη εξγαδόκελνη είλαη πην παξαγσγηθνί από ηνπο
λένπο, εξγάδνληαη κε πην ζηαζεξνύο ξπζκνύο, απνπζηάδνπλ ιηγόηεξν από ηε δνπιεηά,
έρνπλ πεξηζζόηεξα θίλεηξα θαη ζπλήζσο ε εκπεηξία ππνζθειίδεη ηε κπτθή δύλακε.
Παξάιιεια, νη πεξηζζόηεξεο έξεπλεο επηβεβαηώλνπλ όηη, αλ θαη νη γεξνληόηεξνη

ζπλεζίδνπλ λα παγηώλνπλ ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο, εληνύηνηο αληηδξνύλ θαηά ηνλ ίδην
ηξόπν ζηελ αιιαγή θαη ζηα λέα εξεζίζκαηα θαη αιιάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο κε ηνλ
ίδην ξπζκό, όπσο θαη νη λεαξόηεξνη. Αλ θαη καζαίλνπλ δπζθνιόηεξα λέεο ηερληθέο,
δηαζέηνπλ πεξηζζόηεξα θίλεηξα γηα κάζεζε, γεγνλόο πνπ εμηζνξξνπεί όπνηα
κεηνλεμία. Οπζηαζηηθά κεηαβάιιεηαη ν ξπζκόο κάζεζεο θαη όρη ε ηθαλόηεηα
κάζεζεο. ζν πεξηζζόηεξν ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη όζν
πεξηζζόηεξεο επζύλεο αλαιακβάλνπλ, ηόζν κεηώλεηαη ν θίλδπλνο ςπρηθώλ
δηαηαξαρώλ.
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απηνζπγθξάηεζε θαη εθξήμεηο ζπκνύ. Ζ απώιεηα ηεο αθνήο ζπλνδεύεηαη από
ζπλαηζζήκαηα εγθαηάιεηςεο, απνκόλσζεο θαη θόβνπ. Δπεηδή νη λεαξόηεξνη, εμαηηίαο
ηεο ειιεηκκαηηθήο αθνήο ησλ ειηθησκέλσλ πεξηνξίδνπλ ην ιόγν ηνπο θαη ηηο
ζπδεηήζεηο κε απηνύο, νη γέξνληεο βπζίδνληαη ζηνλ πξνζσπηθό ηνπο θόζκν. Πνιινί
αληηκεησπίδνπλ έμεηο αιθννιηζκνύ, νη νπνίεο όκσο δελ γίλνληαη εύθνια αληηιεπηέο,
επεηδή δελ επεξεάδνπλ ηελ αλύπαξθηε εξγαζηαθή θαηάζηαζε. Ο ζηηγκαηηζκόο είλαη
εληνλόηεξνο γηα ηηο γπλαίθεο ηξίηεο ειηθίαο θαη γη’ απηό καζαίλνπλ λα θξύβνπλ ηε
ζπλήζεηα λα πίλνπλ πεξηζζόηεξν. Σα απνηειέζκαηα ηνπ αιθνόι εθιακβάλνληαη ηηο
πην πνιιέο θνξέο σο ζπκπηώκαηα ηεο ηξίηεο ειηθίαο.
Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο ζε ειηθησκέλνπο θαηέδεημαλ όηη ην 10-25% απηώλ
εκθάληδε ζπκπηώκαηα θαηάζιηςεο. Τπνινγίδεηαη όηη ε θαηάζιηςε ζε γέξνληεο πνπ
δελ ρξεηάδνληαη πεξίζαιςε ή δηαβηνύλ κε ηνπο δηθνύο ηνπο θηάλεη ην πνζνζηό ηνπ
5%, ελώ ζε όζνπο θαηαθεύγνπλ ζε λνζνθνκεία θαη ηδξύκαηα γηα ειηθησκέλνπο
μεπεξλά ην 20%. Μάιηζηα νη απηνθηνλίεο αηόκσλ ηξίηεο ειηθίαο αληηζηνηρνύλ ζην
18% ησλ ζπλνιηθώλ απηνθηνληώλ ζηνλ πιεζπζκό. Έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 45%
ππνθέξεη από κειαγρνιία ή άιια πξόδξνκα ζπκπηώκαηα θαηάζιηςεο, ηα νπνία
ζπάληα δηαγηγλώζθνληαη. Δίλαη άμην πξνζνρήο όηη ζηα λνζνθνκεία δύζθνια
αλαγλσξίδεηαη ε θαηάζιηςε θαη απηό νθείιεηαη :
α) ζηε δπζθνιία αλαγλώξηζεο θαη δηάγλσζεο ηεο θαηάζιηςεο
β)

ζηε

πξνηεξαηόηεηα

ηεο

αληηκεηώπηζεο

άιισλ

ζεκαληηθόηεξσλ

πξνβιεκάησλ πγείαο.
γ) ζηελ ππνηίκεζε ζπρλόηεηαο εκθάληζεο ηεο θαηάζιηςεο.
Ζ θαηάζιηςε ζηελ Σξίηε ειηθία έρεη πνιιέο θνξέο θνηλσληθά θαη ςπρνινγηθά
αίηηα:
- Πέλζνο θαη απώιεηα αγαπεκέλσλ πξνζώπσλ, θίισλ θιπ.
- Κνηλσληθή απνκόλσζε θαη έιιεηςε ελδηαθεξόλησλ κεηά ηε ζύληαμε

- Αιιαγή ζηνλ ηξόπν δσήο
-Μνλαμηά θαη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο
Μνξθέο θαηάζιηςεο
Ζ θαηάζιηςε ζηνπο ειηθησκέλνπο κπνξεί λα είλαη πξσηνγελήο ή δεπηεξνγελήο
(απνηέιεζκα δειαδή κηαο άιιεο ςπρηαηξηθήο ή κε δηαηαξαρήο).
Ζ πξσηνγελήο θαηάζιηςε είλαη ηξηώλ εηδώλ :
1) Ζ Μείδσλ θαηάζιηςε : απαηηείηαη ε ύπαξμε έληνλσλ θαηαζιηπηηθώλ
ζπκπησκάησλ γηα ηξεηο ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδεο.
Υαξαθηεξίδεηαη από :
-Αξλεηηθά πλαηζζήκαηα (κειαγρνιία, αίζζεζε απειπηζίαο)
-Φπρνθηλεηηθέο δηαηαξαρέο (δηέγεξζε ή θαηαζηνιή)
-Γλσζηηθέο δηαηαξαρέο (ελνρέο, ρακειή απηνεθηίκεζε)
- σκαηηθά ζπκπηώκαηα (δηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν, όξεμε, βάξνο)
- Κνηλσληθή απόζπξζε
2) Ζ Γπζζπκία : ραξαθηεξίδεηαη από ζπκπηώκαηα παξόκνηα κε απηά ηεο
κείδνλνο θαηάζιηςεο.

Ζ ζπκπησκαηνινγία ζα πξέπεη λα ππάξρεη γηα δπν

ηνπιάρηζηνλ ρξόληα.
3)
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Άηππεο

κνξθέο

θαηάζιηςεο

(ζπγθεθαιπκκέλε

θαηάζιηςε):

ραξαθηεξίδεηαη από άξλεζε ηνπ θαηαζιηπηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο, ην νπνίν εκθαλίδεηαη
κε ηε κνξθή ζσκαηηθώλ ή γλσζηηθώλ ζπκπησκάησλ.
Ζ δεπηεξνγελήο θαηάζιηςε ζηνπο ειηθησκέλνπο κπνξεί λα είλαη δπν κνξθώλ :
Ζ νξγαληθή θαηάζιηςε πνπ είλαη απνηέιεζκα βηνινγηθώλ κεηαβνιώλ ζηνλ
νξγαληζκό ηνπο αζζελνύο είηε ιόγσ κηαο λόζνπ πνπ πξνζβάιιεη ην θεληξηθό λεπξηθό
ζύζηεκα είηε ιόγσ ιήςεο θαξκάθσλ πνπ πξνθαινύλ αληίζηνηρεο βηνρεκηθέο
κεηαβνιέο θαη νη

θαηαζιηπηηθέο αληηδξάζεηο σο απνηέιεζκα ςπρνινγηθήο

αληίδξαζεο ζε ζσκαηηθή λόζνπο κε πξώην ζύκπησκα ην άγρνο.
Μύζνη ζρεηηθά κε ηελ Τξίηε ειηθία


Ζ γήξαλζε είλαη έλα αδηέμνδν κε κόλε ιύηξσζε ην ζάλαην. Ζ

πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε ζηακαηνύλ.


Οη λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο επηδεηλώλνληαη θαη πξνθαινύλ ηα ζθώκκαηα

θαη ηελ έιιεηςε αλνρήο από ηνλ θνηλσληθό πεξίγπξν.


Σα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο είλαη βάξνο γηα ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο

Πνπ νθείινληαη νη κύζνη απηνί


ηελ ππεξγελίθεπζε. Οη άλζξσπνη ζπλήζσο γλσξίδνπλ κεκνλσκέλεο

πεξηπηώζεηο ειηθησκέλσλ πνπ πάζρνπλ ςπρνινγηθά ή βηνινγηθά θαη γεληθεύνπλ ζε
όινλ ηνλ πιεζπζκό. Παξάιιεια αληηιακβάλνληαη σο ζνβαξόηεξα ηα πξνβιήκαηα
ησλ αηόκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο από όηη ηα ίδηα ηα άηνκα άλσ ησλ 65 εηώλ. ηνλ
παξαθάησ πίλαθα ζθηαγξαθείηαη κε πνζνζηά ε αληίιεςε απηή.
Αληίιεςε
Πξόβιεκα

λεαξόηεξσλ γηα ηα άηνκα ησλ 65 εηώλ γηα ηνπο εαπηνύο
άλσ ησλ 65 εηώλ

Φόβνο όηη ζα πέζνπλ

Αληίιεςε αηόκσλ άλσ
ηνπο

69%

37%

55%

22%

Μνλαμηά

46%

26%

Καθή πγεία

57%

35%

46%

4%

ζύκα εγθιεκαηηθήο πξάμεο
Οηθνλνκηθέο
δπζρέξεηεο

Έιιεηςε
ελδηαθεξόλησλ



Οη πεξηζζόηεξνη αγλννύλ όηη ε Σξίηε ειηθία έρεη εύξνο πνπ θηάλεη

κέρξη θαη ηα 30 ή θαη παξαπάλσ έηε (από 65-100). Τπάξρεη ε ηάζε ηζνπεδσηηθήο
νκνγελνπνίεζεο, δειαδή παξάβιεςε ηνπ γεγνλόηνο όηη νη δηαηνκηθέο δηαθνξέο είλαη
εληνλόηαηεο αλάκεζα ζηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο – θαη ζπλήζσο πην εκθαλείο ζε
ζύγθξηζε κε ηα λεαξά άηνκα- εμαηηίαο ελδναηνκηθώλ, ςπρνινγηθώλ, βηνινγηθώλ θαη
θνηλσληθώλ παξαγόλησλ. ( π.ρ. άιινη βξίζθνληαη ζε ρεξεία, άιινη δηαβηνύλ κόλνη
θαη άιινη κε ηελ νηθνγέλεηα, άιινη εμαθνινπζνύλ λα εξγάδνληαη άηππα, ην ύςνο ησλ
ζπληάμεσλ είλαη δηαθνξεηηθό θιπ.) Σν κόλν θνηλό ζηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο είλαη
ε ειηθία ηνπο.


Ζ απώιεηα κλήκεο ζε λεαξόηεξε ειηθία είλαη εμίζνπ ζπρλή, αιιά

απνδίδεηαη ζην άγρνο, ζην θόξην εξγαζίαο θαη ζηηο βηνηηθέο κέξηκλεο. Μεηά ηα 65 έηε
απνδίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη εζθαικέλα ζην γήξαο.


Οη θνηλσληθέο λόξκεο, ε πξόζβαζε θαη ε δνκή ησλ ρώξσλ είλαη

δηακνξθσκέλεο γηα άηνκα λεαξήο ειηθίαο. Σα πξάζηλα θαλάξηα γηα ηνπο πεδνύο
δηαξθνύλ ιηγόηεξν, ηα πεδνδξόκηα θξάδνπλ από παξάλνκα παξθαξηζκέλα

απηνθίλεηα, ηα αζαλζέξ είλαη πξνβιεκαηηθά θιπ. Ζ ίδηα ε θνηλσλία δελ δηεπθνιύλεη
ηε δσή ησλ γεξόλησλ.


Σα πεξηζζόηεξα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο έρνπλ ζπρλέο επαθέο κε ηα κέιε

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Σν πνζνζηό απηώλ πνπ παξακεινύληαη από ηα παηδηά ή ηα
εγγόληα ηνπο, εηδηθά ζηελ Διιάδα, είλαη πνιύ κηθξόηεξν από απηό πνπ θξνληίδεηαη
από ηελ νηθνγέλεηά ηνπ.


Ζ πξνβνιή, δειαδή ε ηάζε ησλ λέσλ λα πξνβάιινπλ ζηνπο

γεξνληόηεξνπο ηνπο δηθνύο ηνπο θόβνπο γηα ηελ απώιεηα ηεο πγείαο θαη ηεο
νκνξθηάο, ηεο γνληκόηεηαο θαη ηεο επεμίαο, ηελ αγσλία γηα ηε θζίζε θαη ηελ
παξαθκή, ην άγρνο ηνπ ζαλάηνπ.


Οη κύζνη γηα ηελ Σξίηε ειηθία είλαη απνθύεκα ηεο ζύγρξνλεο

βηνκεραληθήο θνηλσλίαο, πνπ ζπλδέεη ηελ αμία κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ ηθαλόηεηα
πινπηηζκνύ ή ζπγθέληξσζεο πόξσλ. ηνπο Aboriginals ηεο Απζηξαιίαο, όπσο θαη
ζηνπο αλαηνιηθνύο πνιηηηζκνύο νη γέξνληεο είλαη πξόζσπα ζεβαζηά θαη θνξείο ησλ
γλώζεσλ, ηεο εκπεηξίαο, ησλ παξαδόζεσλ θαη ηεο ζνθίαο.


Σα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο δηαζέηνπλ αγνξαζηηθή δύλακε πάλσ από

ηνλ κέζν όξν ηνπ ελεξγνύ πιεζπζκνύ, ηελ νπνία δηνρεηεύνπλ ζηα παηδηά θαη ηα
εγγόληα ηνπο δίλνληαο ζπρλά ηελ αίζζεζε όηη νη ίδηνη θπηνδσνύλ.
Γελ πξέπεη λα ιεζκνλνύκε όηη ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο πξέπεη λα
κπνξνύλ:
 Να επηιέγνπλ ηνλ ηξόπν δσήο ηνπο
 Να δηαβηνύλ ζε αμηνπξεπείο ζπλζήθεο ζην νηθείν θπζηθό θαη θνηλσληθό
ηνπο πεξηβάιινλ.
 Να δηαηεξνύλ ηελ απηνλνκία , ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή, ηελ επηθνηλσλία
θαη λα απμάλνπλ ηελ απηάξθεηα ηνπο.
 Να έρνπλ ίζεο επθαηξίεο θαη θαηνρπξσκέλα δηθαηώκαηα ώζηε λα κε
γίλνληαη απνδεθηέο πξνθαηαιήςεσλ θαη απνθιεηζκώλ.
 Να επηιέγνπλ, λα δηεθδηθνύλ θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηνπο ηξόπνπο θαη ηα
κέζα πνπ βειηηώλνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπο.
 Να απνιακβάλνπλ ππεξεζηώλ θαη παξνρώλ πνπ λα ηνπο εμαζθαιίδνπλ
πγεία, πνηόηεηα δσήο θαη επηβίσζε.
 Να εθθξάδνπλ ην δηθαίσκά ηνπο γηα ζεμνπαιηθή δσή θαη όρη λα
ελνρνπνηνύλ ηελ εξσηηθή ηνπο αλάγθε

 Να ηνπο αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα λα επηιέγνπλ νη ίδηνη ηνπο θηλδύλνπο
ζηνπο νπνίνπο ζα εθηεζνύλ ( πνιινί ζεσξνύλ όηη όια είλαη επηθίλδπλα γηα ηα άηνκα
ηεο ηξίηεο ειηθίαο- από ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ κέρξη ην αλέβαζκα κηαο
ζθάιαο).
Ζ θνηλσληθή ζπκκεηνρή επηηπγράλεηαη :
-κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο
- κε ηε δηαξθή αλαδήηεζε λέσλ ελδηαθεξόλησλ
- κε ηελ απαζρόιεζε θαη κεηά ηε ζύληαμε
- κέζσ θνηλσληθώλ πξνγξακκάησλ δξαζηεξηνπνίεζεο
- κε ηελ αλαγλώξηζε ησλ ειηθησκέλσλ σο ελεξγώλ πνιηηώλ θαη θνξέσλ
εκπεηξίαο
Πξνγξάκκαηα γηα ειηθησκέλνπο

Μνλάδεο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ (ΜΦΖ)
Παξέρνπλ ππεξεζίεο δεπηεξνβάζκηαο θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη παξέρνληαη
θπξίσο από δεκόζηνπο θνξείο θαη από Ννκηθά πξόζσπα Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ.

Ο

θεληξηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ησλ ΜΦΖ είλαη ζεξαπεία θαη απνθαηάζηαζε ζσκαηηθήο
θαη πλεπκαηηθήο ςπρηθήο λόζνπ ή αλαπεξίαο θαζώο θαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ
ζπλεπεηώλ ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ. ηηο καλάδεο απηέο παξέρεηαη πεξίζαιςε
ζε ειηθησκέλα άηνκα πνπ δηαβηνύλ κόλα ηνπο ή δελ απηνεμππεξεηνύληαη. ηόρνο
ηνπο είλαη ε εμαζθάιηζε ζηνπο ειηθησκέλνπο αμηνπξεπώλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο, ε
ξύζκηζε ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ηνπο θαη ε δηαηήξεζε ηνπο σο ελεξγά θνηλσληθά
κέιε.
Λέζρεο θηιίαο
Οη Λέζρεο Φηιίαο είλαη κηα πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Δίλαη ρώξνη
πνπ κπνξνύλ ειηθησκέλνη λα αλαδεηήζνπλ αλζξώπηλε δεζηαζηά, επαθή κε
ζπλνκειίθνπο, θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ςπραγσγία. Σν πξόγξακκα πξνβιέπεη
επίζεο

δεκηνπξγηθή

απαζρόιεζε,

εξγνζεξαπεία,

θπζηνζεξαπεία,

εκεξήζηεο

εθδξνκέο, επηζθέςεηο ζε πνιηηηζηηθνύο ρώξνπο. ηόρνο ηνπο είλαη εμνηθείσζε ησλ
ειηθησκέλσλ κε ηα πξνβιήκαηα ηεο ηξίηεο ειηθίαο, ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο
θαηλνύξγηεο ζπλζήθεο δσήο, ε νκαιή ζπλύπαξμε κε ηνπο λεώηεξνπο θαη ε παξνρή

ελόο ππνζηεξηθηηθνύ πεξηβάιινληνο ηδίσο ζε αλζξώπνπο πνπ δελ έρνπλ νηθνλνκηθά
κέζα ε νηθνγέλεηα λα ηνπο θξνληίζεη.
Πξόγξακκα ‘ Βνήζεηα ζην ζπίηη’
θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο
Ζ παξακνλή ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο ζην νηθείν
θπζηθό θαη θνηλσληθό ηνπο πεξηβάιινλ, ε δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο ηεο νηθνγέλεηαο, ε
απνθπγή ρξήζεο ηδξπκαηηθήο θξνληίδαο ή θαηαζηάζεσλ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ, ε
εμαζθάιηζε αμηνπξεπνύο θαη πγηνύο δηαβίσζεο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηνο δσήο
ηνπο.
ηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο
Παξνρή νξγαλσκέλεο θαη ζπζηεκαηηθήο πξσηνβάζκηαο θνηλσληθήο θξνληίδαο
από εηδηθνύο επηζηήκνλεο θαη θαηαξηηζκέλα ζηειέρε όπσο θαη από εζεινληέο θαη
θνξείο θνηλσληθήο αιιειεγγύεο ηεο θνηλόηεηαο ζε κε απηνεμππεξεηνύκελνπο
πνιίηεο, ειηθησκέλνπο, άηνκα κε αλαπεξίεο, κε πξνηεξαηόηεηα ζε απηνύο πνπ
δηαβηνύλ κόλνη ηνπο θαη ην εηζόδεκα ηνπο δελ ηνπο επηηξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ ηηο
απαηηνύκελεο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ε θαζεκεξηλή ηνπο δσή
θαη κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο λα απνθηήζνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή απηνλνκία θαη ηελ
θνηλσληθή επεκεξία.
Ταπηόηεηα ηεο Έξεπλαο
Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε από ηνπο ηξηηνεηείο θαη πξσηνεηείο θνηηεηέο ηνπ
ηκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο κε επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ
Σκήκαηνο Δπζηξάηην Παπάλε. Διήθζεζαλ 400 ζπλεληεύμεηο από άηνκα ηξίηεο
ειηθίαο από πνιιέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Υξεζηκνπνηήζεθε ε βηνγξαθηθή κέζνδνο
θαη νη ζπλεληεύμεηο νκαδνπνηήζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. Οη
ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα αλαπνιήζνπλ ηηο θπξηόηεξεο ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπο (
παηδηθή, λεαληθή ειηθία, πεξίνδνο σξηκόηεηαο θαη Σξίηε ειηθία) θαη λα αλαθεξζνύλ
ζηηο ζπλζήθεο θαη ηηο πην αμηνκλεκόλεπηεο αλακλήζεηο ηνπο.
Επξήκαηα
Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο ειηθησκέλνπο
-Ενπλ ζε ηδηόθηεην ζπίηη
-Πέξαζαλ δύζθνια παηδηθά ρξόληα ιόγσ ηεο θαηνρήο θαη ησλ άζρεκσλ
ζπλζεθώλ δηαβίσζεο πνπ επηθξαηνύζαλ

-Έρνπλ παληξεπηεί θαη έρνπλ απνθηήζεη παηδηά θαη εγγόληα θαη απηό ήηαλ ην
ζεκαληηθόηεξν γεγνλόο ηεο δσήο ηνπο, άζρεηα από ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία πνπ
είραλ ή ηηο δύζθνιεο ηζηνξηθά ζπλζήθεο, πνπ έδεζαλ.
-Αλαγθάζηεθαλ λα εξγαζηνύλ από κηθξή ειηθία
-Αζρνιήζεθαλ πην πνιύ κε αγξνηηθέο αζρνιίεο
-Δίλαη ηθαλνπνηεκέλνη από ηνλ εαπηό ηνπο θαη δε ζα άιιαδαλ αξθεηά
πξάγκαηα από απηά πνπ έρνπλ δήζεη
-Σα ρξήκαηα πνπ παίξλνπλ δελ επαξθνύλ γηα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο
-Οη γπλαίθεο δε ρξεηάζηεθε λα εξγαζηνύλ
- Ξέξνπλ όηη αθόκα έρνπλ λα πξνζθέξνπλ πνιιά, αιιά ή θνηλσλία ηνπο
αξλείηαη απηό ην δηθαίσκα.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Σπλέληεπμε Πξώηε
Ζ ζπλέληεπμε πνπ αθνινπζεί πξαγκαηνπνηήζεθε ζε γεξνθνκείν. Οη
ειηθησκέλνη εμέθξαζαλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο Κάπνηνη
ειηθησκέλνη δε κηινύζαλ απιά άθνπγαλ θάλνληαο κνξθαζκνύο αλάινγα κε ην αλ
ζπκθσλνύζαλ ή όρη, ιίγνη ήηαλ νη ειηθησκέλνη πνπ κηινύζαλ θαη είραλ ηε δηάζεζε λα
αλαθεξζνύλ ζηε δσή ηνπο μαλαδώληαο ίζσο θάπνηεο άζρεκεο ζηηγκέο.
1) Θα ζαο ήηαλ εύθνιν λα κνπ πεξηγξάςεηε ηελ παηδηθή ζαο ειηθία;
Παίξλεη ην ιόγν κηα ειηθησκέλε θπξία: <<Ήηαλ δύζθνια ρξόληα…Οη
πεξηζζόηεξνη από καο πεξάζακε πνιύ άζρεκα θπξίσο ιόγσ ησλ πνιηηηθώλ
θαηαζηάζεσλ πνπ επηθξαηνύζαλ όπσο ήηαλ ε ρνύληα! Φπζηθά όκσο είρακε θαη
νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα… Γελ είρακε ηελ ειεπζεξία λα παίμνπκε θαη ήκαζηαλ
θιεηζκέλνη ζηα ζπίηηα καο!>> (δάθξπα θπινύλ ζην πξόζσπό ηεο)
πλερίδεη κηα άιιε: << Δγώ πάιη κεγάισζα ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε κε ηελ
νηθνγέλεηα κνπ θαη δήζακε ην δησγκό, ηελ απώιεηα ησλ ζπηηηώλ καο θαη ηελ
αλαδήηεζε λέσλ θαηνηθηώλ ζε μέλνπο ηόπνπο! Σειηθά βξήθακε θαηαθύγην θαη ζηέγε
ζηελ Διιάδα αιιά δπζηπρώο θαη εδώ καο πεξίκελαλ δπζθνιίεο θαζώο επηθξαηνύζε ε
ρνύληα! Γύζθνια ηα βγάδακε εηο πέξαο… ια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο έπξεπε λα
δνπιεύνπλ. Ενύζακε κ’ έλα κόληκν θόβν, ηελ αγσλία θαη ηελ ειπίδα όηη ζα έξζνπλ
θαιύηεξεο κέξεο. Σν αμίδακε λα έξζνπλ θαιύηεξεο κέξεο γηαηί είρακε πεξάζεη
πνιιά.>>

Έλαο θύξηνο παίξλεη μαθληθά ην ιόγν έρνληαο έλα θνβεξό βιέκκα πηθξίαο:
«Δκείο, θνπέια πνπ καο βιέπεηο, δε δήζακε πνηέ ηελ παηδηθή ειηθία. Από κηθξά
δνπιεύακε γηα λα δήζνπκε θαη θάλακε νπνηαδήπνηε δνπιεηά γηα λα επηβηώζνπκε…
Καη όζεο θνξέο μερληόκαζηαλ ζαλ παηδηά θαη αξρίδακε ηα πεηξάγκαηα κεηαμύ καο,
έλα κηθξό παηρλίδη, πάληα ππήξρε θάπνηνο κεγαιύηεξνο γηα λα καο ζπκίδεη όηη δελ
έρνπκε ρξόλν γηα παηρλίδηα αιιά κόλν γηα δνπιεηά! Λίγα είλαη ηα άηνκα ζηελ ειηθία
καο πνπ έδεζαλ ηα παηδηθά ηνπο ρξόληα, ζπλήζσο νη πινύζηεο νηθνγέλεηεο, νη νπνίεο
βέβαηα, ε θαζεκία κε ην δηθό ηεο ηξόπν, βνεζνύζαλ ηελ άξρνπζα ηάμε!»
Κάπνηνο άιινο θύξηνο πξνζζέηεη: «Δκείο θνπέια κνπ, όρη κόλν δε δήζακε ηελ
παηδηθή καο ειηθία αιιά νύηε θαιά-θαιά ην ζρνιείν δελ πξνιάβακε λα ηειεηώζνπκε.
Σν πνιύ-πνιύ λα έρνπκε βγάιεη έλα δεκνηηθό! Γελ έρνπκε γλώζεηο θαη απηό είλαη
άζρεκν, γη απηό αθνύ εζύ έρεηο ηε δπλαηόηεηα, λα θνηηάμεηο λα κνξθσζείο όζν ην
δπλαηόλ γίλεηαη πεξηζζόηεξν!»
2)Καη κεηά από απηέο ηηο δπζθνιίεο ηη θάλαηε;
Κύξηνο: «Μεηά ήηαλ αθόκε πην δύζθνια ηα πξάγκαηα, γηαηί λαη κελ είρακε
δεκνθξαηία θαη κπνξνύζακε λα θηλεζνύκε άλεηα αιιά είρακε θιεηζηεί ζηνλ εαπηό
καο. Γε κηινύζακε ζε θαλέλαλ, είρακε κπζηηθνπάζεηα, ιεο θαη θνβόκαζηαλ όηη αλ
κηιήζνπκε ζα ζπκβεί θάηη θαθό. Δλώ πξηλ λνηαδόκαζηαλ ν έλαο ηνλ άιιν, μαθληθά
θνβόκαζηαλ. Ο θαζέλαο θνηηνύζε ηε δνπιεηά ηνπ θαη δελ κπεξδεπόηαλ ζηα πόδηα ηνπ
άιινπ, είρακε γίλεη απξόζσπνη. Ίζσο από ηόηε λα μεθίλεζε ε αδηαθνξία πξνο ηνπο
ζπλαλζξώπνπο καο.» (θπξηαξρεί ζησπή θαη όινη θνπλνύλ ηα θεθάιηα ηνπο
ζπγθαηαβαηηθά.. όινη ζπκθσλνύλ!)
3) Παληξεπηήθαηε από αλάγθε, από πξνμεληό, από πόζν;
Κπξία: « Γηα ηηο πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο εθείλεο ηεο επνρήο ν γάκνο δελ ήηαλ
έλδεημε αγάπεο, νύηε ηπραία γλσξηκία πνπ λα πεξηιακβάλεη έξσηα- αγάπε- γάκν!
Ήηαλ ζπλήζσο πξνμεληό, γηαηί πξώηνλ έπξεπε λα πάξνπκε θάπνηνλ πνπ ζα ήμεξαλ νη
γνλείο καο θαη δεύηεξνλ ππήξραλ θαη πνιιά ζπκθέξνληα απ απηνύο ηνπο γάκνπο,
θπξίσο νηθνλνκηθά. Οπόηε αλαγθαδόκαζηαλ θαηά θάπνην ηξόπν λα παληξεπηνύκε θαη
κάιηζηα πνιιέο θνξέο επεηδή επηθξαηνύζε άζρεκε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ιόγσ
ησλ δπζθνιηώλ, νη γπλαίθεο ήζειαλ λα παληξεπηνύλ κε ηνλ όπνην ηπρόληα γηα λα
μεθύγνπλ από ηε κηδέξηα ηεο νηθνγέλεηαο.»
Μηα άιιε θπξία ζπκπιεξώλεη: «πσο θαηαιαβαίλεηο νη άλδξεο είραλ
πεξηζζόηεξα πεξηζώξηα επηινγήο ηεο γπλαίθαο πνπ ήζειαλ, παξά εκείο. Δίκαη
ζίγνπξε όηη ζα αλαξσηηέζαη γηα ην πώο δνύζακε κε θάπνηνλ πνπ δελ αγαπνύζακε…

Καη όκσο θνπέια κνπ κεηά από θάπνην δηάζηεκα, όηαλ θάλακε θαη ηα παηδηά καο
ληώζακε κεγάιε αγάπε, όρη όκσο έξσηα… Έηζη θαη αιιηώο ζε θάζε γάκν ηειεηώλεη
θάπνηα ζηηγκή ν έξσηαο!»
(κία ειηθησκέλε αξρίδεη θαη θιαίεη πξνζπαζώληαο λα κηιήζεη γηα θάηη πνπ
ζπκήζεθε θαη ηελ πόλεζε πνιύ!)
Ζ ειηθησκέλε: «Καη κε λνκίδεηο θνπέια κνπ όηη εκείο δελ εξσηεπηήθακε
πνηέ… Δξσηεπζήθακε αιιά δελ κπνξνύζακε λα θάλνπκε ηίπνηα γηαηί ήκαζηαλ ήδε
παληξεκέλεο θαη ζα είρακε κεηά πνιιά πξνβιήκαηα από ηνλ πεξίγπξό καο! Καη εγώ
ην έδεζα απηό… λεηξό κνπ πάληα ήηαλ λα εξσηεπηώ θαη είρα ππνζρεζεί ζηνλ εαπηό
κνπ πσο όηαλ κνπ ζπκβεί απηό ζα ηα αθήζσ όια θαη ζα δήζσ ηνλ έξσηά κνπ θάπνπ
αιινύ, καθξηά απ’ όινπο θαη απ’ όια! λησο έηζη θαη ζπλέβε, εξσηεύηεθα, ηα
παξάηεζα όια, παηδηά, νηθνγέλεηα, ζπίηη… Κάπνηα ζηηγκή όκσο ν έξσηαο ηειείσζε
θαη κε παξάηεζε θαη δελ ήμεξα ηη λα θάλσ! Πώο λα γπξίζσ πίζσ; Σν κόλν πνπ
θαηάθεξα είλαη λα επηθνηλσλήζσ κε ηα παηδηά κνπ, ρσξίο θακία αληαπόθξηζε γηαηί δε
κε ζπγρώξεζαλ πνηέ θαη ηειηθά λα θαηαιήμσ ζ’ απηό ην γεξνθνκείν!(θιάκαηα)».
4) Πώο πεξλνύζαηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ ζαο; Ήζαζηαλ
επραξηζηεκέλνη;
Κύξηνο: «Ήκαζηαλ επραξηζηεκέλνη, είρακε ηα παηδηά καο θαη γεληθώο έλα
δεζηό νηθνγελεηαθό θιίκα! Κάλακε ό,ηη θάλεη ηώξα θάζε νηθνγέλεηα.. ’ απηόλ ηνλ
ηνκέα ηνπιάρηζηνλ δελ έρεη αιιάμεη θάηη από ηόηε κέρξη ζήκεξα!» (όινη ζπκθσλνύλ)
5) Αθνζησζήθαηε δειαδή ζηα παηδηά ζαο;
Κπξία: «Βέβαηα, ην παλ ήηαλ ηα παηδηά καο! Θέιακε λα θάλνπκε ηα πάληα γη’
απηά γηα λα κε δήζνπλ ηα δύζθνια ρξόληα πνπ πεξάζακε εκείο. Πξνζπαζνύζακε λα
κελ ηνπο ιείπεη ηίπνηα θαη λα δνπλ ηελ θάζε ηνπο ζηηγκή, νηηδήπνηε αληηπξνζώπεπε
ηελ ειηθία ηνπο. Έπξεπε λα ηα κνξθώζνπκε θηόιαο γηα λα πξννδεύζνπλ ζηε δσή ηνπο
θαη λα κε κνηάζνπλ ζ’ εκάο!».
Κύξηνο: «Απ’ όηη βιέπεηο όκσο θαη εζύ, ηα παηδηά καο δελ εθηίκεζαλ ηδηαίηεξα
ηηο πξνζπάζεηέο καο θαη καο έθιεηζαλ ζ’ έλα γεξνθνκείν!»
(Δπηθξαηεί αλαζηάησζε….Μηα ειηθησκέλε απεπζύλεη ην ιόγν ζηνλ
πξναλαθεξζέληα θύξην!)
Κπξία: «Γελ είλαη αθξηβώο έηζη όπσο ηα ιεο… εγώ πξνηηκώ λα βξίζθνκαη εδώ
παξά λα γίλνκαη βάξνο ζην παηδί κνπ θαη λα κ’ έρεη κέζα ζηα πόδηα ηνπ θαη εθηόο
απηνύ ππάξρνπλ θαη άιια παηδηά πνπ αλαγθαζηηθά καο βάδνπλ ζην γεξνθνκείν γηαηί

θαιά-θαιά δελ ηα βγάδνπλ εηο πέξαο νηθνλνκηθά γηα λα ζξέςνπλ ηελ ίδηα ηνπο ηελ
νηθνγέλεηα, ζα ζξέςνπλ εκάο;»
Κπξία: «Δμάιινπ έξρνληαη θαη καο βιέπνπλ πνιύ ζπρλά, καο θέξλνπλ θαη ηα
εγγνλάθηα καο! Καη απηό καο δίλεη κεγάιε ραξά, δε καο μερλνύλ!»
(νη απόςεηο δηίζηαληαη!)
6) Τώξα πώο είλαη ε δσή ζαο θαη πνηνο ν ζθνπόο ηεο;
Κύξηνο: «Ζ θάζε ειηθία έρεη ηα δηθά ηεο πξνβιήκαηα θαη ην δηθό ηεο λόεκα!
Σώξα είλαη ε ειηθία πνπ αλππνκνλνύκε λα βιέπνπκε ηα παηδηά καο θαη ηα εγγόληα
καο θαη πνπ παξαπνληόκαζηε ζπλέρεηα γηα ην νηηδήπνηε, ηόζν γηα ηελ πγεία καο όζν
θαη ζηα παηδηά καο πνπ ζέινπκε λα ηα βιέπνπκε όιν θαη πεξηζζόηεξν γηαηί μέξνπκε
όηη πιεζηάδεη ην ηέινο!»
7) Αλαπνιείηε ζπρλά ηα παιηά;
Κπξία: «Ο θαζέλαο από καο εδώ πέξα ιέεη ηηο ηζηνξίεο ηνπ… Γηα δηάθνξνπο
ιόγνπο: α) Άιινη γηα λα πεξλάεη ε ώξα θαη λα κελ αηζζάλνληαη κόλνη θαη άπξαγνη, β)
Άιινη πάιη γηαηί ζέινπλ απιά λα πνπλ ηηο ηζηνξίεο ηνπο, γ) Άιινη γηα λα
παξεγνξεζνύλ θαη δ) άιινη γηα λα αηζζαλζνύλ πσο ππάξρνπλ θαη άιινη άλζξσπνη
πνπ έρνπλ δήζεη ρεηξόηεξεο ζηηγκέο από ηνπο ίδηνπο!»
8) Τη ζπδεηάηε ηώξα κεηαμύ ζαο;
Κπξία: «Οη ζπδεηήζεηο καο ηώξα είλαη ζπγθεθξηκέλεο, ζρεδόλ θάζε κέξα
ζπδεηάκε ηα ίδηα πξάγκαηα. Βιέπεηο ε δσή καο είλαη πεξηνξηζκέλε, δε καο πξνζθέξεη
θαη πνιιά λέα πξάγκαηα γηα ζπδήηεζε. Γηα παξάδεηγκα, ζα ζπδεηήζνπκε γηα ην
παξειζόλ καο θαη θπξίσο γηα ηηο σξαίεο ζηηγκέο ηνπ παξειζόληνο γηαηί ήδε έρνπκε
κηα κειαγρνιία πνπ είκαζηε ζε γεξνθνκείν, νπόηε αλ ζπδεηήζνπκε θαη άιια
θαηαζιηπηηθά πξάγκαηα ζα καο πηάζεη θαηάζιηςε. Δπίζεο ζπδεηάκε γηα ηα παηδηά
καο, γηα ηνπο άλδξεο πνπ νξηζκέλεο από εκάο έρνπκε ράζεη, γηα ηελ πγεία καο θαη γηα
ηα θάξκαθα πνπ παίξλνπκε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ώξεο… Κπξίσο απηά είλαη ηα πην
βαζηθά πξάγκαηα πνπ ζπδεηάκε!»
Κύξηνο: «Δκείο νη άλδξεο όκσο εθηόο από ηα παξαπάλσ ζπδεηάκε θαη γηα δύν
αθόκα ζέκαηα:α) γηα ην πνδόζθαηξν θαη β) όζν θα λα ζαο θαλεί πεξίεξγν, γηα ηε
ζεμνπαιηθή δσή πνπ είρακε θαη γη’ απηή πνπ ζα κπνξνύζακε λα έρνπκε ηώξα».
(Γέιηα αθνύγνληαη ζηελ αίζνπζα!)
9) Τη ζαο απαζρνιεί ηώξα; Πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηά ζαο, νη ζθέςεηο ζαο,
νη αλεζπρίεο ζαο θαη ηα αηηήκαηά ζαο;

Κύξηνο: «Πηζηεύσ όηη απηό πνπ ζα ζνπ πσ αθνξά όινπο θαη δε ζα αθνύζεηο
άιιε άπνςε. Απηό πνπ καο απαζρνιεί ηώξα είλαη α)λα είλαη ηα παηδηά καο όζν πην
θαιά γίλεηαη θαη ηα εγγόληα καο θαη β)λα πεζάλνπκε κ’ έλα θπζηνινγηθό ηξόπν, ρσξίο
πόλνπο θαη ηαιαηπσξίεο θαη θπζηθά όρη κόλν γηα καο αιιά θαη γηα λα κελ
ηαιαηπσξήζνπκε ηα παηδηά καο! Κνύθια κνπ ζ’ απηή ηελ ειηθία πνπ είκαζηε δελ
έρνπκε νύηε πξνβιήκαηα, νύηε ζθέςεηο, νύηε αλεζπρίεο, νύηε αηηήκαηα γηα ηνλ εαπηό
καο. Σα πάληα αθνξνύλ ηα παηδηά καο θαη ην κόλν πνπ δεηάκε είλαη ιίγε πεξηζζόηεξε
πξνζνρή. Καη θπζηθά ην ηειεπηαίν πνπ καο απαζρνιεί είλαη λα πάξνπκε ζηελ ώξα
ηνπ ην ράπη καο γηα λα κελ έρνπκε πξνβιήκαηα.»
(ινη ζπκθσλνύλ γλέθνληαο θαηαθαηηθά ην θεθάιη!)
10) Είζαζηε αξλεηηθνί απέλαληη ζηε λέα γεληά;
Κπξία: «Γελ είκαζηε αξλεηηθνί ζηε λέα γεληά, ίζα-ίζα ηελ ππνζηεξίδνπκε,
απιά πηζηεύνπκε όηη όια πξέπεη λα έρνπλ έλα κέηξν θαη δπζηπρώο ε ζεκεξηλή γεληά
δε γλσξίδεη ηε ιέμε απηή ή έρεη ζέζεη σο κέηξν άιια επίπεδα. Απηό πνπ ίζσο
θαηαθξίλνπκε είλαη όηη εκείο ήκαζηαλ παηξηώηεο, είρακε θάπνηα ηδαληθά, όπσο ηελ
παηξίδα καο, ηελ νηθνγέλεηά καο, ηε ζξεζθεία καο ελώ ζήκεξα όια απηά ράλνληαη.
Σν κόλν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη είλαη ε θαινπέξαζε, ην πνύ ζα βγνύλε λα πηνπλ θαθέ,
ζε πνην κπαξ ζα δηαζθεδάζνπλ θαη κε πνηνλ ζα ηα θηηάμνπλ. Θέινπκε λα πεξλνύλ
θαιά αιιά πξέπεη λα ζθιεξαγσγεζνύλ θηόιαο… Γειαδή ηα αγόξηα λα δνπιεύνπλ
από κηθξά γηα λα κάζνπλ λα ζπληεξνύλ ηνπο αλζξώπνπο πνπ ζα έρνπλ αξγόηεξα
γύξσ ηνπο θαη λα δνπλ πόζν δύζθνιν είλαη λα βγάδεηο ρξήκαηα θαη λα κε ηα
ζπαηαινύλ ρσξίο ιόγν θαη από ηελ άιιε ηα θνξίηζηα λα είλαη λνηθνθπξέο, γηαηί
αύξην-κεζαύξην πνπ ζα παληξεπηνύλ ηη ζα θάλνπλ; Γελ πξέπεη λα θηηάρλνπλ έλα
θαγεηό γηα ηνλ άληξα ηνπο, λα ηνλ θξνληίδνπλ;»
Κύξηνο: «Βέβαηα απηή ε ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ εμαξηάηαη θαη από ηελ αγσγή
πνπ έδσζαλ νη γνλείο ζηα παηδηά, γηαηί θαη ηα παηδηά καο δελ έδεζαλ θαη ζηα
θαιύηεξα ρξόληα θαη ηώξα θαθνκαζαίλνπλ ηα παηδηά ηνπο γηαηί δε ζέινπλ λα
πεξάζνπλ ηα ίδηα κε εθείλνπο. Αιιά είπακε όια ζέινπλ ην κέηξν ηνπο, δε ρξεηάδεηαη
λα πάκε ζην άιιν άθξν! Καη ηώξα επεηδή όινη ζρεδόλ έρνπλ ηα πάληα θαη δελ ηνπο
θηάλνπλ ζηξέθνληαη ζηελ εγθιεκαηηθόηεηα θαη ζε δηάθνξεο άιιεο άζρεκεο πξάμεηο.
Δκείο ζηελ επνρή καο δελ είρακε ηόζε εγθιεκαηηθόηεηα, άξα όια μεθηλνύλ από
θάπνπ. Γη’ απηό ζέινπκε ηα λέα παηδηά λα έρνπλ πάληα ζην κπαιό ηνπο ηε ιέμε
κέηξν!»
11) Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε δσή ζαο ηώξα κε κία ιέμε;

Κύξηνο: «Μνλόηνλε θαη ίζσο αλνύζηα… Σνπιάρηζηνλ γηα καο πνπ δνύκε ζε
γεξνθνκείν, γηαηί ππάξρνπλ θαη άιινη ειηθησκέλνη πνπ δνπλ επράξηζηα ηε δσή ηνπο
πεγαίλνληαο εθδξνκέο. Πνιιέο θνξέο καο πηάλεη απειπηζία κε ηε δσή πνπ δνύκε,
γηαηί αηζζαλόκαζηε αλίθαλνη, όηη θαλέλαο δελ ελδηαθέξεηαη γηα καο θαη όηη γεληθώο
είκαζηε έλα βάξνο ζ’ απηή ηελ θνηλσλία! Μάιηζηα πνιινί από καο δελ αληέρνπλ νύηε
θαλ ζ’ απηή ηε ζθέςε ηεο αληθαλόηεηαο θαη γίλνληαη απηνθαηαζηξνθηθνί ή
ζθέθηνληαη λα απηνθηνλήζνπλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο λνκίδνληαο πσο έηζη ζα
γιηηώζνπλ από ηε κηδέξηα θαη πσο ζα πάςνπλ λα γίλνληαη βάξνο γηα ηνπο άιινπο!»
12)Μνπ αλαθέξαηε πξνεγνπκέλσο ηελ απηνθηνλία. Τε ζπλαληάηε ζπρλά
ζηνπο θίινπο ζαο;
Κπξία: «ηνπο αλζξώπνπο ηνπ ζπγγεληθνύ κνπ θύθινπ ή εδώ ζην γεξνθνκείν
πξνζσπηθά δελ ηελ έρσ ζπλαληήζεη. Κάπνηνη απηνθηνλνύλ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ
αλέθεξε ν θύξηνο πξνεγνπκέλσο, άιινη πάιη γηαηί έρνπλ ράζεη αγαπεκέλα ηνπο
πξόζσπα θαη δελ αληέρνπλ άιιν καθξηά ηνπο θαη πηζηεύνπλ πσο κε ην ζάλαην ζα
πάλε θνληά ηνπο, άιινη πάιη γηαηί δελ αληέρνπλ ηε ζνβαξόηεηα ηεο αζζέλεηάο ηνπο,
δειαδή ηνπο αθόξεηνπο πόλνπο θηι. Καη ζεσξνύλ ην ζάλαην σο ιύηξσζε θαη άιινη
πάιη γηαηί είραλ ήδε κηα άζρεκε δσή θαη δε ζέινπλ λα θαληαζηνύλ ηνλ εαπηό ηνπο όηη
ζα πεζάλνπλ ζ’ έλα γεξνθνκείν, ην ζεσξνύλ ζθιαβηά θαη δίλνπλ από κόλνη ηνπο ηελ
ειεπζεξία ζηνλ εαπηό ηνπο!».
(όινη ζπκθσλνύλ!)
13)Φάζαηε ηνλ άλζξσπό ζαο θαη είζηε κόλνη ζαο, πώο αηζζάλεζηε;
Κπξία: «ηαλ έραζα ηνλ άλδξα κνπ ήκνπλ λέα θαη κεγάισζα δύν παηδηά κόλε
κνπ, όκσο πάληα ηνλ έλησζα κέζα κνπ, πάληα ηνλ αγαπνύζα γη’ απηό θαη δελ
κπόξεζα λα θηηάμσ ηε δσή κνπ κεηά κε άιινλ άλδξα θαη ηώξα έρσ ζπκθηιησζεί κε
ηνλ ζάλαην γηαηί μέξσ όηη ζα ηνλ ζπλαληήζσ θαη εθεί δε ζα καο ρσξίζεη θαλέλαο!
Έρσ παξαηεξήζεη όηη νη άλδξεο δνπλ ιηγόηεξν από ηηο γπλαίθεο, γηαηί λα ζπκβαίλεη
απηό άξαγε;»
Κύξηνο: «Σώξα πηα ην έρνπκε ζπλεζίζεη, έπξεπε λα ην ζπλεζίζνπκε αιιηώο
ζα ηξειαηλόκαζηαλ… Σώξα δνύκε κε ηελ ειπίδα πσο γξήγνξα ζα ηνπο
ζπλαληήζνπκε! Σε ζέζε ηνπο δελ ηελ πήξε θαλέλαο κέζα ζηελ θαξδηά καο, ην κόλν
ίζσο πνπ καο βνήζεζε λα ηνπο μεπεξάζνπκε είλαη ηα παηδηά καο.»
Σπλέληεπμε 2
Γεληθέο Δξσηήζεηο

Ολνκάδεζηε;
Φ.Π.
Πόηε γελλεζήθαηε;
Σν 1927
Πνπ γελλεζήθαηε;
ε έλα ρσξηό ηεο Λέζβνπ
Τώξα πνπ θαηνηθείηε;
Δδώ θαη πνιιά ρξόληα κέλσ ζηελ Μπηηιήλε.
Από πνύ θαηάγνληαλ νη γνλείο ζαο;
Οη γνλείο ηνπ ήηαλ από ηελ Άληηζζα θαη εθεί δνύζακε. Δίρακε ην δηθό καο
ζπίηη.
Σν ζρνιείν έρεηε ηειεηώζεη;
ρη. Έρσ πάεη κέρξη Σεηάξηε ηάμε δεκνηηθνύ ζρνιείνπ.
Αδέξθηα είραηε;
Ζ νηθνγέλεηα κνπ ήηαλ κεγάιε, είρα 6 αδέξθηα, 5 αδεξθνύο θαη 1 αδεξθή.
Παηδηθή Ζιηθία
Πσο ήηαλ ηα παηδηθά ζαο ρξόληα;
Σα ρξόληα ηόηε ήηαλ πνιύ δύζθνια θαη θησρά .δνπιεύακε ζηα ρσξάθηα,
θαγεηό δελ ππήξρε ξνύρα θαιά δελ είρακε, ζπλέρεηα ζπκάκαη ηε κεηέξα κνπ λα
κπαιώλεη ηα παληειόληα γηα λα ηα θνξέζνπκε. Γπζηπρηζκέλα ρξόληα. Υξσζηνύζεο
παληνύ, ζηνλ κπαθάιε, ζηνλ καλάβε παληνύ. ηαλ ηώξα ηα ζπκάκαη κνπ έξρνληαη
πνιιά ζην κπαιό.
Πνίν είλαη απηό ην γεγνλόο πνπ ζπκάζηε από εθείλα ηα ρξόληα θαη ζαο
ραξνπνηεί;
Γελ κπνξώ λα ζπκεζώ θάηη από ηόηε πνπ λα κε θάλεη πνιύ επηπρηζκέλν.
Δλήιηθε Εσή
Παληξεπηήθαηε;
Ναη βέβαηα.
Πώο γλσξίζαηε ηελ γπλαίθα ζαο;
Σε γπλαίθα κνπ ηελ παληξεύηεθα κε πξνμεληό αιιά ήκνπλ ηπρεξόο γηαηί
πέξαζα πνιύ θαιά. Ζ γπλαίθα κνπ κε αγαπνύζε θαη κε πξόζερε πνιύ.
Πώο ήηαλ ηα ρξόληα ηνπ γάκνπ ζαο;
Σα ρξόληα ηόηε δελ ήηαλ πνιύ δύζθνια γηαηί ήκνπλ πνιύ εξγαηηθόο
άλζξσπνο. ηελ αξρή δνύιεπα ζαλ ζεξβηηόξνο ζε καγαδηά ηεο παξαιίαο. Μεηά όκσο

έθαλα δηθό κνπ καγαδί θαη έβγαια αξθεηά ρξήκαηα. Σελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο
έθπγα κε ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ Ακεξηθή όπνπ ήηαλ ηα αδέξθηα κνπ. Δθεί
δήζακε16 ρξόληα. Ο γηνο κνπ κάιηζηα παξέκεηλε ζηελ Ακεξηθή θαη αθόκα δεη εθεί.
Σξίηε Ζιηθία
Καη ηώξα πνπ γπξίζαηε ζηε Ειιάδα πσο είλαη;
Δδώ θαη 5 ρξόληα είκαη ρήξνο θαη ε κνλαδηθή κνπ παξεγνξηά είλαη ηα δύν
κνπ παηδηά θαη ηα έμη κνπ εγγόληα. Σώξα πνπ έραζα ηελ γπλαίθα κνπ είλαη δύζθνια.
Γπξλάσ ζην ζπίηη θαη δελ έρσ θαλέλαλ λα κε πεξηκέλεη. Απηόο πνπ πεζαίλεη γιηηώλεη
γηα απηόλ πνπ κέλεη πίζσ είλαη ην δύζθνιν. Ζ κνλαμηά είλαη δύζθνιε.
Η δσή ζαο ηώξα πηα νηθνλνκηθά πσο είλαη;
Δδώ θαη πνιιά ρξόληα είκαη ζηελ ζύληαμε αιιά παίξλσ πνιύ ιίγα ρξήκαηα.
Μόλν 300€. Σνπιάρηζηνλ έρσ δηθό κνπ ζπίηη θαη δελ πιεξώλσ ελνίθηα.
Πσο είλαη ε θαηάζηαζε ηεο πγεία ζαο;
Γπζηπρώο ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο κνπ δελ είλαη θαη πνιύ θαιά, αθνύ έρσ
πξνβιήκαηα θαξδηάο θαη αξθεηά αθόκα.
Η θαζεκεξηλόηεηα ζαο πσο είλαη;
Ζ θαζεκεξηλόηεηα κνπ είλαη ε ίδηα. Κάζε πξσί πεγαίλσ ζην θαθελείν λα βξσ
ηνπο θίινπο κνπ, θάζνκαη πίλσ ην θαθεδάθη κνπ θαη αλ είλαη θαιόο ν θαηξόο πάσ θαη
θακία βνιηίηζα. Δίκαη θαη ζην Καπή γξακκέλνο αιιά δελ πάσ γηαηί αλ πάσ ληώζσ
πνιύ γέξνο έηνηκνο λα πεζάλσ.
Αλ είραηε ηελ δπλαηόηεηα λα γπξίδαηε ηνλ ρξόλν πίζσ ηη ζα αιιάδαηε;
Γελ ζα άιιαδα ηίπνηα. Γελ κεηαληώλσ γηα θάηη πνπ έθαλα.
Πνην είλαη ην ζεκαληηθόηεξν γεγνλόο ηεο δσή ζαο;
Δίλαη δύν ζηε δσή κνπ. Έλα όηαλ θαηάθεξα από ππάιιεινο θαη έθαλα δηθό
κνπ καγαδί θαη δήζακε πην άλεηα κε ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ην δεύηεξν όηαλ γέλλεζε
ε θόξε κνπ.
Πνηα είλαη ηα ζρέδηα ζαο γηα ην κέιινλ;
Από εδώ θαη πέξα θαη δελ έρσ ζρέδηα γηα ην κέιινλ. Γελ ππάξρεη κέιινλ γηα
κέλα. Ζ δσή κνπ από ηόηε πνπ έραζα ηελ γπλαίθα κνπ είλαη καύξε. Σώξα πηα δσ
κόλνο κνπ, καγεηξεύσ

κόλνο κνπ, θαζαξίδσ κόλνο κνπ, δσ κε ζπληξνθηά ηελ

κνλαμηά κνπ.
Τξίηε Σπλέληεπμε

Καιεζπέξα ζαο, νλνκάδνκαη Μπισλά Ησάλλα θαη είκαη θνηηήηξηα ζην 4ν έηνο
ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Κάλσ κηα έξεπλα ζρεηηθά
κε ηελ Σξίηε ειηθία γηα ην κάζεκα «Υξήζε επαγσγηθώλ ζηαηηζηηθώλ ηερληθώλ θαη
ζηαηηζηηθώλ παθέησλ-spss» ηνπ θύξηνπ Παπάλε. Θα ζέιαηε λα κε βνεζήζεηε λα
ζπιιέμσ θάπνηα ζηνηρεία γηα απηή ηελ έξεπλα;
Απ. Πνιύ επραξίζησο
ΔΡΧΣΖΔΗ:
1) Πώο νλνκάδεζηε;
ΑΠ. Κ. Η.
2) Πόηε γελλεζήθαηε;
ΑΠ. Σν 1931
3) Πνπ γελλεζήθαηε;
ΑΠ. ηε Αζήλα
4) Πνπ κέλεηε ηώξα;
ΑΠ. ηε Μπηηιήλε
5) Πνηα είλαη ε θαηαγσγή ηνπ παηέξα ζαο θαη αληίζηνηρα ηεο κεηέξαο ζαο;
ΑΠ. Από ηε Γέξα Λέζβνπ
6) Δίζαζηε παληξεκέλε;
ΑΠ. Ναη
7) Εείηε ζε ηδηόθηεην ζπίηη ή κε ελνίθην;
ΑΠ. ε ηδηόθηεην ζπίηη
8) Πνην είλαη ην επίπεδν κόξθσζεο ζαο; πνπδάζαηε;
ΑΠ. Σειείσζα ην 8ηάμην γπκλάζην θαη κεηά πξνρώξεζα ζηελ Αγγιηθή ζηελ
ηδησηηθή εθπαίδεπζε
A) ΠΑΗΓΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ
9) Μηιήζηε κνπ, γηα ηα παηδηθά ζαο ρξόληα θαη γηα ηόπν πνπ κεγαιώζαηε.
ΑΠ. Σα παηδηθά κνπ ρξόληα ήηαλ δύζθνια ιόγσ θαηνρήο κε πνιπκειή
νηθνγέλεηα ππήξρε κηα νηθνλνκηθή δπζρέξεηα.
10) Θπκεζείηε ηελ νηθνγέλεηα ζαο, ήζαζηαλ επηπρηζκέλε; Αληηκεησπίζαηε
δύζθνιεο θαηαζηάζεηο ιόγσ ησλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύζαλ ηελ επνρή εθείλε;
ΑΠ. Τπήξραλ νη γεληθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηδαλ ηόηε όιεο νη
νηθνγέλεηεο, αιιά ζαλ νηθνγέλεηα πεξάζακε θαιά.
B) ΔΝΖΛΗΚΖ ΕΧΖ
11) Από πνηα ειηθία μεθηλήζαηε λα εξγάδεζηε;

ΑΠ. Από είθνζη ρξνλώλ
12) Ση επάγγεικα εμαζθνύζαηε;
ΑΠ. Ήκνπλα θαζεγήηξηα Αγγιηθήο ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε
13) Σα ρξήκαηα πνπ παίξλαηε επαξθνύζαλ; Υξεηάζηεθε ίζσο λα θάλεηε
θάπνηα δεύηεξε δνπιεηά;
ΑΠ. Ούηε θαηά δηάλνηα λα επαξθνύζαλ ηα ρξήκαηα, απιά ήηαλ κηα θαιή
ελίζρπζε.
14) Ήζαζηαλ ηθαλνπνηεκέλε από ηελ εξγαζία ζαο;
ΑΠ. ρη, δελ ήκνπλα ηθαλνπνηεκέλε από ηελ εξγαζία κνπ.
15) Υξεηάζηεθε ίζσο λα κεηαθνκίζεηε από ηνλ ηόπν ζαο, γηα λα πάηε λα
δνπιέςεηε θάπνπ αιινύ;
ΑΠ. Λόγσ νηθνγελεηαθώλ ζπλζεθώλ, δελ κπνξνύζε λα γίλεη θάηη ηέηνην.
16) Κάλαηε νηθνγέλεηα;
ΑΠ. Βεβαίσο
17) Πνύ δνπλ ηώξα ηα παηδηά ζαο;
ΑΠ. Έθαλα δύν παηδηά, αιιά ην έλα πέζαλε, ήηαλ αμησκαηηθόο, ν άιινο κνπ
γηνο δεη εδώ.
18) Ση επάγγεικα εμαζθεί;
ΑΠ. Δίλαη εθπαηδεπηηθόο
Γ) ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ
19) Μπνξείηε λα κνπ πεξηγξάςεηε θάπνηα όκνξθε αλάκλεζε πνπ είραηε κε ηα
παηδηά ζαο; Πνηα είλαη ε πην ζπνπδαία πνπ ζπκάζηε;
Απ. ηαλ πέξαζαλ ζην παλεπηζηήκην θαη κεηά νη γάκνη ηνπο θαη ηα
εγγνλάθηα.
20) Δίζαζηε ηθαλνπνηεκέλε κε ηνλ εαπηό ζαο, από ηα πξάγκαηα πνπ έρεηε
θάλεη κέρξη ηώξα ζηελ δσή ζαο;
ΑΠ. ρη, έθαλα πνιιέο αλνεζίεο. Θα ήζεια λα ζπνπδάζσ, ελώ ήκνπλα
αξηζηνύρα θαη ν θαεκόο κνπ κε ηξώεη. Έθαλα πνιιά ιάζε.
21) Αλ γπξίδαηε ην ρξόλν πίζσ, ζα αιιάδαηε ή ζα δηνξζώλαηε θάηη ζηε δσή
ζαο;
ΑΠ. Θα άιιαδα πεξίπνπ ηα 3/4 απηώλ πνπ έπξεπε λα γίλνπλ θαη δελ έγηλαλ
22) Πνην είλαη ην πην ζεκαληηθό γεγνλόο νιόθιεξεο ηεο δσήο ζαο;
ΑΠ. Σν πην επράξηζην γεγνλόο ηεο δσήο κνπ είλαη ήηαλ ν γάκνο κνπ, ε
νηθνγέλεηα κνπ θαη ηα εγγόληα κνπ. Γπζάξεζην ήηαλ ε απώιεηα ηνπ γηνπ κνπ.

23) Έρεηε θάπνηα ζρέδηα γηα ην κέιινλ;
ΑΠ. Γελ έρσ θάπνηα ζρέδηα γηα ην κέιινλ. Ίζσο θάπνην ηαμηδάθη γηα
αλαςπρή, πνπ ρξεηαδόκαζηε πάξα πνιύ
αο επραξηζηώ πνιύ γηα ην ρξόλν πνπ αθηεξώζαηε γηα λα κνπ δηεγεζείηε
ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηεο δσήο ζαο. Ήηαλ γηα κέλα κηα πνιύ όκνξθε εκπεηξία πνπ
ζπδήηεζα καδί ζαο.
ΑΠ. Παξαθαιώ λα είζηε θαιά.
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