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Πξνινγηθό ζεκείσκα 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηίηιν «Ζ αλάδεημε ηνπ θηλήκαηνο γηα ηελ 

Δλεξγφ Γήξαλζε θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ πνηφηεηα δσήο αηφκσλ άλσ ησλ 55 εηψλ» 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κε ηίηιν 

«πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε» ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.  

Θεσξψ σο ππνρξέσζή κνπ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ θπξία ηπεηάλνπ 

Αζελά γηα ηελ κεγάιε ππνζηήξημή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ δηαζηήκαηνο ηεο 

εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο κνπ θαη ηηο ζπλερείο νδεγίεο ηεο πάλσ ζηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ηε ζπγγξαθή ηεο.  

Θεξκέο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα απεπζχλσ θαη ζηελ θπξία Πιαηζίδνπ Μαξία, 

κε ηηο εχζηνρεο ππνδείμεηο θαη παξαηεξήζεηο ηεο νπνίαο έγηλε ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ κέξνπο ηεο εξγαζίαο. 

Αλάινγεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα απεπζχλσ θαη ζηνλ θχξην ίκν Γξεγφξε, 

ηνπ νπνίνπ ε θαζνδήγεζε θαη νη ζπκβνπιέο, φζνλ αθνξά ην εξεπλεηηθφ ηκήκα ηεο 

εξγαζίαο, ήηαλ πνιχηηκεο. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά θαη απφ θαξδηάο ην ζχδπγν θαη ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ππνκνλή πνπ επέδεημαλ, φπσο θαη γηα ηε 

ζπκπαξάζηαζή ηνπο, πνπ ήηαλ αλεθηίκεηε. 
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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο αθεηεξία ηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο 

Δλεξγνχ Γήξαλζεο, ηφζν σο ηδέαο φζν θαη σο θηλήκαηνο θνηλσληθήο πνιηηηθήο κε 

ζηφρν ηελ αλάδεημε ηεο αμίαο ηεο γηα ηελ ζεκεξηλή γεξάζθνπζα θνηλσλία. ην πξψην 

θαη ζεσξεηηθφ ηεο κέξνο, γίλεηαη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο εμέιημεο ηεο Δλεξγνχ 

Γήξαλζεο σο έλλνηαο κέζα ζην ρξφλν, ελψ ηαπηφρξνλα παξαηίζεληαη νη 

ζεκαληηθφηεξεο πνιηηηθέο δξάζεηο πξνψζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξαηεγηθήο εθ 

κέξνπο ησλ βαζηθφηεξσλ νξγαληζκψλ, ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη ζε παλεπξσπατθφ 

επίπεδν, κε ηδηαίηεξε εζηίαζε ζηηο ελέξγεηεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο 

πνπ έδσζαλ ηηο βάζεηο γηα ηελ εμάπισζε ηνπ θηλήκαηνο απηνχ. Οη κεκνλσκέλεο 

πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ απφ ειιεληθήο πιεπξάο γηα ηε δηάδνζε ησλ πνιηηηθψλ 

πξνψζεζεο ηεο ηξαηεγηθήο απηήο ζηε ρψξα καο κε ηελ ζπγθξηηηθή απνηίκεζε ηεο 

ειιεληθήο δηαρείξηζήο ηεο ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. παξνπζηάδνληαη κε ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αλαζθφπεζε ηεο 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ εμέρνπζα ζεκαζία ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο γηα 

ηε ζεκεξηλή θνηλσλία θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ 

κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ.  

ην δεχηεξν θαη εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, πνπ έρεη σο αληηθείκελφ ηεο 

ηελ πνηφηεηα δσήο αηφκσλ 55 εηψλ θαη άλσ, γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ επξεία 

θαη πνιπδηάζηαηε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο κε επίθεληξν ην ζεσξεηηθφ ηεο 

ππφβαζξν, κέζα απφ ηελ παξάζεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο πάλσ ζε κηα 

εξεπλεηηθή πεξηνρή πνπ έρεη απαζρνιήζεη αξθεηνχο εξεπλεηέο απφ δηάθνξνπο 

επηζηεκνληθνχο θιάδνπο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ελψ αθνινπζεί ην θαηεμνρήλ 

εξεπλεηηθφ ηκήκα ηεο εξγαζίαο κε ηελ πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ ηεο δηεμαρζείζαο 

έξεπλαο, φπσο θαη ηεο κεζνδνινγίαο, ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ θαη ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο ηεο, θαζψο θαη ε θαηαγξαθή ηεο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Ζ 

απνηίκεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη κε ζθνπφ λα εμαρζνχλ θάπνηα 

βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ εθείλσλ, νη 

νπνίνη βξίζθνληαη είηε ιίγν πξηλ είηε έρνπλ, ήδε, πεξάζεη ζην ζηάδην ηεο δσήο, φπνπ 

νη ππνρξεψζεηο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ιηγφηεξεο, ν ειεχζεξνο ρξφλνο 

είλαη πεξηζζφηεξνο, αιιά νη αλάγθεο ηνπο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο πνπ είραλ 

πξηλ θάπνηα ρξφληα, φπσο δηαθνξεηηθέο είλαη θαη νη απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο, πνπ 
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δεηά απφ απηνχο λα ζπκβάιινπλ κε ηνλ θάζε δπλαηφ ηξφπν ζε απηήλ, παξακέλνληαο  

ελεξγνί θαη παξαγσγηθνί. 

 

Λέμεηο - θιεηδηά: θνηλσληθή πνιηηηθή, πνιηηηθέο Δλεξγνχ Γήξαλζεο, πνηφηεηα δσήο, 

άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο 
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Abstract 

This paper starts from the conceptual approach of Active Ageing, both as an 

idea and as a movement of social policy aimed at enhancing the value of the current 

aging society. The first and theoretical part is the detailed description of the evolution 

of Active Ageing as a concept in time relative to the theoretical background, while as 

the most significant political actions promoting specific strategy on the part of the 

major organizations, both international and at European level, with a particular focus 

on the actions of the World Health Organization provided the foundation for the 

spread of this movement. Individual efforts made by Greek side to the dissemination 

of promotional policies of the Strategy in our country with a comparative assessment 

of the Greek management of this issue in relation to other EU countries presented at 

the end, in addition to completion of the theoretical part and review of the literature 

on the paramount importance of Active Ageing for today's society and its connection 

to the quality of life of people older ages. 

In the second and research part of the work, which has as its object the quality 

of life of individuals aged 55 and over, there is extensive reference to the broad and 

multidimensional concept of quality of life centered on the theoretical background, 

through the juxtaposition of the relevant literature on a research area that has occupied 

several researchers from various disciplines in recent decades, and then follows the 

prime research part working with the description of the research objectives, as the 

methodology, research tools and the whole process of, and the recording of the 

analysis of its results. The valuation of research results is done in order to draw some 

basic conclusions concerning the quality of life of those people who are either just 

before, either have already passed the stage of life where the obligations of work and 

family are fewer, leisure is more, but their needs are different from those they had 

some years ago, as different are the demands of society, asking them to contribute in 

every possible way in it, staying active and productive. 

Key - words: social policy, Active Ageing policies, quality of life, older people 
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Δηζαγσγή 

I. Aθεηεξία θαη αλαγθαηόηεηα δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο 

ηε ζχγρξνλε δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα, έρεη παξαηεξεζεί κηα ζεκαληηθή ηάζε 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαγλψξηζεο ηεο παγθφζκηαο δεκνγξαθηθήο αιιαγήο, κε 

ζθνπφ λα πξνβιεθζνχλ νη επηπηψζεηο ηεο, αιιά θαη λα μεπεξαζηνχλ νη πξνθιήζεηο 

πνπ απηή έρεη επηθέξεη ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο αλεζπρίαο 

γηα ηελ παγθφζκηα γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε νπνία επηδεηθλχεηαη απφ φιν θαη πην 

πνιιέο θπβεξλήζεηο, νθείιεηαη θπξίσο ζην θφζηνο ηεο θξνληίδαο γηα ηελ πγεία θαη 

ηελ πξφλνηα γηα ηνπο ειηθησκέλνπο, πνπ, ζπλήζσο, ζεσξείηαη φηη είλαη ζε βάξνο ησλ 

λεφηεξσλ κειψλ ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ πξννδεπηηθή αχμεζε ηεο επηβίσζεο ζε νινέλα 

θαη κεγαιχηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο δελ είρε πξνβιεθζεί απφ ηνπο δεκνγξάθνπο, θαη 

απηφ εγείξεη ζεκαληηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην πφζν πςειά κπνξεί λα απμεζεί ην 

κέζν πξνζδφθηκν δσήο, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ζπλέρηζεο ηεο 

αλζξψπηλεο δηάξθεηαο δσήο. Ζ γήξαλζε ηεο θνηλσλίαο απνηειεί κηα ζεκαληηθή 

δεκνγξαθηθή πξφθιεζε θαη ζπλδέεηαη κε δηάθνξα ζέκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, είλαη 

ε ρακειή γνληκφηεηα, θαη νη ζεκαληηθέο απμήζεηο ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ελψ νη βειηηψζεηο ζηελ πνηφηεηα θαη ηε 

δηαζεζηκφηεηα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο είλαη δπλαηφλ, ελ κέξεη, λα εμεγήζνπλ 

ην ηειεπηαίν, καδί κε άιινπο παξάγνληεο, φπσο ε αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζε 

ζέκαηα πγείαο, ην πςειφηεξν βηνηηθφ επίπεδν, θ.α. 

Οπζηαζηηθά, ε απφηνκε απηή γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ έρεη πξνθιεζεί απφ ηελ 

αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο, ηα ρακειά πνζνζηά γνληκφηεηαο θαη ηελ έιεπζε ηεο 

ιεγφκελεο γεληάο ηεο «Έθξεμεο ησλ Γελλήζεσλ»1 ζηελ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο, 

φπσο επηζεκαίλεηαη κέζα ζε πξφζθαην ρέδην εξγαζίαο,2 θαη ην νπνίν δεκνζηεχηεθε 

ην 2014 θαη είλαη ζρεηηθφ κε ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε θαη ηελ πνηφηεηα δσήο.3 ην ίδην 

θείκελν,4 επηπιένλ, αλαθέξεηαη φηη ε Eurostat πξνέβαιε θάπνηα εληππσζηαθά 

                                                           

1
 H γεληά ηεο «Έθξεμεο ησλ γελλήζεσλ», ζηελ αγγιηθή γιψζζα νλνκάδεηαη “The Baby Boom 

generation” (ή “baby-boomers”), αθνξά ηε γεληά ησλ αλζξψπσλ πνπ γελλεζήθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 

πνπ αθνινχζεζε κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ελψ ην θαηλφκελν απηφ αλαθέξεηαη ζηε δξακαηηθή 

αχμεζε ζην πνζνζηφ ησλ γελλήζεσλ εθείλε ηελ επνρή. 
2 Σν παξαπάλσ ρέδην εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο Δθαξκνζκέλεο Αλάιπζεο 

Πνιηηηθήο απφ ηε ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο  NOVA.  
3
 Joana C. F. Nunes (2014),“Work Project on Active Ageing Index and quality of life”, 

http://run.unl.pt/bitstream/10362/11532/1/Nunes_2014.pdf 
4
 Nunes, 2014, ζ. 3   
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ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηνπ  πιεζπζκνχ ησλ 28 ρσξψλ - κειψλ ηεο Δ.Δ, 

θαζψο απηή «έρεη πξνβιέςεη φηη ε ηαρχηεξα απμαλφκελε ειηθηαθή νκάδα ζα είλαη 

απηή πνπ αλαθέξεηαη ζε άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 80 εηψλ θη φηη ε αλαινγία ηνπ 

πιεζπζκνχ παξαγσγηθήο ειηθίαο ζε άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ ζα κεησζεί απφ 

4: 1 ην 2008 ζε ιηγφηεξν απφ 2: 1 θαηά ην 2060».5  

Παξάιιεια, φπσο δείρλνπλ θαη νη ππνινγηζκνί ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Τγείαο (εθεμήο Π.Ο.Τ.) γηα ηνλ παγθφζκην πιεζπζκφ, εθηηκάηαη φηη «πεξηζζφηεξνη 

απφ δπν δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζα είλαη πάλσ απφ 60 εηψλ ή θαη παξαπάλσ κέρξη 

ην 2050 κε ην 80% απφ απηνχο λα δνπλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο».6 Δμάιινπ, 

ζχκθσλα κε ηα λεφηεξα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ ζε άιιε έθζεζε ηνπ Οξγαληζκνχ, 7 

ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ πξνβιέπεηαη λα απμεζεί απφ ην 

λνχκεξν ησλ 524 εθαηνκκχξησλ πνπ είρε ππνινγηζηεί γηα ην 2010 ζην ζρεδφλ 

ηξηπιάζην λνχκεξν ησλ 1,5 δηο αλζξψπσλ γηα ην 2050, κε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

αχμεζεο απηήο λα ππνινγίδεηαη - θπξίσο - γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.  

Σα παξαπάλσ ελδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην παγθφζκην θαηλφκελν ηεο 

γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ απνηειέζαλ θαη ηελ αηηία πνπ ζεκαηνδφηεζε ηε ζηξνθή 

πνιιψλ ρσξψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πηνζέηεζεο δηεζλψλ νδεγηψλ, πνπ ζα 

πξνσζνχλ ηελ «Δλεξγφ», ή ηελ «Δπηηπρεκέλε», ηελ «Παξαγσγηθή» ή ηελ «Yγηή» 

Γήξαλζε, φπσο αιιηψο ζπλεζίδεηαη λα νλνκάδεηαη, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία δηεζλψο. Σν ζεκαληηθφηεξν ζέκα πνπ πξνθχπηεη απφ απηήλ ηελ 

απφηνκε δεκνγξαθηθή έθξεμε είλαη φηη ζα θέξεη αμηνζεκείσηεο αιιαγέο, θαζψο 

δηαηαξάζζνληαη νη επηδφζεηο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο εξγαζίαο, νη ζπληάμεηο θαη ε 

δηάηαμε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, φπσο, επίζεο, ε δηαζεζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ 

αγαζψλ, αιιά θαη ε βησζηκφηεηα ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ησλ ρσξψλ. 

Χζηφζν, ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ θαίλεηαη φηη δεκηνπξγείηαη απφ ηα 

νινέλα θαη πην εκθαλή ζεκάδηα ηεο ζεκεξηλήο γεξάζθνπζαο θνηλσλίαο είλαη ε 

αλεζπρία πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο νπνηεζδήπνηε πηζαλέο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ απαξαίηεηε θξνληίδα πνπ δεκηνπξγεί ε γήξαλζε ζην ζχλνιν ηνπ παγθφζκηνπ 

                                                           

5
 European Commission θαη Statistical Office of the European Communities, Europe in Figures - 

Eurostat Yearbook 2010. (Luxembourg: European Commission, 2010). 
6
 World Health Organization, „“Active Ageing. A policy framework”.‟ (Geneva, 2002), 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf   
7
 World Health Organization θαη National Institute on Aging, “Global Health and Aging”‟, 2011. 

http://www.who.int/ageing/publications/global_health.pdf    

http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf
http://www.who.int/ageing/publications/global_health.pdf
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πιεζπζκνχ. πγθεθξηκέλα, ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη κηα νινέλα απμεκέλε 

δεκφζηα δηα-γελεαθή ζπδήηεζε, κέξνο ηεο νπνίαο ηείλεη λα ππνζέηεη φηη νη λένη πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη παξαγσγηθνί, ελψ, νη ελήιηθνη κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο αγνξάο εξγαζίαο είλαη ην αθξηβψο αληίζεην, 

γεγνλφο πνπ απνηειεί, ηαπηφρξνλα, θαη έλα ζνβαξφ ζηεξεφηππν πνπ παξνπζηάδεηαη 

φιν θαη πην δχζθνιν λα μεπεξαζηεί ζηε ζεκεξηλή επνρή.8 

Χο πξνο ηελ νξηνζέηεζε ησλ «ειηθησκέλσλ», ηα Ζλσκέλα Έζλε 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα 60 ρξφληα γηα λα αλαθεξζνχλ ζε άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Κη 

φπσο αλαθέξεηαη ζε έθζεζε ηνπ ίδηνπ Οξγαληζκνχ: Απηή ε γξακκή, πνπ ρσξίδεη ηηο 

κηθξέο από ηηο κεγάιεο ειηθηαθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ, ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο από 

ηνπο δεκνγξάθνπο. Ωζηόζν, ζε πνιιέο αλεπηπγκέλεο ρώξεο, ε ειηθία ησλ 65 εηώλ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηα άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο, θαζώο απηή 

είλαη ζπλήζσο ε ειηθία θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα κπνξνύλ λα θαηαζηνύλ αξκόδηα γηα 

ηηο παξνρέο γήξαηνο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Έηζη, δελ ππάξρεη αθξηβήο νξηζκόο 

ησλ «ειηθησκέλσλ», αθνύ ε έλλνηα απηή έρεη δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο ζε δηαθνξεηηθέο 

θνηλσλίεο. Ο νξηζκόο ηνπ «ειηθησκέλνπ» από ηελ αιιαγή ζηε κέζε δηάξθεηα δσήο ησλ 

αλζξώπηλσλ όλησλ πιένλ ακθηζβεηείηαη (…). Υπάξρνπλ θαη άιινη νξηζκνί πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηε ρξνλνινγηθή ειηθία. Τν γήξαο σο έλα θνηλσληθό θαηαζθεύαζκα ζπρλά 

ζπλδέεηαη κε ηελ αιιαγή ησλ θνηλσληθώλ ξόισλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ, όπσο γηα 

παξάδεηγκα, ην λα γίλεη θάπνηνο παππνύο ή γηαγηά ή ζπληαμηνύρνο. Οη ειηθησκέλνη 

ζπρλά νξίδνπλ ηα γεξαηεηά σο έλα ζηάδην θαηά ην νπνίν ε ιεηηνπξγηθή, ςπρηθή θαη 

ζσκαηηθή ηθαλόηεηα κεηώλεηαη θαη νη άλζξσπνη είλαη πην επηξξεπείο ζε αζζέλεηεο ή 

αλαπεξίεο.9 

Δμάιινπ, φπσο αλαθέξεηαη ζε επξσπατθή Έθζεζε κε ζέκα ηελ Τγηή Γήξαλζε 

ζηελ Δπξψπε,10 νη θάζεηο ζηε δσή έρνπλ πεξηγξαθεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο, 

                                                           

8
 John Field, “Lifelong Learning, Welfare and Mental Well-being into Older Age: Trends and Policies 

in Europe”‟, ζην Active Ageing, Active Learning: Issues and Challenges, η. 15 (Education in the Asia-

Pacific Region: Issues, Concerns and Prospects, 2012), 11–20, 

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-2111-1_2  
9
 United Nations Population Fund, Population Dynamics in the Least Developed Countries Challenges 

and Opportunities for Development and Poverty Reduction. (New York, NY: United Nations 

Population Fund, 2011), http://unfpa.org/public/home/publications/pid/7599  
10

 Statens institut för folkhälsan (Sweden), Healthy Ageing: A Challenge for Europe. (Sweden, 

Stockholm: National Institute of Public Health, (2007). 

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-2111-1_2
http://unfpa.org/public/home/publications/pid/7599
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γηα παξάδεηγκα, ζπκβαίλεη θαη κε ηε ζεσξία ησλ «ηεζζάξσλ επνρψλ» ηνπ Laslett.11 Ζ 

δεχηεξε ειηθία, ζχκθσλα κε ηνλ Laslett, απνηειείηαη απφ ηελ εξγαζία, ηελ 

αλεμαξηεζία, ηελ θνηλσληθή επζχλε θαη ηελ επζχλε γηα ηελ νηθνγέλεηα. Ζ ηξίηε 

ειηθία ζεσξείηαη φηη είλαη κέξνο ηεο δσήο ηνπ ζπληαμηνχρνπ, πνπ απνηειείηαη απφ 

ηελ εξγαζία ρσξίο νηθνλνκηθή αζθάιεηα, θαη ρσξίο πάξα πνιινχο πεξηνξηζκνχο ιφγσ 

αζζελεηψλ θαη αλαπεξηψλ. Ζ ηέηαξηε ειηθία, ηέινο, πεξηέρεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ιφγσ 

αζζέλεηαο θαη αλαπεξίαο θαη νη άλζξσπνη εμαξηψληαη απφ άιινπο αλζξψπνπο θαη 

πάιη. Οη πεξηζηάζεηο ηεο δσήο ελφο αηφκνπ ειηθίαο 60 εηψλ ζήκεξα δηαθέξνπλ απφ 

εθείλεο πνπ ππήξραλ πξηλ 20 ρξφληα, θαζψο, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Έθζεζε, ε 

γεξάζθνπζεο γεληέο ηνπ ζήκεξα ηείλνπλ λα αλακέλνπλ λα δήζνπλ γηα πεξηζζφηεξν ζε 

θαιχηεξε πγεία απφ φ, ηη ε γεληά ησλ γνληψλ ηνπο.12  

Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, θαη κε ηε δηαπίζησζε φηη νη 

παξαπάλσ δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο επεξεάδνπλ - θαη ζα ζπλερίδνπλ λα επεξεάδνπλ 

γηα πνιιέο δεθαεηίεο αθφκα - ηε ζχγρξνλε θνηλσλία ζε πνιιαπιά επίπεδα, 

ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θαη ησλ 

πιένλ ζεκαληηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηε δηάδνζε ησλ πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ηνπ 

θηλήκαηνο ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο ζε δηεζλέο, αιιά θαη ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν, 

πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί ε εμέιημε απηήο ηεο ηδέαο, αξρηθά, σο πξνο ην ζεσξεηηθφ 

ηεο πιαίζην, θαη ελ ζπλερεία σο κηαο παγθφζκηαο ηξαηεγηθήο γηα ηελ πγεία θαη ηελ 

θνηλσληθή πνιηηηθή. Παξάιιεια, θη φπσο απνδεηθλχεηαη κέζα απφ ηε ζχγρξνλε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ην πιήζνο απφ ζρεηηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί, 13 ε πξνψζεζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσλία ησλ αηφκσλ 

ηεο χζηεξεο ειηθίαο βειηηψλεη ηφζν ηελ ςπρηθή φζν θαη ηε ζσκαηηθή πγεία ηνπο, ελψ, 

ζπγρξφλσο, πξνάγεη ηελ απηνλνκία θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. Πνιιέο κειέηεο, 

εμάιινπ, έρνπλ δείμεη φηη ε ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλδέεηαη α) κε 

ρακειφηεξα επίπεδα αλαπεξίαο, φπσο π.ρ. ε έξεπλα ησλ Mendes de Leon θ.α.,14 

                                                           

11
 Roger Hessel, „Active ageing in a greying society: training for all ages‟, European journal of 

vocational training 45, ηρ. 3 (2008): 144–63. 
12

 Statens institut för folkhälsan (Sweden), „Healthy Ageing: A Challenge for Europe.‟, 25. 
13

 Peter A. Bath θαη Dorly Deeg, „Social Engagement and Health Outcomes among Older People: 

Introduction to a Special Section‟, European Journal of Ageing 2, ηρ. 1 (Μάξηηνο 2005): 24–30, 

doi:10.1007/s10433-005-0019-4. 
14

 C. F. Mendes de Leon, „Social Engagement and Disability in a Community Population of Older 

Adults: The New Haven EPESE‟, American Journal of Epidemiology 157, ηρ. 7 (1 Απξίιηνο 2003): 

633–42, doi:10.1093/aje/kwg028. 
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θαζψο επίζεο θαη β) κε απμεκέλε επεκεξία ζηε κεηέπεηηα δσή, φπσο π.ρ. ε έξεπλα 

ηεο Borgonovi.15 

Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ζεσξήζεθε σο επηβεβιεκέλε ε 

αλαγθαηφηεηα ηεο δηεμαγσγήο κηαο αλάινγεο πνζνηηθήο έξεπλαο ζε πιεζπζκφ 

πξνεξρφκελν απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία, ε νπνία ζα αθνξνχζε ηελ εκπεηξηθή 

δηεξεχλεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο αηφκσλ απηήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο θαη, 

ηαπηφρξνλα, ηεο πηζαλφηεηαο ε θνηλσληθή δηθηχσζε θαη ε ππνζηήξημε πνπ απηνί 

ιακβάλνπλ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο, λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζε δηαθφξνπο επηκέξνπο 

ηνκείο ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα δελ 

έρεη απαζρνιήζεη αλάινγε έξεπλα ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, θη φηη, παξφιν πνπ 

ππάξρνπλ πνιιέο έξεπλεο κε ζέκα ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, είηε ζε 

πιεζπζκνχο κε δηάθνξεο αζζέλεηεο, είηε ζε νκάδεο αηφκσλ κε δηάθνξα ζπγθεθξηκέλα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, δελ ππάξρεη, σζηφζν, αλάινγν ελδηαθέξνλ θαη γηα ηελ 

ειηθηαθή νκάδα ησλ αλζξψπσλ πνπ είηε βξίζθνληαη θνληά ή βξίζθνληαη ήδε ζηελ 

θάζε ηεο ζπληαμηνδφηεζεο θαη νη νπνίνη απνηεινχλ ηελ νκάδα ελδηαθέξνληνο ηνπ 

θηλήκαηνο ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο.      

 

ΗΗ. ηνρνζεζία θαη δνκή ηεο εξγαζίαο 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

βαζηθφηεξσλ δξάζεσλ ησλ ζπνπδαηφηεξσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ηελ πξνζπάζεηα 

ζχλνςεο ησλ βαζηθφηεξσλ επίζεκσλ θεηκέλσλ κε θεληξηθφ ζέκα ηελ Δλεξγφ 

Γήξαλζε, θαζψο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαθφξσλ ζρεηηθψλ 

εξεπλψλ, ζηε ζπλέρεηα θξίζεθε ζθφπηκν λα δηεξεπλεζεί ην θαηά πφζν ε ζπκκεηνρή 

ησλ αηφκσλ απηψλ ζηελ θνηλσλία θαη ε ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηα 

θνηλσληθά ηνπο δίθηπα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο 

θαη, ζπγθεθξηκέλα, κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ππνθεηκεληθήο αληίιεςεο γηα ηελ 

πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε δνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έρεη ηελ εμήο κνξθή: 

ζην πξψην κέξνο ηεο, πνπ απνηειεί θαη ην ζεσξεηηθφ ηεο ηκήκα, αξρηθά, ζην πξψην 

                                                           

15
 Francesca Borgonovi, „Doing Well by Doing Good. The Relationship between Formal Volunteering 

and Self-Reported Health and Happiness‟, Social Science & Medicine 66, ηρ. 11 (Ηνχληνο 2008): 2321–

34, doi:10.1016/j.socscimed.2008.01.011. 
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θεθάιαην παξαηίζεηαη ε παξνπζίαζε ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο ηνπ δεηήκαηνο 

ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο θαη ηεο ελλνηνινγηθήο απνζαθήληζήο ηεο, θαζψο θαη ησλ 

επηζήκσλ θεηκέλσλ θαη δξάζεσλ ησλ κεγαιχηεξσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ.  

ην δεχηεξν θεθάιαην, γίλεηαη ε αλαζθφπεζε ησλ αληίζηνηρσλ πνιηηηθψλ ηεο 

Δ.Δ., θαζψο θαη ε παξνπζίαζε ησλ βαζηθφηεξσλ θεηκέλσλ ηεο αλαθνξηθά κε ηελ 

Δλεξγφ Γήξαλζε, ελψ ζην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη πνιηηηθέο απφ ηελ 

πιεπξά ηεο Διιάδαο κε επίθεληξν ηελ πξνψζεζε ηνπ θηλήκαηνο απηνχ. Έπεηηα, ζην 

ηέηαξην θεθάιαην δίλεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ εξεπλψλ πνπ ζπλδένπλ 

ην δήηεκα ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο κε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο, δείρλνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο πνιηηηθψλ 

πξνψζεζεο ηνπ θηλήκαηνο απηνχ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο.  

ηε ζπλέρεηα, ζην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο, ην εξεπλεηηθφ, γίλεηαη ε 

παξνπζίαζε ηεο δηεμαρζείζαο έξεπλαο. Δηδηθφηεξα, ζην πέκπην θεθάιαην αξρηθά 

δίλεηαη ε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, σο ζεσξίαο θαη σο 

εξεπλεηηθνχ αληηθείκελνπ θαη ε ζηνρνζεζία ηεο έξεπλαο πνπ αθνινπζεί. ην έθην 

θεθάιαην, πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα, 

φπσο ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο, θαζψο θαη ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα, ζην έβδνκν θεθάιαην αθνινπζεί ε αλαιπηηθή 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο.  

ην επφκελν θεθάιαην, γίλεηαη ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ, ελψ ζην έλαην, ηειεπηαίν θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ, θαζψο θαη νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα θάπνηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

Σέινο, παξαηίζεηαη ε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηα ειεθηξνληθά, 

θπξίσο, θείκελα ζηα νπνία βαζίζηεθε ε εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. 
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Α΄ ΜΔΡΟ – ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

1. Πνιηηηθέο ησλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ γηα ηελ Δλεξγό Γήξαλζε  

Ζ πξφθιεζε πνπ ζέηεη ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, θαη νη παξάπιεπξεο 

ζπλέπεηεο πνπ απηή επηθέξεη γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηηο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο θαη ηηο ζπληάμεηο ζηηο πην αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, είλαη ην θέληξν 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ κεγαιχηεξσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, θαζψο θαη ησλ εζληθψλ 

πνιηηηθψλ δηαθφξσλ ρσξψλ αλά ηνλ θφζκν. Ζ Δλεξγφο Γήξαλζε απνηειεί ην ζεκείν 

ζχγθιηζεο ησλ πνιηηηθψλ δξάζεσλ ησλ πεξηζζνηέξσλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

δηεζλείο νξγαληζκνχο, θαη ζπγρξφλσο, ηελ απάληεζή ηνπο απέλαληη ζηελ πξφθιεζε 

απηή.  

χκθσλα κε ηελ έθζεζε «Τγηήο Γήξαλζε, κηα πξφθιεζε γηα ηελ Δπξψπε»,16 

ε πξφβιεςε φηη γηα ην έηνο 2050 ν κηζφο πιεζπζκφο ζα είλαη 50 εηψλ ή αθφκα 

κεγαιχηεξνο ζεκαίλεη φηη έλα κεηνχκελν πνζνζηφ αλζξψπσλ παξαγσγηθήο ειηθίαο ζα 

πξέπεη λα ζπληεξεί φζνπο έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα 

έθζεζε, φιν θαη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη ζα εγθαηαιείπνπλ ηελ απαζρφιεζε απφ 

φζνπο εηζέξρνληαη ζε απηήλ, θαη νη ρψξεο ζα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ 

πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ κε πξνζφληα, ελψ ηαπηφρξνλα, ε θαηάζηαζε απηή 

επηδεηλψλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν σο ζπλέπεηα ηεο κείσζεο ηνπ ξπζκνχ ησλ 

γελλήζεσλ πνπ ζεκεηψλεηαη κέζα ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. 17  

ην παξφλ θεθάιαην, αξρηθά, αθνχ πξψηα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ 

αλάιπζε ηεο έλλνηαο «Δλεξγφο Γήξαλζε» θαη ηελ απνζαθήληζή ηεο κέζα απφ ηνπο 

βαζηθφηεξνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ δνζεί θαηά θαηξνχο, ακέζσο κεηά, ζηε ζπλέρεηα, 

αθνινπζεί κηα αξθεηά εθηελήο πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ δξάζεσλ ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ έρνπλ σο βαζηθφ θαη πξσηεχνληα ζηφρν 

ηνπο ηελ πξνψζεζε ησλ πνιηηηθψλ εθείλσλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εμάπισζε ηνπ 

θηλήκαηνο ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη 

ζηελ αλάδεημή ηεο ζε κία παγθφζκηαο θιίκαθαο ηξαηεγηθήο. 

 

                                                           

16
 Statens institut för folkhälsan (Sweden), Healthy Ageing: A Challenge for Europe. (Sweden, 

Stockholm: National Institute of Public Health, 2007). 
17

 E.E., 2006  
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1.1. Ζ αλάδεημε ηνπ θηλήκαηνο από ηνλ Ο.Ζ.Δ θαη ηνλ Π.Ο.Τ. 

Ζ εκθάληζε ηεο έλλνηαο Δλεξγόο Γήξαλζε ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 

αλαπηχρζεθε κέζσ ηνπ Π.Ο.Τ. θαη δηάθνξσλ άιισλ θπβεξλεηηθψλ θαη κε 

θπβεξλεηηθψλ νξγαλσηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, πξνζθέξνληαο έλα πιαίζην πνιηηηθήο, ην 

νπνίν ζα έδηλε έκθαζε ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο πγείαο, ηεο 

αλεμαξηεζίαο θαη ηεο επγεξίαο. Παξφια απηά, πνιινί κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη, 

αθφκε θαη ζήκεξα, είλαη ζπάληεο νη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη, ψζηε λα πξνζηεζνχλ 

θάπνηα εκπεηξηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ ηεο.   

Ζ έλλνηα Δλεξγόο Γήξαλζε, ζχκθσλα κε ηνλ πιένλ δηαδεδνκέλν νξηζκφ ηεο, 

είλαη «ε δηαδηθαζία κεγηζηνπνίεζεο ησλ επθαηξηψλ γηα ζσκαηηθή, θνηλσληθή θαη 

ςπρηθή επεμία θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, πξνθεηκέλνπ λα επεθηαζεί ην πγηέο 

πξνζδφθηκν δσήο, ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ».18 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ελλνηνινγηθφ νξηζκφ ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο, ζην ζεκείν απηφ ζα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηδέα γηα ηελ «Δλεξγφ Γήξαλζε» αλαπηχρζεθε ζηαδηαθά 

ηφζν απφ ηελ «Δπηηπρεκέλε Γήξαλζε»19 φζν θαη απφ ηελ «Παξαγσγηθή Γήξαλζε»20 

αιιά θαη απφ ηελ «Τγηή Γήξαλζε»,21 ζε κηα πξνζπάζεηα λα νηθνδνκεζεί κηα έλλνηα 

γηα ηε γήξαλζε πνπ ζα κπνξεί λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο, πνπ ζχληνκα 

ζα είλαη γεξάζθνπζα.22 Δμάιινπ, ζε γεληθέο γξακκέο, ε Δλεξγφο Γήξαλζε 

αλαθέξεηαη ζε εθείλε ηελ θαηάζηαζε, φπνπ νη άλζξσπνη ζπλερίδνπλ: α) λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ επίζεκε αγνξά εξγαζίαο, β) λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο άιιεο 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο πιεξσκή, φπσο είλαη ε παξνρή θξνληίδαο ζηελ 

νηθνγέλεηα ησλ κειψλ, αιιά θαη ν εζεινληηζκφο, θαζψο θαη γ) λα δνπλ κηα πγηή, 

αλεμάξηεηε θαη αζθαιή δσή, θαζψο απηνί γεξλνχλ.23  

Ζ έλλνηα ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο είλαη ζρεηηθά πην λέα ζηελ Δπξψπε, 

επηηπγράλνληαο δηαδεδνκέλε απνδνρή κφλν θαηά ηα ηειεπηαία έηε θαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ράξε ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Π.Ο.Τ. Μάιηζηα, φπσο αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθφ 

άξζξν, «ε εκθάληζή ηεο ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ Π.Ο.Τ. ηφληδε 

                                                           

18
 Π.Ο.Τ., 2002, ζ. 12  

19
 “Successful Ageing” 

20 “Productive Ageing”   
21

 “Healthy Ageing” 
22

 πκβνχιην Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο, 2005. Π.Ο.Τ., 2002.  
23

 Zaidi, θ.α. , 2013  
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ηε δσηηθή ζχλδεζε κεηαμχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο πγείαο»,24 ελψ παξάιιεια, «νη 

ξίδεο ηεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (…) αλάγνληαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 

(…) φηαλ πξνβιήζεθε ν ηζρπξηζκφο φηη θιεηδί γηα ηελ Δπηηπρεκέλε Γήξαλζε, είλαη ε 

δηαηήξεζε ζε κεγάιε ειηθία ησλ πξνηχπσλ δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ αξρψλ πνπ είλαη 

ηππηθέο ζηε κέζε ειηθία».25 Απηφ, νπζηαζηηθά, ζήκαηλε φηη ε Δπηηπρεκέλε Γήξαλζε 

ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί αληηθαζηζηψληαο ηηο ζρέζεηο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά 

θαη ηνπο ξφινπο ηεο κέζεο ειηθίαο πνπ πιένλ δελ ππάξρνπλ κε θαηλνχξγηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη θαλείο ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε 

δσή ηνπ.  

ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ζχκθσλα κε ην ίδην άξζξν, ε ηδέα επαλήιζε ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ππφ ην πξφζρεκα ηεο ιεγφκελεο «Παξαγσγηθήο Γήξαλζεο». Ζ 

εκθάληζή ηεο, «αληαλαθινχζε δηάθνξεο θνηλσληθν-πνιηηηθέο εμειίμεηο (…) νη 

εξεπλεηέο είραλ αξρίζεη λα κεηαηνπίδνπλ ην επίθεληξν ηεο έξεπλαο γηα ηε γήξαλζε 

απφ ηνπο αλζξψπνπο κεγαιχηεξεο ειηθίαο πξνο ηε δηαδηθαζία ηεο αλζξψπηλεο 

αλάπηπμεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο».26 Ζ Παξαγσγηθή Γήξαλζε, φπσο θαίλεηαη 

κέζα απφ ην θείκελν, έγηλε ζχλζεκα θπξίσο γηα ηνπο ππνζηεξηθηέο ησλ ειηθησκέλσλ, 

πνπ έςαρλαλ γηα κηα πην ζεηηθή πξνζέγγηζε ηεο γήξαλζεο.   

Αλαιχνληαο, ζπλνπηηθά, ζε επίπεδν νξνινγίαο ηα παξαπάλσ δηαδεδνκέλα θαη 

πιένλ ζεκαληηθά ζεσξεηηθά πιαίζηα ζρεηηθά κε ηελ γήξαλζε - φπσο είλαη απηφ ηεο 

Τγηνχο, ηεο Παξαγσγηθήο, αιιά θαη ηεο πην γλσζηήο θαη δηαδεδνκέλεο  Δπηηπρεκέλεο 

Γήξαλζεο - θαη ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην ηη αθξηβψο ζεκαίλεη «λα γεξλάεη θαλείο 

θαιά», δίλεηαη ακέζσο παξαθάησ κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ βαζηθφηεξσλ νξηζκψλ 

ηνπο. Παξάιιεια, φπσο αλαθέξνπλ νη Buys θαη Miller ζεκαληηθφ είλαη λα ζεκεησζεί 

φηη ην θέληξν βάξνπο απηψλ ησλ ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ ζρεηηθά κε ηελ «θαιή 

γήξαλζε» έρεη κεηαηνπηζηεί ζηελ εζηίαζε πάλσ ζηνλ εληνπηζκφ θάπνησλ 

παγθφζκησλ δεηθηψλ πξφβιεςεο ηνπ «λα γεξλά θαλείο θαιά» θαη ζηε δηακφξθσζε 

ελφο βαζηθνχ ζπλφινπ κεηξήζηκσλ δεηθηψλ.27 

                                                           

24
 Alan Walker, „A strategy for active ageing‟, International Social Security Association 55, ηρ. 1 

(2002): 121–39. 
25

 Walker, 2002, ζζ.122-3  
26

 φπ.π., ζ.123 
27

 Laurie Buys θαη Evonne Miller, „Active Ageing: Developing a Quantitative Multidimensional 

Measure‟, ζην Active Ageing, Active Learning Issues and Challenges, ηρ. 15 (Active Ageing, Active 
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Αξρηθά, σο Δπηηπρεκέλε Γήξαλζε, έλλνηα πνπ αλαιχζεθε εθηελψο απφ ηνπο 

εξεπλεηέο Rνwe θαη Κahn (1987), θαη ε νπνία είρε κεγάιε απήρεζε - θπξίσο ζηηο 

Ζ.Π.Α. - θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, νξίδεηαη «ε ρακειή πηζαλφηεηα ηεο αζζέλεηαο 

θαη ηεο αλαπεξίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε αζζέλεηεο, ε πςειή γλσζηηθή θαη ζσκαηηθή 

ιεηηνπξγία θαη ε ελεξγφο εκπινθή κε ηε δσή».28 Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη  ίδηνη 

εξεπλεηέο έρνπλ πξνζδηνξίζεη ηε δέζκεπζε κε ηε δσή σο κηα ζεκαληηθή ζπληζηψζα 

ηεο «Δπηηπρεκέλεο γήξαλζεο» θαη ζεσξνχλ φηη ε επεκεξία θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε 

δσή ζπλδένληαη κε ηε ζπκκεηνρή ελφο αηφκνπ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα.29 Σν κνληέιν 

απηφ ησλ δπν παξαπάλσ εξεπλεηψλ, πνπ ρξνλνινγείηαη πίζσ ζην 1999, πεξηιακβάλεη 

δχν μερσξηζηά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ελεξγφ δέζκεπζε κε ηε δσή, θαη 

ζπγθεθξηκέλα: α) ηε δηαηήξεζε ζηελψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη β) ηελ ελαζρφιεζε 

κε ελδηαθέξνληα πξάγκαηα.  

Χο Παξαγσγηθή Γήξαλζε, απφ ηελ άιιε, νξίδεηαη «θάζε δξαζηεξηφηεηα απφ 

έλα κεγαιχηεξν άηνκν πνπ παξάγεη αγαζά ή ππεξεζίεο, ή πνπ αλαπηχζζεη ηελ 

ηθαλφηεηα γηα ηελ παξαγσγή ηνπο, είηε πξφθεηηαη γηα αγαζά γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

πιεξσζεί είηε φρη».30 Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, μεθίλεζε κηα αιιαγή πνιηηηθήο απφ ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, θαζψο, ηφζν απφ ηνπο εξγνδφηεο φζν θαη απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο, άξρηζε λα αλαγλσξίδεηαη ην πφζν θνζηίδεη λα κε ρξεζηκνπνηνχλ 

εξγαδνκέλνπο κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη ελφζσ ήηαλ δπλαηή ε πξφβιεςε ειιείςεσλ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, αιιά θαη δεμηνηήησλ. Κάηη ηέηνην είρε σο απνηέιεζκα λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ επηθιήζεηο γηα ηελ θαζηέξσζε πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ηεο 

Παξαγσγηθήο Γήξαλζεο, νη νπνίεο ζα εληζρχνπλ ηηο νηθνλνκηθέο εηζθνξέο απφ ηνπο 

ειηθησκέλνπο, ζπλήζσο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.31 

Σειεηψλνληαο ζην ζεκείν απηφ ηελ αλάιπζε ησλ φξσλ πνπ ζεσξνχληαη σο 

πξφδξνκνη ηεο ζεκεξηλήο επηθξαηνχζαο έλλνηαο ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο θαη ζχκθσλα 

κε ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, σο Τγηήο Γήξαλζε νξίδεηαη «ε ηθαλφηεηα λα ζπλερίζεη 

θαλείο λα ιεηηνπξγεί ςπρηθά, ζσκαηηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά, θαζψο ην ζψκα 

                                                                                                                                                                      

Learning Issues and Challenges, 2012), 103–18, http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-

2111-1_7  
28

 Minkler & Fadem, 2002, ζ.229 
29

 Rowe & Κahn (1998) 
30

 Bass, θ.α., 1993, ζ. 6 
31

Judith A. Davey, „Active Ageing and Education in Mid and Later Life‟, Ageing & Society 22, ηρ. 01 

(Ηαλνπάξηνο 2002), doi:10.1017/S0144686X02008528 

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-2111-1_7
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-2111-1_7
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επηβξαδχλεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ».32 Ζ Τγηήο Γήξαλζε, απνηέιεζε έλλνηα πην ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηε δηαηήξεζε ηεο ζσκαηηθήο, πλεπκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο, ελψ,  

«ζπλεπάγεηαη ηελ εζηίαζε ζηελ δηαηήξεζε ηεο πγείαο, ζπρλά κέζα απφ ηηο επηινγέο 

ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη κέζσ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ».33 Απφ ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζε 

θαλείο λα ζπκπεξάλεη φηη φια ηα παξαπάλσ ζεσξεηηθά πιαίζηα πνπ κφιηο 

πεξηγξάθεθαλ, πξνζθέξνπλ κηα πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο Δλεξγνχ 

Γήξαλζεο, ε νπνία ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο πξναγσγήο ηεο 

ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο επεκεξίαο ησλ αλζξψπσλ, θαζψο απηνί γεξλνχλ. 

Όζνλ αθνξά ηε ζεκεξηλή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο, έρεη δηαπηζησζεί απφ 

εηδηθνχο εξεπλεηέο 34 φηη, ε Δλεξγφο Γήξαλζε «...εκθαλίδεηαη σο ην απνηέιεζκα ησλ 

δηαθφξσλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζα καο επηηξέςνπλ λα πξνζδηνξίζνπκε 

ζπγθεθξηκέλα πξνθίι πνπ είλαη πην επηθίλδπλα ή πνπ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη πην 

επλντθά γηα λα κεγαιψλνπκε ελεξγά».35 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ επηζηεκνληθά 

δεδνκέλα είλαη θαλεξφ φηη, θαζψο νη άλζξσπνη κεγαιψλνπλ, ε πνηφηεηα ηεο δσήο 

ηνπο θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αηνκηθή ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαηεξνχλ ηελ 

απηνλνκία θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, θαζψο θαη ην πξνζδφθηκν ηεο πγηνχο δσήο, 

δειαδή ην γηα πφζν θαηξφ κπνξνχλ λα αλακέλνπλ λα δήζνπλ ρσξίο δπζθνιίεο. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ φια ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ε ζχγρξνλε ηδέα θαη 

δηάζηαζε ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο είλαη απφιπηα ζπλπθαζκέλε κε ηελ δηαηήξεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ, θαζψο απηνί κεγαιψλνπλ, φπσο θαίλεηαη 

μεθάζαξα θη απφ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα ηεο επξσπατθήο επηηξνπήο, φπνπ 

ζεκεηψλεηαη φηη: «ε πξνεηνηκαζία γηα κεγαιχηεξε, πην δξαζηήξηα θαη θαιχηεξε δσή, 

πεξηζζφηεξε εξγαζία, πην ζηαδηαθή ζπληαμηνδφηεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ 

γηα ελεξγφ ζπλεηζθνξά κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε απνηεινχλ ηνπο θαιχηεξνπο 

ηξφπνπο γηα λα εμαζθαιηζηεί ζην κέγηζην βαζκφ ε απηνδπλακία θαη ε απηνδηάζεζε 

θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ γεξαηεηψλ».36 Σα ζπκπεξάζκαηα απηά πξνέξρνληαη απφ ην 

επίζεκν θείκελν - Αλαθνίλσζε πνπ έγηλε εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο, ην νπνίν 

απνηειεί θαη ηελ ηδηαίηεξε ζπλεηζθνξά πνπ είρε ε Δ.Δ. ζηα πιαίζηα ηεο ζπκβνιήο ηεο 

                                                           

32
 Hansen - Kyle, 2005, ζ.46 

33
 Davey, 2002, ζ.98 

34
 Constanc¸a, θ.α., 2012 

35
 Constanc¸a, θ.α., 2012:2 

36
 European Commission Communication: "Towards a Europe for all Ages", Brussels 21.05.1999, 

COM (1999) 221final. ζ. 22.  
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γηα ηελ αλαθήξπμε ηνπ έηνπο 1999 σο «Γηεζλνχο Έηνπο ησλ Ζιηθησκέλσλ» απφ ηνλ 

Ο.Ζ.Δ. 

Σν ζθεπηηθφ πίζσ απφ ηε λέα απηή πξνζέγγηζε ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο 

εθθξάδεηαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζηελ ξήζε ηνπ Π.Ο.Τ. πνπ ιέεη φηη: «έρνπλ 

πξνζηεζεί ρξφληα ζηε δσή - ηψξα ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί δσή ζηα ρξφληα». Απηφ, 

κάιηζηα, ππνδειψλεη «κηα γεληθή ζηξαηεγηθή ηνπ ηξφπνπ δσήο γηα ηελ δηαηήξεζε 

ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο, θαζψο νη άλζξσπνη κεγαιψλνπλ, θη φρη κφλν 

πξνζπάζεηα λα ηνπο θάλνπκε λα δνπιέςνπλ πεξηζζφηεξν».37 Έηζη, φπσο γίλεηαη 

αληηιεπηφ θη απφ ηα παξαπάλσ, ε νπζία ηεο αλαδπφκελεο ζχγρξνλεο έλλνηαο ηεο 

Δλεξγνχ Γήξαλζεο ζπλδπάδεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο «Παξαγσγηθήο γήξαλζεο», 

αιιά κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο, θαζψο θαη ζηελ ςπρηθή, αιιά θαη 

ζηε ζσκαηηθή επεμία.38  

Ακέζσο παξαθάησ ζα γίλεη ε αλάιπζε ησλ θπξηφηεξσλ δξάζεσλ  ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ δηεζλψλ Οξγαληζκψλ, φπσο ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, 

(Ο.Ζ.Δ.), ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (Π.Ο.Τ.), θαζψο θαη ηνπ  Οξγαληζκνχ 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ησλ 

πνιηηηθψλ γηα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε ζε φιν ηνλ θφζκν. 

χκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηε ζπλνπηηθή έθδνζε ηεο έθζεζεο ηνπ 

ρεδίνπ Γξάζεο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ Τγηή Γήξαλζε κε ηίηιν «Τγηήο Γήξαλζε - Μία 

Πξφθιεζε γηα ηελ Δπξψπε», ζηελ νπνία έγηλε αλαθνξά ιίγν πξσηχηεξα,  ε «Τγηήο 

Γήξαλζε», ε νπνία θαιιηεξγήζεθε κε ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο πξνψζεζεο ηεο 

πγείαο, είρε αλαθεξζεί ήδε απφ ην 1998 σο ν ηφρνο 5 ηεο Πνιηηηθήο ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο «Τγεία γηα Όινπο ζηνλ 21
ν
 Αηψλα».  

Σαπηφρξνλα, απφ ηελ πιεπξά ηνπο ηα Ζλσκέλα Έζλε αλαθήξπμαλ ην 1999 σο 

Γηεζλέο Έηνο γηα ηελ Σξίηε Ζιηθία θαη ζηε ζπλέρεηα ν Π.Ο.Τ. πξνψζεζε ηελ ηδέα, 

θαζηζηψληαο ηελ ζε έλα «παγθφζκην θίλεκα γηα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε». Δηδηθφηεξα, 

ην 1992 ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ελέθξηλε ην ςήθηζκα 47/5, κε ην 

νπνίν αλαθήξπμε ην 1999 σο Γηεζλέο Έηνο ησλ Ζιηθησκέλσλ. Σν Γηεζλέο Έηνο ησλ 

Ζιηθησκέλσλ μεθίλεζε επίζεκα ηελ 1ε Οθησβξίνπ 1998, θαη ην έηνο δηήξθεζε κέρξη 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1999. Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ Έηνπο ήηαλ ε πξναγσγή ησλ Αξρψλ 

                                                           

37
 Walker, 2002:124 

38
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ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Ζιηθησκέλνπο, πνπ νξίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

ειηθησκέλσλ αηφκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αλεμαξηεζίαο, ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο 

θξνληίδαο, ηεο θαηαμίσζεο θαη ηελ αμηνπξέπεηαο.39 

εκαληηθφ ζην ζεκείν απηφ είλαη λα ηνληζηεί φηη νη πνιηηηθέο δξάζεηο ηνπ 

Ο.Ζ.Δ. θαηά ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα, απνδεηθλχνπλ ηελ νινέλα απμαλφκελε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ γελεψλ θαη ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο ζε παγθφζκην επίπεδν. Ο Ο.Ζ.Δ. ζπληζηά ηνλ πιένλ ζεκαληηθφ 

δηεζλή νξγαληζκφ, πνπ απνηειείηαη απφ πνιπάξηζκα φξγαλα, θαη άιιεο ππεξεζίεο, 

ζπλαθείο νξγαληζκνχο θαη ηακεία, πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζην πιαίζην ηεο δνκήο ηνπ. 

Έλα απφ θχξηα φξγαλα θαη απφ ηηο πην εμεηδηθεπκέλεο απηφλνκεο νξγαλψζεηο, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ο.Ζ.Δ. απνηειεί, κεηαμχ άιισλ, θαη ν Π.Ο.Τ.40 

ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα, ε παγθφζκηα δηάζθεςε γηα ηνλ πιεζπζκφ, ε νπνία 

έιαβε ρψξα ζηε Μαδξίηε, ελέθξηλε ην κνληέιν γηα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε ηνπ Π.Ο.Τ. 

ηνπ 2002 σο ηνλ θχξην ζηφρν ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ πγείαο 

γηα ηνπο ειηθησκέλνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2002, ε Γεχηεξε Παγθφζκηα 

πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε γήξαλζε ελέθξηλε ην «Γηεζλέο ρέδην 

Γξάζεο ηεο Μαδξίηεο γηα ηε Γήξαλζε»,41 ην νπνίν πεξηιάκβαλε, σο θχξην ζηφρν ηνπ 

πξνο αλάπηπμε, ηελ θνηλή αλαγλψξηζε ηνπ γεγνλφηνο φηη, ηα άηνκα, θαζψο γεξλνχλ, 

ζα πξέπεη λα απνιακβάλνπλ ελεξγνχ ζπκκεηνρήο κέζα ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, 

πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή δσή ησλ θνηλσληψλ, ζηηο νπνίεο απηά αλήθνπλ.  

Αλ θαη ην ζρέδην “MIPAA” δελ πεξηέρεη έλαλ επεμεξγαζκέλν νξηζκφ ηεο 

Δλεξγνχ Γήξαλζεο, ε πνιηηηθή αλαθνίλσζε πνπ ππεγξάθε ζην ηέινο ηεο 2
εο

 

Παγθνζκίνπ πλέιεπζεο γηα ηε γήξαλζε ηνλίδεη ηα δχν βαζηθά ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ άκεζα ζηελ ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή γηα ηελ Eλεξγφ 

Γήξαλζε: α) ηελ ελδπλάκσζε ησλ ειηθησκέλσλ θαη β) ηελ πξνψζεζε ηεο πιήξνπο 

ζπκκεηνρήο ηνπο. Ο Π.Ο.Τ. απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ππνζηεξίδεη φηη «νη ρψξεο κπνξνχλ 

λα αληέμνπλ νηθνλνκηθά, εάλ νη θπβεξλήζεηο, νη δηεζλείο νξγαληζκνί θαη ε θνηλσλία 

                                                           

39
 Οη Αξρέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο ειηθησκέλνπο εγθξίζεθαλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ςήθηζκα 46/91) ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ 1991. 

http://www.olderpeoplewales.com/en/about/un-principles.aspx   
40

 Γηα ην νξγαλφγξακκα ηνπ Ο.Ζ.Δ. θαη γηα ην πψο ρσξίδνληαη ηα θχξηα φξγαλα θαη νη ππεξεζίεο ηνπ: 

http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=10   
41

 Σν Γηεζλέο ρέδην Γξάζεο ηεο Μαδξίηεο γηα ηε Γήξαλζε “MIPAA” αλαθέξεηαη κέζα ζε επξσπατθή 

αλαθνξά γηα ηε Γηα-γελεαθή Mάζεζε θαη γηα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε.  

http://www.olderpeoplewales.com/en/about/un-principles.aspx
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=10
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ησλ πνιηηψλ ζεζπίζνπλ πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ Eλεξγφ Γήξαλζε, πνπ 

εληζρχνπλ ηελ πγεία, ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ειηθησκέλσλ πνιηηψλ».42 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν πνπ έρεη δηαδξακαηίζεη 

κέρξη ζήκεξα ην κνληέιν ηνπ Π.Ο.Τ. γηα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε ζηελ αλάδεημή ηεο ζε 

πξσηεχνλ δήηεκα ράξαμεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο κείδνλνο πξφθιεζεο ηεο ζπλερνχο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

ζπληειείηαη ζηνλ 21ν αηψλα.  

 

 Τν κνληέιν ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Υγείαο γηα ηελ Δλεξγό Γήξαλζε 

 

ην ζεκείν απηφ, ζεκαληηθφ είλαη λα ηνληζηεί φηη πνιχ ζπρλά ε εξκελεία ηεο 

Δλεξγνχ Γήξαλζεο επηθεληξψλεηαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ ειηθησκέλσλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, ε νπνία εδξάδεηαη ζε έλα νηθνλνκηθφ πιαίζην ή ζε κηα πξννπηηθή 

πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηελ πγεία, παξφιν πνπ ν Οξγαληζκφο απηφο έρεη ιάβεη κηα 

πην πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε θαη πνιχ πην επξεία άπνςε πεξί ηεο πγείαο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, γηα πάξα πνιιά ρξφληα, ν Π.Ο.Τ. ζπλήζηδε λα αλαθέξεηαη ζηελ 

«Τγηή Γήξαλζε» εμεηάδνληαο ηελ πξσηνγελή γήξαλζε ρσξίο ζνβαξέο παζνινγηθέο 

θαηαζηάζεηο, κέρξη λα θηάζνπκε ζηνλ 21
ν
 αηψλα, νπφηε θαη ε έλλνηα απηή 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ πην πεξηεθηηθή έλλνηα ηεο «Δλεξγνχ Γήξαλζεο». Με ηελ 

έλλνηα απηή, πιένλ, ιακβάλνληαλ ππφςε φρη κφλν νη δείθηεο ηεο πγείαο, αιιά θαη 

δηάθνξεο ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πηπρέο. 

Ζ ζχγρξνλε έλλνηα ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο, ινηπφλ, βαζίδεηαη ζε ηξεηο 

θχξηνπο ππιψλεο, πνπ αλαθέξνληαη κέζα ζηνλ νξηζκφ ηεο, θαη νη νπνίνη είλαη νη εμήο: 

α) ε ζπκκεηνρή, β) ε πγεία θαη γ) ε αζθάιεηα. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηφ, σο 

Eλεξγφο Γήξαλζε νξίδεηαη «...ε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ησλ επθαηξηψλ γηα ηελ 

πγεία, ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ αζθάιεηα, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο 

δσήο, θαζψο νη άλζξσπνη γεξλνχλ».43 Όπσο άιισζηε αλαθέξεηαη ζε θείκελν 

αλάιπζεο πνιηηηθήο44 πάλσ ζηελ Δλεξγφ Γήξαλζε απφ εηδηθφ εκπεηξνγλψκνλα ηεο 

Δ.Δ. ζε ζέκαηα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε: «ν Π.Ο.Τ. ππνγξακκίδεη ηε ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

                                                           

42
 “Active Ageing: Α policy framework”, 2002:6 

43
 Π.Ο.Τ., 2002:12 

44
 “Policy analysis” 
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δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο πγείαο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα 

εληζρπζεί ε πνηφηεηα ηεο δσήο ζε κεγάιε ειηθία δηαηεξψληαο ηελ ςπρηθή θαη 

ζσκαηηθή επεμία θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο». Κη φπσο ζπλερίδεη ην ίδην 

θείκελν: «πξφθεηηαη γηα κηα έλλνηα πξφιεςεο πνπ ζεκαίλεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

φισλ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ζηε γήξαλζε θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξεο ηεο πνξείαο 

ηεο δσήο. Ζ εζηίαζε είλαη ζηελ ελεξγνπνίεζε - απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ζηελ επέθηαζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο, αληί ηεο αλαπεξίαο 

- ζηηο απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ θαη ζηνλ θίλδπλν ηεο εμάξηεζεο».45 

Σν πξνηεηλφκελν κνληέιν γηα ηε Δλεξγφ Γήξαλζε απφ ηνλ Π.Ο.Τ.46 

πεξηιακβάλεη έμη νκάδεο θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ, κε αξθεηέο πηπρέο ν θαζέλαο. 

Πξφθεηηαη γηα νκάδεο ησλ παξαγφλησλ νη νπνίεο δηαρσξίδνληαη: 1) ζε παξάγνληεο γηα 

ηελ πγεία θαη ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, φπσο π.ρ. ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ηελ 

πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ, ηηο ππεξεζίεο πγείαο, ηε θξνληίδα ηεο ςπρηθήο πγείαο, 2) ζε 

ζπκπεξηθνξηζηηθνχο παξάγνληεο, φπσο π.ρ. ζην θάπληζκα, ηε ζσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ηελ πξφζιεςε ηξνθήο, ηε ζηνκαηηθή πγεία, ην αιθνφι, ηα θάξκαθα, 

3) ζε πξνζσπηθνχο, φπσο π.ρ. ζε βηνινγηθνχο, γελεηηθνχο θαη ςπρνινγηθνχο, 

παξάγνληεο, 4) ζε παξάγνληεο γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, φπσο π.ρ. ζην θηιηθφ 

πεξηβάιινλ, ηε ζπηηηθή αζθάιεηα, ηελ απνπζία ξχπαλζεο, 5) ζε θνηλσληθνχο 

παξάγνληεο, φπσο π.ρ. ζηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε ηεο βίαο θαη ηεο θαθνπνίεζεο, ηελ 

εθπαίδεπζε, θαη, ηέινο, 6) ζε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, φπσο π.ρ. ζηνπο κηζζνχο, ηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε, ηελ εξγαζία.  

Οη παξαπάλσ νκάδεο παξαγφλησλ ελζσκαηψλνληαη κέζα ζην θνηλσληθφ θαη 

ην θπιεηηθφ πιαίζην κε ζπζηάζεηο, νη νπνίεο θαη ηίζεληαη πξνο εθαξκνγή γηα ηελ 

πνιηηηθή ηεο πγείαο ησλ ειηθησκέλσλ αλζξψπσλ θαη νη νπνίεο ζρεδηάζηεθε φηη ζα 

πξνσζνχληαλ κέζσ εζληθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ πγεία παγθνζκίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ 

νξηζκφ47 γηα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε, νη βαζηθέο πηπρέο απηήο είλαη νη εμήο: 1) ε 

απηνλνκία, πνπ είλαη ε αληηιεπηή ηθαλφηεηα ηνπ θαζελφο λα ειέγρεη, λα 

αληηκεησπίδεη θαη λα παίξλεη πξνζσπηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην πψο δεη ζε 

θαζεκεξηλή βάζε, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, 2) ε 
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 Roger Hessel, „Active ageing in a greying society: training for all ages‟. 

46
 “Active Ageing Model”, 2002 

47
 Π.Ο.Τ., 2002 
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αλεμαξηεζία, δειαδή ε δπλαηφηεηα λα εθηειεί θαλείο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή, θη ε νπνία αθνξά ηελ ηθαλφηεηα λα δεη αλεμάξηεηα ζηελ 

θνηλσλία κε κεδεληθή ή θαη ιίγε βνήζεηα απφ ηνπο άιινπο, θαη 3) ε πνηφηεηα δσήο, ε 

νπνία, ζχκθσλα κε έλαλ παιαηφηεξν νξηζκφ ηεο, πνπ δφζεθε απφ ηνλ Π.Ο.Τ., είλαη:48 

«ε αληίιεςε ελφο αηφκνπ γηα ηε ζέζε ηνπ ζηε δσή, ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηζκνχ θαη 

ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ φπνπ δεη θαη ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ηηο πξνζδνθίεο, ηα 

πξφηππα θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ».  

Δίλαη κηα επξέσο θπκαηλφκελε έλλνηα, ε νπνία ελζσκαηψλεη κε έλαλ 

πνιχπινθν ηξφπν ηε ζσκαηηθή πγεία ηνπ αηφκνπ, ηελ ςπρνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε, ην 

επίπεδν ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ηνπ, ηηο πξνζσπηθέο ηνπ 

πεπνηζήζεηο, αιιά θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ο παξαπάλσ νξηζκφο ηεο πνηφηεηαο δσήο βξίζθεηαη ζε άξζξν,49 πνπ 

πεξηγξάθεη ηελ αλάπηπμε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ απφ πιεπξάο ηεο Οκάδαο 

WHOQOL-GROUP ηνπ Π.Ο.Τ. γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ππνθεηκεληθήο πνηφηεηαο 

δσήο ζηνπο ρψξνπο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θαη εμεγεί ηε ζεκαζία απηνχ ηνπ 

κέζνπ γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο απνθάζεηο, ηελ έξεπλα θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

Παξ‟ φιε ηελ θαζηεξσκέλε, πιένλ, ζεκαζία πνπ έρεη απνθηήζεη ην κνληέιν 

Δλεξγνχ Γήξαλζεο ηνπ Π.Ο.Τ. γηα ηελ Δπξψπε σο κηαο θνξπθαίαο παγθφζκηαο 

ζηξαηεγηθήο, ην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ εκπεηξηθή δηάζηαζή ηεο θαίλεηαη 

λα ζπαλίδεη ζε δηεζλέο επίπεδν, θαζψο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζε ζρεηηθφ άξζξν,50 

πνιχ ιίγεο κειέηεο έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηελ επηζηεκνληθή εγθπξφηεηα απηνχ ηνπ 

ζεσξεηηθνχ θαηαζθεπάζκαηνο.  

Ακέζσο παξαθάησ γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ εθ 

κέξνπο ηνπ OΟΑ κε θαηεχζπλζε πξνο ηελ πξνζαξκνγή ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

                                                           

48
 Ζ ειεθηξνληθή πεγή ηνπ νξηζκνχ βξίζθεηαη ζην “Health promotion Glossary” WHO (1998)  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/64546/1/WHO_HPR_HEP_98.1.pdf  
49

 Ο νξηζκφο ηεο πνηφηεηαο δσήο απφ ηνλ Π.Ο.Τ. βξίζθεηαη ζην: “Quality of Life Assessment. The 

WHOQOL Group”, 1994. ην: What quality of life? The WHOQOL Group. World health forum, 17: 
354–356 (1996). WHO, Geneva. 
50

 Paúl Constanc¸a, Oscar Ribeiro θαη Laetitia Teixeira, „Active Ageing: An Empirical Approach to the 

WHO Model‟, Current Gerontology and Geriatrics Research 2012 (2012): 1–10, 

doi:10.1155/2012/382972 
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θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ησλ ρσξψλ-κειψλ ηνπ ζηελ επξχηεξε ηδέα θαη ην πνιηηηθφ 

ζχλζεκα πνπ απνηειεί - ζε παγθφζκην επίπεδν - ην θίλεκα ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο. 

 

1.2. Ο θαζνξηζηηθόο ξόινο ηνπ ΟΟΑ 

Καηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν ζηελ νπνία θαζηεξψζεθε ε ηδέα πξνψζεζεο ηεο 

Δλεξγνχ Γήξαλζεο, ν ΟΟΑ έδσζε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο νηθνλνκηθέο πηπρέο ηεο, 

θάλνληαο ηε ζχλδεζε ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο κε ηελ Παξαγσγηθή Γήξαλζε.51 Ζ 

Δλεξγφο Γήξαλζε, θαζψο θαη νη ζρεηηθέο κε απηήλ έλλνηεο «Τγηήο», «Δπηηπρεκέλε» ή 

«Θεηηθή Γήξαλζε», «δηαπνηίδνπλ πιένλ ην ιφγν ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηηο ρψξεο 

ηνπ ΟΟΑ».52  

Γηα ηνλ ίδην Οξγαληζκφ, φπσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζε επίζεκν 

θείκελφ ηνπ,
53

 ε Τγηήο γήξαλζε - δειαδή ε δηαηήξεζε ησλ ειηθησκέλσλ ζε θαιή 

πγεία, θαζψο θαη ζε απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ζηα ππφινηπα ρξφληα ηνπο - ζεσξείηαη γεληθά φηη «έρεη άκεζν αληίθηππν ζην θφζηνο 

ηεο πγείαο θαη ηεο καθξνρξφληαο θξνληίδαο, θαζψο θαη ζηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ 

αχμεζε ηεο επεκεξίαο ησλ ειηθησκέλσλ».54 Όπσο κάιηζηα ζεκεηψλεηαη, ε Τγηήο 

Γήξαλζε «είλαη πηζαλφ λα είλαη κνλαδηθήο ζεκαζίαο φζνλ αθνξά ην θφζηνο ηεο 

γήξαλζεο»,55 αθνχ δηάθνξεο κειέηεο ηνπ ΟΟΑ56 ηφληζαλ ηελ αλάγθε λα 

πξνζαξκφζνπλ νη ρψξεο - κέιε ηνπ ηηο πνιηηηθέο ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

επηηαρπλφκελεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ κέζα ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο. 

Όπσο άιισζηε αλαθέξεηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο 

δεκφζηεο ζπληάμεηο, «είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ θη άιιεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα 

είλαη ηφζν θνξνινγηθά φζν θαη θνηλσληθά ππεχζπλεο, θαζψο δελ κπνξεί λα 

δηαθηλδπλεχεηαη κηα πηζαλή αλαβίσζε ηεο θηψρεηαο ιφγσ γήξαηνο ζην κέιινλ», θαη 

                                                           

51
 OECD, „Maintaining Prosperity in an Ageing Society: Policy Brief‟ (OECD Publishing, ρ.ρ.), 

http://www.oecd.org/els/public-pensions/2429430.pdf  
52

 Davey, 2002, ζ.98 
53

„DIRECTORATE FOR EMPLOYMENT, LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS  HEALTH 

COMMITTEE  Health Working Papers  OECD HEALTH WORKING PAPERS NO. 42  POLICIES 

FOR HEALTHY AGEING: AN OVERVIEW‟ (OECD, 2009), 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DELSA/HEA/WD/HWP%28

2009%291&docLanguage=En  
54

 Όπ.π., 2009:6 
55

 Όπ.π., 2009:6 
56

 Όπσο έδεημε θαη ζρεηηθή κειέηε ηνπ OOΑ ην 1998.  
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κάιηζηα ε αλάγθε γηα θάηη ηέηνην ζεσξείηαη ηδηαίηεξα επηηαθηηθή αθνχ, φπσο 

ηνλίδεηαη, «ν θίλδπλνο απηφο εληζρχεηαη απφ ηελ απμαλφκελε αληζφηεηα ησλ ακνηβψλ 

ζε πνιιέο ρψξεο, πνπ ζα κεηαθπιηζηεί ζε κεγαιχηεξε αληζφηεηα ζηε 

ζπληαμηνδφηεζε».57  

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ ίδηνπ Οξγαληζκνχ, ππνινγίδεηαη 

φηη ε αλαινγία εξγαδνκέλσλ - ζπληαμηνχρσλ ηείλεη λα κεησζεί απφ ηνπο ηέζζεξηο 

εξγαδφκελνπο πξνο έλαλ ζπληαμηνχρν 65 εηψλ θαη άλσ - θαηά κέζν φξν - πνπ είλαη 

ζήκεξα, ζε έλαλ ή δχν εξγαδφκελνπο πξνο έλαλ ζπληαμηνχρν κέζα ζηα επφκελα 20 

ρξφληα. Παξάιιεια, ζηελ έθζεζή ηνπ γηα ηηο ζπληάμεηο ηνπ 2014,
58

 ν ΟΟΑ θαινχζε 

εθ λένπ ηα κέιε ηνπ λα πξνβιέςνπλ ηαπηφρξνλα ηνλ κεγάιν αξηζκφ απνρσξήζεσλ 

απφ ηελ εξγαζία γηα ζπληαμηνδφηεζε θαη ηελ επηκήθπλζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο, 

αιιά θαη λα είλαη ζε εγξήγνξζε, φζνλ αθνξά ην επίπεδν ησλ ζπληάμεσλ.  

χκθσλα κάιηζηα κε άιιεο εθηηκήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε πξφζθαην 

επίζεκν θείκελν ηνπ ίδηνπ Οξγαληζκνχ,
59

 ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ «νη δεκνγξαθηθέο 

αιιαγέο αζθνχλ πίεζε ζηηο ζπληάμεηο θαη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο ε πγεία θαη ε 

θνηλσληθή θξνληίδα, ζην βαζκφ πνπ ε ρξεκαηνδφηεζε δελ κπνξεί λα ζπκβαδίζεη κε 

ηηο δαπάλεο θαη ε αξρή ηεο αιιειεγγχεο ζηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα είλαη ππφ 

ακθηζβήηεζε».
60

 Όπσο ππνζηεξίδεηαη ζην ελ ιφγσ θείκελν, νη πνιηηηθέο πνπ 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο Yγηνχο θαη 

Eλεξγνχ Γήξαλζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηξηάδνπλ ηελ επίπησζε ησλ 

δεκνγξαθηθήο αιιαγήο ζηελ θνηλσλία, βνεζψληαο ηνπο ειηθησκέλνπο λα ζπλερίζνπλ 

λα είλαη ελεξγνί θαη παξαγσγηθνί πνιίηεο είηε σο εξγαδφκελνη, είηε σο θαηαλαισηέο, 

είηε σο εζεινληέο ή άηνκα πνπ θξνληίδνπλ αζζελείο.  

Όπσο, εμάιινπ, πξνθχπηεη ζην ίδην θείκελν, ππάξρνπλ δχν βαζηθέο 

πξνζεγγίζεηο φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο απηνχ, νη νπνίεο είλαη νη 

εμήο: α) ε πξνζέγγηζε ηνπ κεδεληθνύ αζξνίζκαηνο,61 κε ηελ νπνία εθθξάδεηαη 

ζπλνιηθά ε πεπνίζεζε φηη ε κεηαπνιεκηθή γεληά επηθέξεη καδηθά έμνδα πγείαο θαη 
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 Σα παξαπάλσ αλαθέξεη ν Γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ ΟΟΑ Angel Gurria, ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα 

ηνπ Οξγαληζκνχ http://www.oecd.org/els/public-pensions/ 
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OECD, OECD Pensions Outlook 2014, OECD Pensions Outlook (OECD Publishing, 2014), 
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 Health Reform (OECD Publishing, 2011), http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-

health/health-reform_9789264122314-en  
60

 OECD, 2011:46 
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 The “Zero - sum approach” 
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θνηλσληθήο θξνληίδαο, ηα νπνία πιεξψλνληαη απφ κηθξφηεξεο νκάδεο θαη κάιηζηα 

απφ ηνπο λεφηεξνπο, θη φηη νη ειηθησκέλνη εξγαδφκελνη πνπ εξγάδνληαη πεξηζζφηεξν 

εκπνδίδνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηνπο λένπο θαη β) ε δηα βίνπ πξνζέγγηζε,62 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ππνζηεξίδεηαη φηη νη εξγνδφηεο θαη νη λεφηεξνη εξγαδφκελνη 

κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ εκπεηξία ησλ εξγαδνκέλσλ 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο, θη φηη φζν ν γεξαηφηεξνο πιεζπζκφο κεγαιψλεη, ηφζν πην 

ζεκαληηθφο γίλεηαη σο θαηαλαισηηθή αγνξά γηα ηα πθηζηάκελα πξντφληα, ηηο 

ππεξεζίεο, θαζψο θαη γηα λέεο θαηλνηνκίεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε πξνζέγγηζε ηνπ κεδεληθνύ αζξνίζκαηνο βιέπεη ηνπο 

ειηθησκέλνπο σο «εκπφδηα θαη επηβάξπλζε γηα ηελ θνηλσλία κε ηηο απαηηήζεηο ηνπο 

γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη άιιεο ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξφλνηαο», ελψ, 

ηαπηφρξνλα, «ζεσξεί σο ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηε ξηδηθή κεηαξξχζκηζε ησλ 

θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ».63 Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην ίδην επίζεκν θείκελν, «ελψ 

θακία θπβέξλεζε ρψξαο - κέινπο ηνπ ΟΟΑ δελ έρεη αθφκε πξνηείλεη λα 

εγθαηαιεηθζνχλ ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηελ αιιειεγγχε, 

αθήλνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο αλζξψπνπο λα θξνληίζνπλ κφλνη ηνλ εαπηφ 

ηνπο», παξφια απηά επηζεκαίλεηαη φηη «θάπνηνη (…) θνβνχληαη φηη νξηζκέλεο 

πνιηηηθέο ιχζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ, ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ αθνχζηα θάπνηεο 

ρψξεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε».64 Ζ πξνζέγγηζε απηή νπζηαζηηθά «βιέπεη ηνπο 

εξγαδφκελνπο κεγαιχηεξεο ειηθίαο πνπ εξγάδνληαη πεξηζζφηεξν σο εκπφδην γηα ηηο 

ζέζεηο εξγαζίαο ζηνπο λένπο», θαζψο, φπσο δείρλνπλ θαη ηα πξφζθαηα ζηνηρεία,65 

παξφιν πνπ νη εξγαδφκελνη κεγαιχηεξεο ειηθίαο, άλσ ησλ 50 εηψλ, πνπ ράλνπλ ηε 

δνπιεηά ηνπο δπζθνιεχνληαη πνιχ λα βξνπλ λέα απαζρφιεζε, ελ ηνχηνηο «νη 

εξγνδφηεο έρνπλ γεληθά πξνηηκήζεη λα δηαηεξνχλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο κέζεο θαη 

πξνρσξεκέλεο ειηθίαο παξά λα πξνζιακβάλνπλ ηνπο λεφηεξνπο ζηελ ηξέρνπζα 

νηθνλνκηθή θξίζε».66  

ηνλ αληίπνδα ηεο παξαπάλσ πξνζέγγηζεο ζε απηή ηε ζπδήηεζε βξίζθεηαη ε 

δεχηεξε, ε ιεγφκελε δηα βίνπ πξνζέγγηζε, ε νπνία δελ βιέπεη ηε δεκνγξαθηθή 

                                                           

62
 The “Life - course approach” 

63
 Γηα παξάδεηγκα, νη Rajoy (2008) θαη Mann (2008)  

64
 OECD, 2011:46 

65
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αιιαγή σο έλα βάξνο γηα ηελ θνηλσλία, αιιά κάιινλ σο έλα επίηεπγκα θαη πνξεία 

πξνο ην άλνηγκα λέσλ επθαηξηψλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή, πνπ εγθξίζεθε απφ ην Γηεζλέο 

Κέληξν Μαθξνδσίαο, δελ βιέπεη ηνπο λεφηεξνπο αλζξψπνπο σο παξαγσγηθνχο θαη 

ηνπο ειηθησκέλνπο σο επηβάξπλζε, αιιά, αληηζέησο, θάλεη ηελ πξφβιεςε φηη νη 

άλζξσπνη φισλ ησλ ειηθηψλ κπνξνχλ λα έρνπλ ζεηηθή ζπκβνιή ζηελ θνηλσλία, 

αθφκε θη αλ νη ζπλεηζθνξέο απηέο κπνξεί θαη λα αιιάμνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ, ελψ, παξάιιεια, πηνζεηεί ηελ παξαδνρή φηη θάζε γεληά δίλεη αμία ζηελ 

θνηλσλία, θαη εζηηάδεη, θπξίσο, ζηελ αλάγθε λα παξακέλνπλ νη ειηθησκέλνη ελεξγνί 

θαη παξαγσγηθνί. Με ιίγα ιφγηα, ε πξνζέγγηζε απηή ζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη ε 

θνηλσλία έρεη ηνλ απαξαίηεην ρψξν γηα λα θηινμελήζεη ηφζν ηνπο κεγαιχηεξνπο φζν 

θαη ηνπο λεφηεξνπο εξγαδνκέλνπο. 

 Χζηφζν, φπσο ππνζηεξίδεηαη ζην ίδην θείκελν, ην λα δνχκε θαιχηεξα, ελψ 

δνχκε πεξηζζφηεξν δελ είλαη θάηη πνπ ζεσξείηαη σο απηνλφεην θαη δεδνκέλν θαη 

απαηηεί θαηάιιεια ππνζηεξηθηηθά πεξηβάιινληα θαη πνιηηηθέο. Οη επέιηθηεο κνξθέο 

εξγαζίαο, ε ζηαδηαθή ζπληαμηνδφηεζε, ε δηα βίνπ κάζεζε, αιιά θαη ε κεηαξξχζκηζε 

ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο απνηεινχλ ηηο βαζηθφηεξεο κεηαξξπζκηζηηθέο 

πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο πξφθιεζεο ηεο δεκνγξαθηθήο αιιαγήο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν Οξγαληζκφ.  

Δηδηθφηεξα, φπσο πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή κειέηε,67 κηα πνιχ ζπρλή απάληεζε 

ηεο πνιηηηθήο ζηελ αχμεζε ηεο καθξνδσίαο είλαη ε κεηαξξχζκηζε ησλ ζπληάμεσλ γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο κειινληηθήο βησζηκφηεηαο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ, 

δηαζθαιίδνληαο, ηαπηφρξνλα, φηη ηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο ιακβάλνπλ επαξθή 

εηζνδήκαηα ζπληαμηνδφηεζεο. 

Κη φπσο ππνζηεξίδεηαη ζρεηηθά πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα απφ εηδηθνχο 

εκπεηξνγλψκνλεο θαη κειεηεηέο, ζχκθσλα κε ην πξναλαθεξζέλ θείκελν ηνπ ΟΟΑ: 

«ε επίζεκε αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη εκπεηξηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζε ηνκείο ή νξγαληζκνχο, φπνπ ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ γεξάζθεη, θαζψο απηφ κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ απαμίσζε ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, (…) θαη λα απνηξέςεη ηελ πξφσξε 

ζπληαμηνδφηεζε ζε κηα επνρή ζπξξίθλσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ».68 
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1.3. Γηεζλείο δξάζεηο γηα ηελ Δλεξγό Γήξαλζε 

Σν 2012 έγηλε ε δεκνζίεπζε κηαο Έθζεζεο - νξφζεκνπ γηα ηε Γήξαλζε κε 

ηίηιν «Ζ Γήξαλζε ζηνλ εηθνζηφ πξψην αηψλα: Μηα Γηνξηή θαη κηα Πξφθιεζε»,
69

 ε 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπκβνιή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ, ησλ πεξηθεξεηαθψλ επηηξνπψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, πνιιψλ δηεζλψλ κε 

θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ, αιιά θαη 1.300 αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο απφ 36 

ρψξεο.70 Ζ δεκνζίεπζε ηεο παξαπάλσ έθζεζεο είρε σο ζθνπφ ηελ απνηχπσζε ηεο 

εμέιημεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη 

απνηειεί ηε ζπκβνιή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηελ αλαζθφπεζε ησλ δέθα εηψλ απφ 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Γηεζλνχο ρεδίνπ Γξάζεο ηεο Μαδξίηεο γηα ηε Γήξαλζε, 

θαζψο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ πνπ έγηλε σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ, 

πξνζθέξνληαο πνιηηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο βάζεη επηθαηξνπνηεκέλσλ 

ζηνηρείσλ, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα ζηξνθή ζηελ αλάπηπμε ρσξίο 

ειηθηαθνχο απνθιεηζκνχο. ηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο απηήο, κεηαμχ άιισλ, γίλεηαη 

αλαθνξά ζε δηάθνξεο ζηνρεπφκελεο δξάζεηο γηα ηε γήξαλζε ζε παγθφζκηα θιίκαθα.    

 Δηδηθφηεξα, ζηελ ίδηα έθζεζε, γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην «Πξφγξακκα 

Δξεπλψλ γηα ηε Γήξαλζε γηα ηνλ 21ν αηψλα»,71 ην νπνίν αλαπηχρζεθε απφ ην 

Πξφγξακκα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε Γήξαλζε, καδί κε ην Γηεζλή χλδεζκν 

Γεξνληνινγηθήο θαη Γεξηαηξηθήο Δηαηξείαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

«Γηεζλνχο ρεδίνπ Γξάζεο ηεο Μαδξίηεο γηα ηε Γήξαλζε», γηα ην νπνίν έγηλε ιφγνο 

ιίγν πξσηχηεξα. Σν ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα Δξεπλψλ, πνπ εγθξίζεθε απφ ην 

Φφξνπκ ηεο Βαιέλζηα ην 2002, πξνζδηνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ έξεπλα θαη 

ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ, ελψ ελζαξξχλεη ηνπο εξεπλεηέο λα ζπλερίζνπλ ηηο πνιηηηθέο 

ζπνπδέο πνπ ζρεηίδνληαη κε πεξηνρέο ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, φπνπ ηα 

επξήκαηα κπνξεί λα έρνπλ πξαθηηθέο θαη ξεαιηζηηθέο εθαξκνγέο, θαη απεπζχλεηαη ζε 

                                                           

69
 United Nations Population Fund, Population Dynamics in the Least Developed Countries Challenges 

and Opportunities for Development and Poverty Reduction. (New York, NY: United Nations 

Population Fund, 2011), http://unfpa.org/public/home/publications/pid/7599  
70

 United Nations Programme on Ageing θαη International Association of Gerontology and Geriatrics, 

„Research Agenda on Ageing for the 21 st  Century.‟ (UN. Organization, 2007), 

http://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/AgeingResearchAgenda-6.pdf  
71

 “The Research Agenda on Ageing for the 21st Century” - “RAA-21” 

http://unfpa.org/public/home/publications/pid/7599
http://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/AgeingResearchAgenda-6.pdf
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θπβεξλήζεηο, παλεπηζηήκηα, θαζψο θαη κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο 

παξνρήο βνήζεηαο πνπ αζρνινχληαη κε ηα ζέκαηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο αηνκηθήο 

γήξαλζεο. Οη θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο θαη νη ηνκείο έξεπλαο πνπ ζέηεη ην ζπγθεθξηκέλν 

Πξφγξακκα ζπλδένληαη κε ηνπο ηξεηο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ «Γηεζλνχο ρεδίνπ 

Γξάζεο ηεο Μαδξίηεο γηα ηε Γήξαλζε», νη νπνίνη είλαη νη εμήο: α) ειηθησκέλνη θαη 

αλάπηπμε, β) πξνψζεζε ηεο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο ζε πξνρσξεκέλε ειηθία, θαη γ) 

δηαζθάιηζε ελφο ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηα άηνκα απηά.  

ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ ραηξέηηζε ηελ έγθξηζε ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Δξεπλψλ γηα ηε Γήξαλζε γηα ηνλ 

21ν αηψλα» απφ ην Φφξνπκ ηεο Βαιέλζηα θαη ην 2005 θάιεζε ηηο θπβεξλήζεηο λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ σο εξγαιείν γηα ηελ ελίζρπζε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ ηνπο γηα ηε 

γήξαλζε. Δθηφο απφ ην παγθφζκην Πξφγξακκα Δξεπλψλ, αλαπηχρζεθαλ 

πεξηθεξεηαθέο εξεπλεηηθέο ζηξαηεγηθέο, πνπ εζηηάδνπλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο 

πξνηεξαηφηεηεο παγθνζκίσο - απφ ηελ Αθξηθή, ηελ Αζία θαη ηνλ Δηξεληθφ, κέρξη ηελ 

Δπξψπε, ηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ηελ Καξατβηθή. 

Δπηπξφζζεηα, ζε Έθζεζε72 κε ηίηιν “Healthy and Active Ageing”, παξέρεηαη 

κηα πνηθηιία πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη παξεκβάζεσλ, πνπ είηε εθαξκφδνληαη επί 

ηνπ παξφληνο ή έρνπλ εθαξκνζηεί ζηελ Δ.Δ. θαη ηα θξάηε - κέιε ηεο, θαζψο θαη απφ 

ηνλ Π.Ο.Τ. θαη ηνλ Καλαδά, γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ «λεφηεξσλ» 

ειηθησκέλσλ. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Έθζεζε, αλάκεζα ζε άιια πνιπάξηζκα 

δηεζλή πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο αλαθνξηθά κε ηε γήξαλζε, ζεκαληηθφ είλαη ην 

Πξφγξακκα «Φηιηθά πξνο ηηο Ζιηθίεο Πεξηβάιινληα»,73 πνπ είλαη κηα δηεζλήο 

πξνζπάζεηα ηνπ Π.Ο.Τ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ Δλεξγφ θαη Τγηή Γήξαλζε ζε επίπεδν 

θνηλνηήησλ. Ζ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ελφο 

παγθφζκηνπ δηθηχνπ θηιηθψλ πξνο ηνπο ειηθησκέλνπο πφιεσλ.  

                                                           

72
 “EuroHealthNet” θαη “BZgA”, „“Healthy and Active Ageing”‟ (Brussels, 2012), 

http://www.healthyageing.eu/sites/www.healthyageing.eu/files/featured/Healthy%20and%20Active%2

0Ageing.pdf  
73

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ Οδεγφ, κέξνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο, 

κπνξεί θαλείο λα αλαηξέμεη ζηηο εμήο ηζηνζειίδεο: 

http://www.who.int/ageing/publications/Global_age_friendly_cities_Guide_English.pdf θαη: 

http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities/en/index.html  
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http://www.who.int/ageing/publications/Global_age_friendly_cities_Guide_English.pdf
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Δπίζεο, ην Πξφγξακκα «Τγηείο Πφιεηο» ηνπ Π.Ο.Τ. είλαη έλα αλαγλσξηζκέλν 

παγθνζκίσο παξάδεηγκα κηαο πξνζέγγηζεο βαζηζκέλεο ζε ξπζκίζεηο γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο πγείαο, κε πξνγξάκκαηα ζε πεξηζζφηεξεο απφ 1.200 πφιεηο ζε φιν ηνλ 

θφζκν. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα βαζίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε φηη ππάξρνπλ θη 

άιινη παξάγνληεο - πέξαλ ηεο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο - πνπ έρνπλ 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία. To πξφγξακκα πεξηιακβάλεη κηα 

δηα βίνπ πξνζέγγηζε γηα ηελ πγεία, ε νπνία αλαγλσξίδεη ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ νη 

πξψηκεο εκπεηξίεο ηεο δσήο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ 

γεξλνχλ, ελψ πξνάγεη κηα δηα βίνπ ζεηηθή ζηάζε γηα ηε γήξαλζε πξνζπαζψληαο λα 

ζπάζεη ηα ζηεξεφηππα κε ηελ αιιαγή λννηξνπίαο απέλαληη ζε απηή, πξνάγνληαο έηζη 

ηελ θαηαλφεζε κεηαμχ ησλ γελεψλ. Σν θίλεκα «Τγηείο Πφιεηο» έρεη εμαπισζεί ζε έμη 

πεξηθέξεηεο ηνπ Π.Ο.Τ. θαη πεξηζζφηεξα απφ 29 Δζληθά Γίθηπα Τγηψλ Πφιεσλ έρνπλ 

αλαπηπρζεί ζε 29 επξσπατθά θξάηε-κέιε.74  

 Οινθιεξψλνληαο ζην ζεκείν απηφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ 

κέζα ζην νπνίν έρεη εμειηρζεί ζηαδηαθά ε ηδέα θαη ην θίλεκα πξνψζεζεο ηεο Δλεξγνχ 

Γήξαλζεο έσο ζήκεξα, ζα κπνξνχζακε λα ζπλνςίζνπκε φζα αλαθέξζεθαλ κέρξη 

ζηηγκήο ζηα παξαθάησ γεληθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο ε Δλεξγφο Γήξαλζε ζπληζηά ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή κηα 

παγθφζκηα θνηλσληθή πξφθιεζε. ηελ αδηακθηζβήηεηα κεγάιε πξφθιεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ησλ έληνλσλ δεκνγξαθηθψλ αιιαγψλ πνπ ζπκβαίλνπλ παγθνζκίσο, ε 

Δλεξγφο Γήξαλζε έρεη ζεσξεζεί απφ ην ζχλνιν ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ, φπσο είλαη ν ΟΟΑ, ν Ο.Ζ.Δ., ν Π.Ο.Τ., αιιά θαη ε Δ.Δ., γηα ηελ νπνία 

ζα γίλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε ζπλέρεηα, σο έλα ηζρπξφ «εξγαιείν», ην νπνίν, φπσο 

επηζεκαίλεηαη απφ εηδηθνχο εξεπλεηέο θαη εκπεηξνγλψκνλεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ζα κπνξέζεη λα βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ 

ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Παξάιιεια, ην πνιπδηάζηαην απηφ εξγαιείν, κεηαμχ 

άιισλ «ζπλδπάδεη ηηο δηεπηζηεκνληθέο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο κνξθέο θηλεηνπνίεζεο 

φισλ ησλ δηαζέζηκσλ αλζξψπηλσλ πφξσλ γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο 

αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζηελ θνηλσλία θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηελ 

                                                           

74
 Γηα πεξηζζφηεξεο  δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο κπνξεί θαλείο λα αλαηξέμεη ζηελ ηζηνζειίδα:  

http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241547307_eng.pdf.  
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νηθνλνκία».75 Σν πξφβιεκα πνπ ηίζεηαη γηα φινπο ηνπο ππεχζπλνπο θνξείο γηα ηε 

ράξαμε πνιηηηθήο απηήλ ηελ θξίζηκε - εμαηηίαο ηεο παγθφζκηαο γήξαλζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ -  ρξνληθή ζηηγκή γηα ηελ αλζξσπφηεηα είλαη ην θαηά πφζν απηνί ζα 

κπνξέζνπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο ζεηηθέο ζπληζηψζεο πνπ δηαθαηέρνπλ ην 

πνιπδηάζηαην απηφ εξγαιείν, πνπ απνηειεί ε Δλεξγφο Γήξαλζε, πξνο φθεινο 

νιφθιεξεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. 
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2. Ζ Δλεξγόο Γήξαλζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζχγρξνλεο ρψξεο ζε φιν ηνλ πιαλήηε, νη 

δεκνγξαθηθέο θαη νη θνηλσληθέο αιιαγέο δεκηνπξγνχλ πξνθιήζεηο γηα ηηο πνιηηηθέο 

πνπ αθνξνχλ ηελ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ. Δηδηθφηεξα, ε ηαρεία γήξαλζε ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζχγρξνλεο παγθφζκηεο αιιαγέο ζηε θχζε 

ηεο εξγαζίαο ζπλεπάγεηαη θαη λέεο πξνζεγγίζεηο ζε ηνκείο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, 

είλαη ε δηαρείξηζε ηεο ειηθίαο, ε δηα βίνπ κάζεζε θαη ε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε, 

θαζψο θαη ε επαλεμέηαζε ησλ παιαηψλ - αιιά παξφια απηά μεπεξαζκέλσλ γηα ηα 

ζεκεξηλά δεδνκέλα - πνιηηηθψλ πνπ κέρξη ζήκεξα ελζάξξπλαλ ηελ πξφσξε έμνδν ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. Γηα ηελ Δ.Δ., ζπλνπηηθά, ε Δλεξγφο Γήξαλζε 

ζεσξείηαη σο «έλαο πξνζαλαηνιηζκφο πξνο δηάθνξεο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ηεο παξάηαζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

βίνπ, ηεο ζπληαμηνδφηεζεο αξγφηεξα θαη πην ζηαδηαθά, θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ απμάλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ αηφκνπ θαη δηαηεξνχλ ηελ πγεία 

ηνπ. Οη πξαθηηθέο απηέο έρνπλ ζηφρν λα βειηηψζνπλ ηε κέζε πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ 

αηφκσλ θαη, ηαπηφρξνλα, ζε θνηλσληθφ επίπεδν, ζπκβάιινπλ ζε κεγαιχηεξε 

αλάπηπμε, ζε ρακειφηεξα εκπφδηα εμάξηεζεο θαη ζε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε 

θφζηνπο γηα ηηο ζπληάμεηο θαη ηελ πγεία. Δπνκέλσο, αληηπξνζσπεχνπλ ζηξαηεγηθέο 

“win - win” γηα ηνπο αλζξψπνπο φισλ ησλ ειηθηψλ». ηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο 

θεθαιαίνπ αθνινπζεί κηα πξνζπάζεηα πεξηγξαθήο ηεο θνηλήο ηξαηεγηθήο, απφ 

πιεπξάο ηεο Δ.Δ. θαζψο θαη ησλ ρσξψλ - κειψλ ηεο, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηδέαο ηεο 

Δλεξγνχ Γήξαλζεο σο πιαηζίνπ εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο, φπσο, 

επίζεο, θαη ησλ πνιηηηθψλ ηεο δξάζεσλ, νη νπνίεο είλαη ππέξ ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο 

ησλ αηφκσλ πξνρσξεκέλεο ειηθίαο κέζα ζηελ θνηλσλία.  

 

2.1. Ζ απάληεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ πξόθιεζε ηεο δεκνγξαθηθήο 

αιιαγήο 

ην ρψξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο άιισζηε αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα, 

ε Eurostat έρεη πξνρσξήζεη ζε εληππσζηαθά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηνπ 



 

 

 

32 

πιεζπζκνχ ησλ 28 ρσξψλ - κειψλ ηεο.76 Δηδηθφηεξα, έρεη πξνβιεθζεί φηη ε ηαρχηεξα 

απμαλφκελε ειηθηαθή νκάδα ζα αθνξά ζε άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 80 εηψλ, θαη φηη, 

φπσο πξναλαθέξζεθε, ε αλαινγία ηνπ πιεζπζκνχ ζε άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ 

ζε ειηθία εξγαζίαο ζα κεησζεί απφ 4:1 ην 2008 ζε ιηγφηεξν απφ 2:1 έσο ην 2060 θαη, 

ηέινο, φηη ν πιεζπζκφο ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ ζα αληηπξνζσπεχεη ην 30,0% ηνπ 

πιεζπζκνχ ησλ 28 ρσξψλ - κειψλ ηεο Δ.Δ. θαηά ην 2060, ζε ζχγθξηζε κε ην 17,0% 

πνπ ήηαλ ην 2008.  

Κη φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Έθζεζε κε ηίηιν «Δλεξγφο Γήξαλζε», πνπ 

πξνθχπηεη κεηά απφ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ην Δηδηθφ Δπξσβαξφκεηξν 378, θαη ε 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηεο επξσπατθήο επηηξνπήο θαη εθδφζεθε ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2012, «ε πην κεγάιε ψζεζε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε αλακέλεηαη λα 

ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2015 - 35, φηαλ νη άλζξσπνη ηεο γεληάο ηεο 

έθξεμεο ησλ γελλήζεσλ, νη νπνίνη γελλήζεθαλ ζηηο δχν δεθαεηίεο κεηά ηνλ Β΄ 

Παγθφζκην Πφιεκν, ζα αξρίδνπλ λα ζπληαμηνδνηνχληαη».77  

Ο πιεζπζκφο άλσ ησλ 65 εηψλ ζηελ επξσπατθή πεξηθέξεηα ηνπ Π.Ο.Τ. 

εθηηκάηαη φηη ζα απμεζεί απφ 16,4% ην 2010 ζε 31,3% ην 2050. Σα παξαπάλσ 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ην ζεκηλάξην “Florence International 

Training” κε ηίηιν «Ζ λέα πνιηηηθή γηα ηελ πγεία ζηελ Δπξψπε. Βειηίσζε ηεο πγείαο 

γηα φινπο θαη ηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ ζηελ πγεία», ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

2012. Σν ζεκηλάξην απηφ έγηλε κε βάζε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ λένπ πιαηζίνπ 

επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ Τγεία ηνπ Π.Ο.Τ. «Τγεία 2020», θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

κε βάζε ηηο αξρέο γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ, ηε 

κείσζε ησλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ πγεία.
78

 

Όια απηά ηα λνχκεξα, ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ 

απφ ην ήδε πξναλαθεξζέλ ρέδην εξγαζίαο πνπ εθπνλήζεθε πάλσ ζην επίθαηξν 

πιένλ ζέκα πνπ αθνξά ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ “Αctive Ageing 

Index” (“ΑΑΗ”) ζε ζπζρέηηζε κε ηελ Πνηφηεηα Εσήο, «ζα επηθέξνπλ αμηνζεκείσηεο 
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αιιαγέο, θαζψο επηδξνχλ ζηηο επηδφζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ζηηο ζπληάμεηο θαη ζηηο 

παξνρέο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ αγαζψλ θαη ζηελ 

επάξθεηα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ».79  

Όζνλ αθνξά ηελ απάληεζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ζηε δεκνγξαθηθή απηή 

αιιαγή ζηελ Δπξψπε έρεη δνζεί, θπξίσο, έκθαζε ζε παξεκβάζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ 

ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ παξά γηα 

ηε βειηίσζε ηεο ρξήζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Γηα ην ιφγν απηφ θαίλεηαη φηη 

«ζηηο ζπζηάζεηο γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ζηα επηρεηξήκαηα γηα έλα λέν μεθίλεκα ηεο 

ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο δίλεηαη έκθαζε ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο θνπιηνχξαο ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο».
80

 

χκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα Έθζεζε κε ηίηιν «Δλεξγφο Γήξαλζε» απφ 

ην Δηδηθφ Δπξσβαξφκεηξν 378, παξά ην γεγνλφο φηη ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ 

παγθνζκίσο ζεσξείηαη απφ πνιινχο σο κηα απεηιή θαη φρη σο έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

επηηεχγκαηα ηεο θνηλσλίαο θαη παξά ην γεγνλφο φηη ν νινέλα απμαλφκελνο αξηζκφο 

ησλ ειηθησκέλσλ ζεσξείηαη πιένλ σο επηβάξπλζε ζηνλ πιεζπζκφ πνπ βξίζθεηαη ζε 

ειηθία εξγαζίαο, νη θφβνη απηνί ζπρλά παξαβιέπνπλ ην γεγνλφο φηη έλαο 

απμαλφκελνο αξηζκφο ειηθησκέλσλ είλαη ζε θαιή πγεία, έρεη πνιχηηκεο δεμηφηεηεο, 

αιιά θαη εκπεηξία.  

Άιισζηε, φπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ ίδηα Έθζεζε, ην βαζηθφηεξν ζηνηρείν πνπ 

ζπρλά παξαβιέπεηαη φπνηε γίλεηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε δεκνγξαθηθή απηή 

έθξεμε είλαη, θπξίσο, ην γεγνλφο φηη «ην θιεηδί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξφθιεζεο 

ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ην λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ειηθησκέλνπο 

αλζξψπνπο λα παξακέλνπλ ελεξγνί, θαζψο απηνί κεγαιψλνπλ, αιιά θαη λα 

ζπλερίδνπλ λα ζπκβάινπλ ζηελ θνηλσλία».81 Πέξα φκσο απφ φια ηα παξαπάλσ, ην 

ζεηηθφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηνχ ηνπ 

πιεζπζκνχ ησλ ειηθησκέλσλ είλαη δηαηεζεηκέλν λα ζπλεηζθέξεη ηελ πνιχηηκε απηή 
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γλψζε θαη εκπεηξία ηνπ σο παξαθαηαζήθε γηα ηηο επφκελεο γεληέο, απφ ηελ νπνία νη 

θχξηνη επσθεινχκελνη είλαη νη λένη.  

Ζ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ήηαλ ν Οξγαληζκφο εθείλνο πνπ 

φξηζε πξψηνο ηελ έλλνηα ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο.82 χκθσλα κε ηελ επξσπατθή 

επηηξνπή, ζε ζπλέδξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζέκα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε, ε νπζία 

απηήο ηεο έλλνηαο αθνξά «ηελ πξνζαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ ηεο δσήο καο ζην γεγνλφο 

φηη δνχκε πεξηζζφηεξν, θαη ζην φηη είκαζηε πην επηλνεηηθνί θαη ζε θαιχηεξε πγεία 

απ‟ φ, ηη πνηέ πξηλ, θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ απηέο 

ηηο βειηηψζεηο»83. Όπσο επηζεκάλζεθε απφ δηάθνξνπο εηδηθνχο ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζπλέδξην, ε Δλεξγφο Γήξαλζε ζηελ πξάμε, ζεκαίλεη «ηελ πηνζέηεζε ελφο πγηεηλνχ 

ηξφπνπ δσήο, ηελ παξάηαζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ βίνπ, ηελ ζπληαμηνδφηεζε ζε πην 

κεγάιε ειηθία, θαζψο θαη ην λα παξακέλεη θαλείο δξαζηήξηνο κεηά ηε 

ζπληαμηνδφηεζε». Οη δχν παξαπάλσ νξηζκνί πξνέξρνληαη απφ ηζηνζειίδα ηεο 

επξσπατθήο επηηξνπήο θη αλαθέξνληαη ζε φζα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ κεηά απφ ην 

follow-up ζπλέδξην,84 ην νπνίν έγηλε πάλσ ζε Αλαθνίλσζή ηεο, δηάθνξνη θνξείο 

ράξαμεο πνιηηηθήο, θνηλσληθνί εηαίξνη, ΜΚΟ, εκπεηξνγλψκνλεο απφ φιν ηνλ θφζκν 

θαη δηεζλείο νξγαλψζεηο, θαζψο θαη εθπξφζσπνη απφ ηα θνηλνηηθά φξγαλα, πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ ην Ννέκβξην ηνπ 1999 ζηηο Βξπμέιιεο.  

Παξάιιεια, ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ Δπξσπατθνχ Ηλζηηηνχηνπ Sodexo γηα 

ηελ πνηφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ε θξάζε «Δλεξγφο Γήξαλζε» πξνέξρεηαη απφ 

ηελ αγγιηθή γιψζζα, θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πνιχ πην επξέσο ζηελ επεηξσηηθή 

Δπξψπε, ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. χκθσλα κάιηζηα κε ηα φζα 

επηζεκαίλνληαη απφ πιεπξάο ηεο Δ.Δ., «ε Δλεξγφο Γήξαλζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ 

απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ, έηζη ψζηε νη ειηθησκέλνη λα 

είλαη πγηέζηεξνη θαη λα παίξλνπλ ελεξγφ κέξνο ζηελ θνηλσλία απνιακβάλνληαο κηα 

θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο θαη κεγαιχηεξε απηνλνκία».85  
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 1999 ε Δπξσπατθή Έλσζε πηνζέηεζε ηε δήισζε - 

Αλαθνίλσζε κε ηίηιν «Πξνο κηα Δπξψπε γηα φιεο ηηο ειηθίεο» πνπ έγηλε εθ κέξνπο 

ηεο επξσπατθήο επηηξνπήο.86 Παξάιιεια, ε επξσπατθή επηηξνπή πξαγκαηνπνίεζε 

δηάζθεςε κε ζέκα «Δλεξγφο Γήξαλζε: Αληηζηξνθή Ώξα ησλ πνιηηηθψλ γηα ηνπο 

ειηθησκέλνπο αλζξψπνπο ζηε λέα ρηιηεηία».87  

Αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα, ε Δ.Δ. απνθάζηζε λα νξίζεη ην 2012 σο 

«Eπξσπατθφ Έηνο γηα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε θαη ηελ Αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ 

Γελεψλ»,88 φπσο ηνλίζηεθε θαη κέζα ζηελ επξσπατθή πνιηηηθή αηδέληα κε ηνλ ηίηιν 

«Γηαθήξπμε - Αλαζεψξεζε επί ησλ ζρεηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ Ο.Ζ.Δ. θαη ησλ 

πξνγξακκάησλ δξάζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ».89 ηφρνο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αηδέληαο ηεο Δ.Δ. ήηαλ λα απμεζεί ε επαηζζεηνπνίεζε γηα ηε 

ζπλεηζθνξά ησλ ειηθησκέλσλ ζηελ θνηλσλία θαη λα πξνζθεξζεί κηα επθαηξία γηα ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηε δηάδνζε νξζψλ πξαθηηθψλ, αιιά θαη λα ελζαξξπλζνχλ νη θνξείο 

ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζε φια ηα επίπεδα γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο, ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ηε κεγαιχηεξε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ γελεψλ.90  

εκαληηθφ θαη ζεκειηψδεο ζηνηρείν, φπσο ηνλίζηεθε απφ πιεπξάο ηεο Δ.Δ. 

ζηε δέζκεπζή ηεο ζηελ ελ ιφγσ αηδέληα, είλαη λα ιεθζεί ππφςε ε ηδέα ηεο 

αμηνπξέπεηαο, θάηη πνπ ζεκαίλεη, φηη νη ειηθησκέλνη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα 

εληάζζνληαη θνηλσληθά ζηελ θνηλνηηθή δσή θη φηη απηνί ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη κε ζεβαζκφ, ηδίσο φηαλ έρνπλ αλάγθε πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη 

θνηλσληθήο θξνληίδαο. Όπσο κάιηζηα επηζεκάλζεθε ζηελ ίδηα δηαθήξπμε ηεο Δ.Δ., 

δεδνκέλεο ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ αλαπεξίαο θαη γήξαλζεο θαη ηεο πηζαλφηεηαο 

απφθηεζεο ηεο πξψηεο εμαηηίαο ζνβαξήο αζζέλεηαο ζε κεγάιε ειηθία, ε χκβαζε ηνπ 

Ο. Ζ. Δ. γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία εθαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθά 
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 European Commission, „Towards a Europe for all Ages‟, 21 Μάηνο 1999. 

87
 European Commission (1999), “Active Ageing: Pivot of Policies for Older People in the New 

Millennium”.  
88

 COUNCIL OF THE THE EUROPEAN UNION, „Council Declaration on the European Year for 

Active Ageing and Solidarity between Generations (2012):The Way Forward‟ (Council (EPSCO), (7 

Γεθέκβξηνο,2012) 
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 “EU Statement - Review of relevant UN plans and programmes of action pertaining to the situation 

of social groups” http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_11834_en.htm     
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 Σα φζα αλαθέξνληαη ζρεηηθά κε ηελ ελ ιφγσ αηδέληα πξνέξρνληαη απφ θείκελν ηεο Δ.Δ. ζηα πιαίζηα 
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θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ειηθησκέλσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

δσήο. 

Παξάιιεια, ε Δ.Δ. κέζα ζηε δέζκεπζή ηεο ζηελ ίδηα πνιηηηθή αηδέληα, 

επεζήκαλε, κεηαμχ άιισλ, ηελ αλάγθε λα επαλεθηηκεζνχλ ηα αξλεηηθά ζηεξεφηππα 

γηα ηνπο ειηθησκέλνπο, ζχκθσλα κε ηα νπνία, ζεσξείηαη φηη απηνί δελ έρνπλ πιένλ 

κεγάιε αμία γηα ηελ θνηλσλία απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη κηα νξηζκέλε 

ειηθία. Μάιηζηα, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Οκάδα ηεο 

Δλεξγνχ Γήξαλζεο ζηελ Δπξψπε ζπλεξγάζηεθε κε εηδηθνχο91 γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

«Γείθηε ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο»,92 ελφο εξγαιείνπ πνπ απνηειεί ηελ πινπνίεζε ηεο 

κέηξεζεο ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο θαη ην νπνίν εμεηάδεη θαηά πφζν αλεμάξηεηε δσή 

θάλνπλ νη ειηθησκέλνη, αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δνπλ κηα πγηή θαη ελεξγφ 

δσή. Σν ελ ιφγσ ρέδην εξγαζίαο είρε σο ζέκα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ «Γείθηε ηεο 

Δλεξγνχ Γήξαλζεο» γηα 16 Δπξσπατθέο ρψξεο θαη ηε Ληζζαβφλα θαη ηελ 

επαιήζεπζε ηνπ αλ ηα πεδία ή δείθηεο ηνπ είλαη ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ή ηελ επηπρία ζηε δσή ελφο αηφκνπ.  

Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηηο επίζεκεο εθηηκήζεηο ηεο Eπξσπατθήο Έλσζεο, 

θη φπσο πξνθχπηεη κέζα απφ επίζεκν θπιιάδην ηεο επξσπατθήο επηηξνπήο,
93

 πνπ 

απνηειεί ην απνηέιεζκα ελφο θνηλνχ Project πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε επίπεδν Δ.Δ. θαη 

εθδφζεθε κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ηεο επξσπατθήο επηηξνπήο κε ηελ Δπηηξνπή ησλ 

Πεξηθεξεηψλ ηεο Δ.Δ. θαη ηελ Δπξσπατθή Πιαηθφξκα AGE, κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

πξνθιήζεηο πνπ ζέηνπλ νη δεκνγξαθηθέο αιιαγέο βξίζθεηαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

θαζψο ε κείσζε ηεο εξγάζηκεο ειηθίαο ηνπ πιεζπζκνχ θαηά πεξίπνπ 50 εθαηνκκχξηα 

αλζξψπνπο κεηαμχ 2010 θαη 2060 ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη κηα πηψζε ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  
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http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/brochure_activeageing_en.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/brochure_activeageing_en.pdf


 

 

 

37 

Σν παξαπάλσ θπιιάδην αλαθέξεη φηη θάηη ηέηνην είλαη κάιινλ αλαπφθεπθην, 

εθηφο θη αλ απηφ κπνξέζεη λα αληηζηαζκηζηεί απφ: α) ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη 

ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη β) ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Οη θίλδπλνη απηνί, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, «επηηείλνληαη θη απφ άιιεο ζχγρξνλεο ηάζεηο», φπσο γηα 

παξάδεηγκα είλαη «ε ηαρεία ηερλνινγηθή αιιαγή, ε παγθνζκηνπνίεζε, θαζψο θαη ε 

νηθνλνκηθή θξίζε, ηα νπνία είλαη φια νδεγνί νηθνλνκηθήο αλαδηάξζξσζεο».94 Ζ 

πξφθιεζε πνπ ηίζεηαη γηα ηελ ζεκεξηλή θνηλσλία, φπσο ηνλίδνπλ νη ζπγγξαθείο ηνπ 

ελ ιφγσ θπιιαδίνπ, είλαη ε αμηνπνίεζε θαη ε  θηλεηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο, θαζψο απηφ θαίλεηαη πσο είλαη ην θιεηδί γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ζνβαξνχ πξνβιήκαηνο ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ.95  

Όπσο επηζεκαίλεηαη ζην ίδην θείκελν, κέζα απφ ηε βειηίσζε ησλ επθαηξηψλ 

απαζρφιεζεο γηα ηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ πνιιαπιά 

νθέιε, ηφζν νηθνλνκηθά, φπσο π.ρ. κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ ηξερφλησλ εηζνδεκάησλ 

θαη ησλ κειινληηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ, φζν θαη ιηγφηεξν κεηξήζηκα κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, είλαη ε βειηίσζε ηεο επεκεξίαο θαη ηεο 

απηνεθηίκεζεο. Σαπηφρξνλα, κπνξεί λα δεκηνπξγείηαη ε κεγαιχηεξε θηλεηνπνίεζε 

ησλ αλζξψπσλ θαη ε αίζζεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο απηo - αμίαο, απνθεχγνληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε θαη πνιιά άιια απφ ηα ζπλαθή 

πξνβιήκαηα θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη.  

Άιισζηε, φπσο θαίλεηαη θη απφ ζρεηηθέο εθζέζεηο, ην πξαθηηθφ φθεινο γηα 

ηελ Δ.Δ. ζα είλαη αθφκε κεγαιχηεξν, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ην πφζν απηή ζα 

σθειεζεί εθκεηαιιεπφκελε ηε ζπκβνιή ησλ ειηθησκέλσλ ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ 

θνηλσλία, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλνηηθή δσή θαη κε ηελ παξνρή εζεινληηθήο - 

ή θαη κε - εξγαζίαο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο λεφηεξεο γελεέο. Παξαθάησ γίλεηαη πην 

αλαιπηηθά ε έθζεζε ησλ δξάζεσλ ηεο Δ.Δ. ζε γεληθφηεξν επίπεδν, θαη εηδηθφηεξα ηεο 

επξσπατθήο επηηξνπήο θαη άιισλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ζρεηηθά κε ηελ ελίζρπζε 

ησλ πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο ζηα θξάηε - κέιε ηεο. 
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Ο πξφινγνο γίλεηαη απφ ηνπο Laszlo Andor, Δπξσπαίν Δπίηξνπν γηα ηελ Απαζρφιεζε, ηηο 
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2.2. Ζ ηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

 

Σα Δπξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα έρνπλ πηνζεηήζεη ηε ηξαηεγηθή γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο, κε ηελ έλλνηα πνπ απηή εηζήρζε ζηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο επξσπατθήο επηηξνπήο γηα ην 1999 θαη ην 2000. 

Δηδηθφηεξα, ζηελ επίζεκε πνιηηηθή θαη ηε ηξαηεγηθή ηεο γηα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε, ε 

επξσπατθή επηηξνπή δίλεη έκθαζε ζε κηα ζπκκεηνρηθή πξνζέγγηζε πνπ δίλεη ζηνπο 

πνιίηεο επαξθείο επθαηξίεο γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο δηθέο ηνπο κνξθέο 

δξαζηεξηφηεηαο.96 

Δμάιινπ, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε επξσπατθή επηηξνπή έρεη εληνπίζεη ζηελ 

Δλεξγφ Γήξαλζε, θαζψο θαη - ζηελ παξαπιήζηα κε απηήλ - Τγηή γήξαλζε, κηα 

κείδνλα θνηλσληθή πξφθιεζε, ε νπνία είλαη θνηλή γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, 

θαη κηα πεξηνρή, ε νπνία παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ δπλακηθφ γηα ηελ ίδηα ηελ Δπξψπε, 

ψζηε λα νδεγήζεη ηνλ θφζκν ζηελ παξνρή θαηλνηφκσλ ιχζεσλ πάλσ ζε απηή ηελ 

πξφθιεζε. Άιισζηε, ε Δλεξγφο Γήξαλζε, φπσο επηζεκαίλεηαη θη απφ ηελ πιεπξά ηεο 

Δ.Δ., ζεκαίλεη ηελ πξνψζεζε ζπλνιηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο ειηθίαο.  

Οπζηαζηηθά ε Δλεξγφο Γήξαλζε, φζνλ αθνξά ηελ επξσπατθή πνιηηηθή, 

πξφθεηηαη γηα κηα επξεία πνιηηηθή αηδέληα, ε νπνία, ζπλνπηηθά, πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

α)ηελ ελζάξξπλζε ησλ ειηθησκέλσλ λα παξακέλνπλ ελεξγνί κε ηελ επέθηαζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο κέζα απφ ηελ ακεηβφκελε εξγαζία ή ηνλ εζεινληηζκφ, β) 

ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, γ)ην λα παξακέλνπλ πγηείο 

- ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πγείαο, θαη, ηέινο, δ)ην λα 

δνπλ κηα αλεμάξηεηε θαη ηθαλνπνηεηηθή δσή. 

Ζ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηδίσο ησλ γπλαηθψλ θαη 

ησλ αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο, απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δ.Δ. 

γηα λα επηηχρεη πην βηψζηκα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζην απφγεην ηεο 

γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ. χκθσλα κε ηηο επξσπατθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα 

ηελ απαζρφιεζε, ηα θξάηε - κέιε ηεο Δ.Δ. ζα πξέπεη λα παξέρνπλ θίλεηξα γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο, ψζηε λα ζπληαμηνδνηνχληαη αξγφηεξα θαη κε πην ζηαδηαθφ ηξφπν, 
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θαζψο θαη ηα αλάινγα θίλεηξα γηα ηνπο εξγνδφηεο, ψζηε λα δηαηεξνχλ κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο εξγαδνκέλνπο, δειαδή εξγαδνκέλνπο ειηθίαο 55 - 64 εηψλ. Οη επξσπατθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ απαζρφιεζε θαζνξίδνπλ ηηο εμήο δηαθνξεηηθέο, αιιά 

ζπκπιεξσκαηηθέο πξνζεγγίζεηο: νη πνιηηηθέο γηα ηελ απαζρφιεζε ζα πξέπεη λα 

πξνσζνχλ: α) ηελ θαηάξηηζε, β) ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε, θαη γ) ηελ 

πνιηηηθή γηα ηελ ελεξγφ αγνξά εξγαζίαο. Χο πξνο ην ηζηνξηθφ εμέιημεο ηεο πνιηηηθήο 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο ζηελ Δπξψπε, ζα γίλεη κηα ζχληνκε 

αλαδξνκή ηεο ακέζσο παξαθάησ.  

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2006, ε Δπηηξνπή παξνπζίαζε ηηο απφςεηο ηεο ζρεηηθά κε 

ηηο δεκνγξαθηθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε Δ.Δ. θαη ηηο επθαηξίεο 

αληηκεηψπηζήο ηνπο ζηελ αλαθνίλσζε «Σν δεκνγξαθηθφ κέιινλ ηεο Δπξψπεο - 

κεηαηξνπή κηαο πξφθιεζεο ζε επθαηξία».97 Ζ αλαθνίλσζε εμέθξαζε εκπηζηνζχλε 

ζηελ ηθαλφηεηα ηεο Δπξψπεο λα πξνζαξκνζηεί ζηηο δεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο θαη 

θπξίσο ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη πξνζδηφξηζε πέληε βαζηθέο πνιηηηθέο 

απαληήζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ ηα θξάηε - κέιε κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ κε 

επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν ζηε δεκνγξαθηθή αιιαγή θαη λα θάλνπλ ηε γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνχ δηαρεηξίζηκε.  

ην πιαίζην απηφ, ην πκβνχιην ελέθξηλε ην 2007 ςήθηζκα κε ζέκα 

«Δπθαηξίεο θαη πξνθιήζεηο ηεο δεκνγξαθηθήο κεηαβνιήο ζηελ Δπξψπε: ε ζπκβνιή 

ησλ ειηθησκέλσλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε»,98 ην νπνίν ηφληδε ηελ 

αλάγθε γηα αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ ειηθησκέλσλ. ηε 

ζπλέρεηα, ην 2008 ε ζινβεληθή Πξνεδξία δηνξγάλσζε ζπλέδξην κε ζέκα 

«Αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ γελεψλ γηα αιιειέγγπεο θαη βηψζηκεο θνηλσλίεο».99 Σα 

ζπκπεξάζκαηα ηνπ ελ ιφγσ ζπλεδξίνπ, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην πκβνχιην - 

EPSCO, πξνψζεζαλ ηελ ηδέα ηνπ 2012 σο Δπξσπατθνχ Έηνπο γηα ηελ Δλεξγφ 

Γήξαλζε θαη ηελ Αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ γελεψλ.  

Χο ζπλέρεηα ηεο δηάζθεςεο ηεο ζινβεληθήο Πξνεδξίαο, έλαο ζπλαζπηζκφο 

επξσπατθψλ δηθηχσλ ησλ ΜΚΟ δηνξγάλσζε γηα πξψηε θνξά, ζηηο 29 Απξηιίνπ ηνπ 
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2009, ηελ «Δπξσπατθή Ζκέξα γηα ηελ Αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ Γελεψλ». Σελ ίδηα 

εκέξα, ε Δπηηξνπή εμέδσζε αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ε νπνία ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

ελζάξξπλζεο ηεο γεληάο  ηεο «έθξεμεο ησλ γελλήζεσλ» λα παξακείλνπλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη λα κε ζπληαμηνδνηεζνχλ πξφσξα, φπσο έηεηλαλ λα θάλνπλ νη 

πξνεγνχκελεο γεληέο. χκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζε πλνδεπηηθφ έγγξαθν ηνπ 

2010 ζηελ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ην 

Δπξσπατθφ Έηνο Δλεξγνχ Γήξαλζεο: «ε θαιχηεξε επθαηξία γηα ηελ Δπξψπε λα 

δηαζθαιίζεη φηη ε γήξαλζε δελ ζα γίλεη αληηιεπηή σο απεηιή, αιιά σο ηζηνξηθφ 

επίηεπγκα ζπλίζηαηαη αθξηβψο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ελ ιφγσ 

γελεψλ ηεο κεηαπνιεκηθήο δεκνγξαθηθήο έθξεμεο». 100  

Έπεηηα, ιίγν αξγφηεξα, θη φπσο αλαθέξεηαη ζην ίδην πλνδεπηηθφ έγγξαθν, ην 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ελέθξηλε ζηηο 30 Ννεκβξίνπ ηνπ 2009 ηα «πκπεξάζκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ Τγηή θαη Αμηνπξεπή γήξαλζε»,101 κε ηα νπνία «θαινχζε ηελ Δπηηξνπή 

λα αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηεο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο παξάηαζεο 

ηνπ επαγγεικαηηθνχ βίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θη ελφο πηζαλνχ Δπξσπατθνχ Έηνπο 

γηα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε θαη ηελ Αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ γελεψλ ην 2012».102 

Δμάιινπ, ζε ζρεηηθφ κε ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε ζεκηλάξην, πνπ δηνξγαλψζεθε 

ζηελ Απζηξία ην 2011 κεηά απφ αλάινγε παξάθιεζε ηεο επξσπατθήο επηηξνπήο πξνο 

ηα κέιε ηεο Κπβεξλεηηθήο Οκάδαο Δκπεηξνγλσκφλσλ θαηά ησλ δηαθξίζεσλ κε ηε 

ζπκκεηνρή θπβεξλεηηθψλ εθπξνζψπσλ απφ δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο θαη κέζα ζε 

γξαπηή Έθζεζε κε ηα απνηειέζκαηά ηνπ,103 αλαθέξεηαη φηη «ε Απφθαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. ζρεηηθά κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο πνιηηηθέο 

απαζρφιεζεο ησλ θξαηψλ - κειψλ ζπληζηά ζηα θξάηε - κέιε λα απμήζνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ κέζσ πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ηεο ελεξγνχ 

γήξαλζεο».104 Όπσο ζπλερίδεη ην ίδην θείκελν, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 ην πκβνχιην ηεο 

Δ.Δ. δεκνζίεπζε ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε «ηνλ αληίθηππν ηεο γήξαλζεο ηνπ 
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εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο θαη 

θάιεζε ηα θξάηε-κέιε λα αθηεξψζνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αχμεζε ησλ 

πνζνζηψλ απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζηα Eζληθά 

Πξνγξάκκαηα Μεηαξξπζκίζεσλ».  

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, θαη ζχκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ θαη 

Κνηλσληθνχ πκβνπιίνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, πνπ έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο 

Τπνπξγηθήο Γηάζθεςεο ηνπ 2012 γηα ηε Γήξαλζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα 

ηελ Δπξψπε,105 ζην ςήθηζκά ηεο106 ε Δπηηξνπή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ 

Κνηλσληθή Αλάπηπμε107 είρε απνθάζηζε λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε 

πάλσ ζην «Γηεζλέο ρέδην Γξάζεο ηεο Μαδξίηεο γηα ηε Γήξαλζε» αλά πεληαεηία. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηνλ Απξίιην ηνπ 2002, ε Γεχηεξε 

Παγθφζκηα πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε γήξαλζε, είρε εγθξίλεη ην 

Γηεζλέο ρέδην Γξάζεο ηεο Μαδξίηεο γηα ηε Γήξαλζε, ην νπνίν πεξηιακβάλεη σο 

θχξην αλαπηπμηαθφ ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε ηνπ γεγνλφηνο φηη, θαζψο ηα άηνκα 

γεξάζθνπλ, ζα πξέπεη λα απνιακβάλνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ νηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή δσή ζηηο θνηλσλίεο ηνπο.  

Σα πνιηηηθά κελχκαηα ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ηεο Μαδξίηεο ππνζηεξίρζεθαλ 

απφ ηελ Δπηηξνπή ζηελ αλαθνίλσζή ηεο ηελ 18ε Μαξηίνπ ηνπ 2002.108 Παξάιιεια, 

ζην ςήθηζκά ηεο,109 ε Δπηηξνπή ζπκθψλεζε ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε 

δεχηεξε επαλεμέηαζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ηεο Μαδξίηεο. Καηά 

ηε δεχηεξε απηή επαλεμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ζηελ πεξηνρή ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Δπξψπε (UNECE), ε νπνία, φπσο 

αλαθέξζεθε πην πάλσ,  θνξπθψζεθε ζηε Βηέλλε ηεο Απζηξίαο ην 2012 κε ηελ 

Τπνπξγηθή Γηάζθεςε ηεο UNECE γηα ηε δεκνγξαθηθή γήξαλζε, ζπκκεηείραλ 

ζπλνιηθά αληηπξνζσπείεο απφ 50 θξάηε-κέιε ηεο UNECE, ελψ ηελ παξαθνινχζεζαλ 

ππνπξγνί θαη πθππνπξγνί απφ 27 θξάηε-κέιε ηεο UNECE θαη άιινη πςεινί 

αμησκαηνχρνη. Ζ πιεηνςεθία ησλ άιισλ αληηπξνζσπεηψλ είρε επηθεθαιήο απφ 

ππαιιήινπο πςεινχ επηπέδνπ απφ εμεηδηθεπκέλεο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θαη 
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νξγαληζκνχο. Αλάκεζα ζε απηνχο ήηαλ θαη εθπξφζσπνη απφ ηελ επξσπατθή 

επηηξνπή, ην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ110, ην Σακείν Πιεζπζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ,111 ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ 

Τγείαο, ηε Γηεζλή Οξγάλσζε Δξγαζίαο (ΓΟΔ), ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, θ.α. 

Ζ Τπνπξγηθή Γηάζθεςε ηνπ 2012 ζηε Βηέλλε, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνέξρνληαη απφ Έθζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Τπνπξγηθήο 

Γηάζθεςεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Δπξψπε γηα ηε 

Γήξαλζε,112 ελέθξηλε ηειηθά ηελ Τπνπξγηθή Γηαθήξπμε κε ηίηιν «Γηαζθάιηζε κηαο 

θνηλσλίαο γηα φιεο ηηο ειηθίεο. Πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο θαη ηεο ελεξγνχ 

γήξαλζεο».
113

 χκθσλα κε ηα πξαθηηθά απηήο ηεο Γηάζθεςεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ πξναλαθεξζείζα Έθζεζε, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα αλνηρηή ζπδήηεζε κεηαμχ 

Τπνπξγψλ θαη εθπξνζψπσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ κε ην εμήο ζέκα: «Πξνψζεζε 

ηεο παξάηαζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ βίνπ θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηθαλφηεηαο 

εξγαζίαο». ηελ ελ ιφγσ Γηάζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν ππνπξγηθά πάλει κε 

θεληξηθφ ζέκα, φπσο πξναλαθέξζεθε, ηε δηαζθάιηζε κηαο θνηλσλίαο γηα φιεο ηηο 

ειηθίεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο θαη ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο.  

Απφ ηε κηα πιεπξά, φπσο αλαθέξεηαη, ην πξψην πάλει ησλ ππνπξγψλ 

επηθεληξψζεθε ζε δχν ζέκαηα: α) ηελ πξνψζεζε ηεο παξάηαζεο ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ 

θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα εξγαζία, θαζψο θαη β) ηελ ζπκκεηνρή, ηηο κε - 

δηαθξίζεηο θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ ειηθησκέλσλ πξφζσπσλ, ελψ ζην δεχηεξν 

πάλει ππνπξγψλ ζπδεηήζεθαλ δηάθνξεο πηπρέο γχξσ απφ ην ζέκα ηεο πξνψζεζεο 

ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ 

πεξηβάιινληνο γηα ηελ πγεία, ηελ αλεμαξηεζία θαη ηε γήξαλζε κε αμηνπξέπεηα. 

Πην αλαιπηηθά, φζνλ αθνξά ηα ππνπξγηθά πάλει, θαηά ηελ ελαξθηήξηα νκηιία 

ηνπ ν θ. László Andor, Δπίηξνπνο Απαζρφιεζεο, Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη 

Κνηλσληθήο Έληαμεο ηεο Δ.Δ., παξνπζίαζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δ.Δ. ζην πιαίζην 
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ηεο αλάδεημεο ηνπ 2012 σο Δπξσπατθνχ Έηνπο γηα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε  θαη ηελ 

Αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ Γελεψλ  - γηα ην νπνίν ζα γίλεη πεξαηηέξσ ιφγνο παξαθάησ - 

κε ζθνπφ ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξψλ απέλαληη ζηε γήξαλζε θαη ηελ αλάδεημε ηνπ 

αλεθκεηάιιεπηνπ δπλακηθνχ ησλ κεγαιπηέξσλ αλζξψπσλ. Σνλίζηεθε, ζπγθεθξηκέλα, 

φηη ν ζηφρνο ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ε 

βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε εδξαίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ θξαηψλ - κειψλ.  

H ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020 - Μηα ζηξαηεγηθή γηα έμππλε, βηψζηκε θαη 

ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε»114 ζέηεη δηάθνξνπο ζηφρνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη 

θαη ε δεκηνπξγία ελφο πνζνζηνχ απαζρφιεζεο 75 % γηα ηα άηνκα ειηθίαο απφ 15 έσο 

64 εηψλ θαη ε έμνδνο 20 εθαηνκκπξίσλ ιηγφηεξσλ αλζξψπσλ απφ ηε θηψρεηα κέρξη 

ην 2020.115 Σα παξαπάλσ ζηνηρεία αλαθέξνληαη θαη ζην επίζεκν θπιιάδην ηεο Δ.Δ. 

πνπ εθδφζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηεο επξσπατθήο επηηξνπήο,116 θαη γηα ην νπνίν έγηλε 

ιφγνο ιίγν πην πάλσ. Ο Δπίηξνπνο ηεο Δ.Δ., ηαπηφρξνλα, αλαθέξζεθε ζην έξγν γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ θαηεπζπληήξησλ αξρψλ γηα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε θαη ην «Γείθηε 

ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο» (“ΑΑΗ”) κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ηνπ αρξεζηκνπνίεηνπ 

δπλακηθνχ ησλ ειηθησκέλσλ ζε δηάθνξεο ρψξεο, ψζηε απηνί λα παξακείλνπλ 

δξαζηήξηνη θαη αλεμάξηεηνη.  

Όπσο εμάιινπ αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα Έθζεζε, «…γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο, νη δξαζηεξηφηεηεο ζε επξσπατθφ 

επίπεδν απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε κηαο Δπξσπατθήο Πξάμεο γηα ηελ 

Πξνζβαζηκφηεηα σο έλα επξσπατθφ πιαίζην πνπ ζηνρεχεη ζηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ 

γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, βειηηψλνληαο έηζη ηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη 

ππεξεζίεο (…) άιιεο δξαζηεξηφηεηεο αλαθέξνληαη ζηελ πξνψζεζε ηνπ εζεινληηζκνχ 

θαη ζηελ αιιειεγγχε ησλ γελεψλ».117 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη 

άιια ηξία δηαθνξεηηθά πάλει κε ηε ζπκκεηνρή δηάθνξσλ εηδηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ 

ζρεηηθά κε ηα αθφινπζα θπξίαξρα ζέκαηα: α)πξνψζεζε ηεο παξάηαζεο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ βίνπ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηθαλφηεηαο εξγαζίαο, β)ζπκκεηνρή, κε 
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δηάθξηζε θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ, γ)πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο θαη ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο, θαη δ)δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα 

ηελ πγεία, ηελ αλεμαξηεζία θαη ηε γήξαλζε κε αμηνπξέπεηα. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

πνπ αλαθέξνληαη ζε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Γηαθήξπμεο ηεο 

Τπνπξγηθήο Γηάζθεςεο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο πνιηηηθήο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

γηα ηνλ ηξίην θχθιν
118

 ηεο εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ ηεο UNECE RIS119 / MIPAA,  

απηνί είλαη νη εμήο: 1) ε Δλεξγφο Γήξαλζε είλαη ε θεληξηθή ηδέα θαη ε ιεηηνπξγηθή 

πξνζέγγηζε ζηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο γηα ηε γήξαλζε, 2) 

ελζαξξχλεηαη ε κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο θαη δηαηεξείηαη ε ηθαλφηεηα εξγαζίαο, 3) 

πξνσζείηαη θαη δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή, ε κε δηάθξηζε θαη ε θνηλσληθή έληαμε 

ησλ ειηθησκέλσλ πξφζσπσλ, 4) πξνσζείηαη θαη δηαζθαιίδεηαη ε αλεμάξηεηε 

γήξαλζε ζηελ πγεία θαη ηελ αμηνπξέπεηα, θαη, ηέινο, 5) δηαηεξείηαη θαη εληζρχεηαη ε 

αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ γελεψλ.  

2.3. Σν 2012 σο «Δπξσπατθό Έηνο Δλεξγνύ Γήξαλζεο»  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε Δ.Δ. ηνλ επηέκβξην ηνπ 2011 απνθάζηζε 

λα νξίζεη ην 2012 σο «Δπξσπατθφ Έηνο γηα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε θαη ηελ Αιιειεγγχε 

κεηαμχ ησλ γελεψλ».
120

 χκθσλα κε απηήλ ηελ απφθαζε, θη φπσο επηζεκαίλεηαη ζε 

θείκελν - Έθζεζε ηνπ επξσπατθνχ θέληξνπ Vienna ζρεηηθά κε ην «Γείθηε Δλεξγνχ 

Γήξαλζεο» (“AAΗ”),121 αλακελφηαλ φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν «ζα πξνσζνχληαλ κηα 

θνπιηνχξα ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο ζηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

θνηλσλίαο γηα φιεο ηηο ειηθίεο».122 Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο 

απφθαζεο απηήο, φπσο ηνλίδεηαη, ήηαλ «λα απμεζεί ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο 

Δλεξγνχ Γήξαλζεο, ηνλίδνληαο ηε ρξήζηκε ζπκβνιή ησλ ειηθησκέλσλ ζηελ θνηλσλία 

θαη ηελ νηθνλνκία γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηάδνζε νξζψλ πξαθηηθψλ, θαζψο θαη λα 

                                                           

118
 Πεξίνδνο 2013-2017   

119
 Regional Implementation Strategy (RIS) 

120
 ρεηηθά κε ηελ απφθαζε απηή θαη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαθήξπμε ηνπ 

2012 σο Δπξσπατθνχ Έηνπο γηα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε κπνξεί θαλείο λα αλαηξέμεη ζηελ ηζηνζειίδα: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:246:0005:0010:EN:PDF  
121

European Centre Vienna (2013). “Active Ageing Index 2012: Concept, Methodology and Final 

Results”.UNECEGrantNo:ECE/GC/2012/003.  
122

 Όπ. π., 2013:1  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:246:0005:0010:EN:PDF
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ελζαξξπλζνχλ νη θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ζε φια ηα 

επίπεδα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο».123  

χκθσλα κε ηελ ίδηα Έθζεζε, πνπ ππνβιήζεθε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Απαζρφιεζεο, Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη Κνηλσληθήο έληαμεο ηεο επξσπατθήο 

επηηξνπήο, θαζψο θαη ζηελ UNECE κε ζέκα ην project πάλσ ζην Γείθηε Δλεξγνχ 

Γήξαλζεο (“ΑΑΗ”), ε ζπδήηεζε γηα ηελ πνιηηηθή πάλσ ζηελ Δλεξγφ Γήξαλζε 

«ζπλδέεηαη άκεζα κε ην θνηλσληθφ θαηλφκελν ηεο γήξαλζεο, θαηά ην νπνίν, κε ηελ 

αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο είλαη ζεκαληηθφ λα αμηνπνηεζεί ην 

δπλακηθφ ησλ ειηθησκέλσλ».124  

Απηφ είλαη θάηη πνπ, φπσο ζπλερίδεη ε Έθζεζε, κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνπο 

εμήο ηξφπνπο: επηηξέπνληαο ζηνπο ειηθησκέλνπο α) λα ζπλερίζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο θαη ζε άιιεο - εθηφο αγνξάο εξγαζίαο - παξαγσγηθέο 

θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη β) λα παξακέλνπλ αλεμάξηεηνη θαη πγηείο γηα φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Κη φπσο ζπλερίδεη ε ίδηα Έθζεζε, ε πνιηηηθή αηδέληα γηα ηελ 

Δλεξγφ Γήξαλζε «πξνρσξάεη αθφκα πην πέξα απφ ηελ πξνψζεζε ηεο ακεηβφκελεο 

εξγαζίαο, θαζψο απαηηεί κηα ζσζηή δηεπθφιπλζε θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ άιισλ 

θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ», φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη «νη απιήξσηεο, εθηφο 

αγνξάο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνπλ νη ειηθησκέλνη, κε ηε κνξθή εζεινληηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ε παξνρή θξνληίδαο θαη ε πνιηηηθή ζπκκεηνρή».  

Πην ζπγθεθξηκέλα, θάλνληαο κηα αλαζθφπεζε ησλ φζσλ πξνεγήζεθαλ κέρξη 

ηελ αλαθήξπμε ηνπ 2012 ζε Δπξσπατθφ Έηνο Δλεξγνχ Γήξαλζεο, ζε θείκελν πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δ.Δ., αλαθέξεηαη φηη ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην ελέθξηλε, ζηηο 11 Ννεκβξίνπ ηνπ 2010, ςήθηζκα κε ηίηιν 

«Γεκνγξαθηθή πξφθιεζε θαη αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ γελεψλ», θαιψληαο ηα θξάηε - 

κέιε ηεο λα θαηαζηήζνπλ ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε ζε κία απφ ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο 

γηα ηα επφκελα ρξφληα. ην ςήθηζκα απηφ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, 

επηζεκαίλεηαη κεηαμχ άιισλ, φηη ην Δπξσπατθφ Έηνο Δλεξγνχ Γήξαλζεο 2012 ζα 

πξέπεη «λα ηνλίδεη ηε ζπκβνιή ησλ ειηθησκέλσλ ζηελ θνηλσλία θαη λα παξέρεη 

επθαηξίεο γηα ηελ πξναγσγή ηεο αιιειεγγχεο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο θαηαλφεζεο 
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κεηαμχ ησλ γελεψλ θαη λα επηηπγράλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ λέσλ θαη ησλ 

ειηθησκέλσλ».125  

Όπσο κάιηζηα επηζεκαίλεηαη ζην ίδην ηεχρνο,126 ην «Δπξσπατθφ Έηνο γηα ηελ 

Δλεξγφ Γήξαλζε θαη ηελ Αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ Γελεψλ 2012»127 ζα πξέπεη λα 

βαζηζηεί ηφζν ζηελ θιεξνλνκηά ηνπ «Δπξσπατθνχ Έηνπο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Φηψρεηαο θαη ηνπ Κνηλσληθνχ Απνθιεηζκνχ 2010» φζν θαη «ηνπ Δπξσπατθνχ Έηνπο 

Δζεινληηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνσζνχλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε 

2011», κε απψηεξν ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλέξγεηαο κεηαμχ ησλ δχν παξαπάλσ 

επξσπατθψλ εηψλ θαη ηνπ «Δπξσπατθνχ Έηνπο γηα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε θαη ηελ 

Αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ Γελεψλ 2012». 

Παξάιιεια, φπσο επηζεκαίλεηαη,128 ε Δπηηξνπή ππνγξακκίδεη ζε Αλαθνίλσζή 

ηεο,129 «ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ Έλσζε ε πξνψζεζε ελφο πγηνχο θαη ελεξγά 

γεξάζθνληνο πιεζπζκνχ πξνο φθεινο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο πςειφηεξεο 

παξαγσγηθφηεηαο». Σαπηφρξνλα, ζηελ ίδηα παξάγξαθν, γίλεηαη αλαθνξά ζε κηα 

αθφκε ελέξγεηα, ε νπνία αλαθέξεηαη σο κηα «εκβιεκαηηθή πξσηνβνπιία», θαη ε 

νπνία, σο «κέξνο ηεο ηξαηεγηθήο Δπξώπε 2020», αθνξά ζηελ έθδνζε, απφ πιεπξάο 

ηεο Δπηηξνπήο, ζηηο 23 Ννεκβξίνπ ηνπ 2010, ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ηνλ ηίηιν 

«Αηδέληα γηα λέεο δεμηφηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο: ε Δπξσπατθή ζπκβνιή γηα ηελ 

πιήξε απαζρφιεζε», ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ηα θξάηε - κέιε ζα πξέπεη θπξίσο λα 

πξνσζνχλ νη πνιηηηθέο γηα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε».  

Παξάιιεια, ζηελ ίδηα παξάγξαθν ηνλίδεηαη φηη ε Δπηηξνπή ελέθξηλε ζηηο 16 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010, επίζεο κηα «εκβιεκαηηθή πξσηνβνπιία» κε ηίηιν «Δπξσπατθή 

πιαηθφξκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ: 

Έλα επξσπατθφ πιαίζην γηα θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή», επηζεκαίλνληαο 

ηαπηφρξνλα ηελ αλαγθαία πξνυπφζεζε λα ππάξμεη «δξάζε απφ φια ηα επίπεδα ηεο 

                                                           

125
 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, (23.9.2011), ηεχρνο L/246, απφθαζε αξηζ. 940/2011/ 

EU,  παξ.19,  ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ., ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ 

Έηνο Δλεξγνχ Γήξαλζεο θαη Αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ Γελεψλ (2012).   

Ζ Διιεληθή έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο βξίζθεηαη ζην ζχλδεζκν:    
126

 (23.9.2011) L/246, παξ. 10 
127

 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην «Δπξσπατθφ Έηνο Δλεξγνχ Γήξαλζεο 2012» ζηηο 

ηζηνζειίδεο: http://europa.eu/ey2012  

θαη  http://ec.europa.eu/archives/ey2012/ey2012main9ef0.html  
128

  ηελ παξ. 17 ηνπ ίδηνπ ηεχρνπο 
129

 ηελ Αλαθνίλσζε κε ηίηιν «Δπξψπε 2020 - ηξαηεγηθή γηα έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνχο αλάπηπμε», ηεο  3εο Μαξηίνπ 2010. 

http://europa.eu/ey2012
http://ec.europa.eu/archives/ey2012/ey2012main9ef0.html
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θπβέξλεζεο θαη δηαθφξσλ κε θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ» γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ 

ζηφρσλ πνιηηηθήο, ελψ, ζπγρξφλσο αλαθέξνληαη θαη ηα εμήο παξαθάησ: «νη ζηφρνη 

απηνί κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα ππνζηεξηρζνχλ, ζε επίπεδν Έλσζεο, απφ 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ην Δπξσπατθφ Έηνο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη 

ηελ πξνψζεζε ηεο αληαιιαγήο νξζψλ πξαθηηθψλ. Οη εζληθνί ζπληνληζηέο νθείινπλ 

λα κεξηκλήζνπλ, ψζηε νη εζληθέο δξαζηεξηφηεηεο λα ζπληνλίδνληαη θαη λα είλαη 

ζπλεπείο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Έηνπο. Θα πξέπεη επίζεο λα 

πξνγξακκαηίδεηαη ε ζπκκεηνρή άιισλ νξγάλσλ θαη ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ». 130 

ην θιείζηκν ηνπ έηνπο 2012, φπσο επηζεκαίλεηαη ζε επίζεκν επξσπατθφ 

θείκελν,131 νη ππνπξγνί Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Δ.Δ. ελέθξηλαλ κηα ζρεηηθή 

δήισζε ηνπ πκβνπιίνπ κε ζέκα ην «Δπξσπατθφ Έηνο Δλεξγνχ Γήξαλζεο 2012», 

θαζψο θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο ηνπ γηα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε θαη ηελ 

Αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ Γελεψλ. Οη θαηεπζπληήξηεο απηέο αξρέο επηβεβαίσζαλ ην 

γεγνλφο φηη «ε Δλεξγφο Γήξαλζε ζα πξέπεη λα πξνσζεζεί ζηνπο ηξεηο ηνκείο ηεο 

απαζρφιεζεο, ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσλία θαη ηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο», θαη 

ηαπηφρξνλα, φηη απηέο «ζα ρξεζηκεχζνπλ σο κηα ιίζηα ειέγρνπ γηα ηηο αξρέο ράξαμεο 

ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ θαη ηα άιια ελδηαθεξφκελα κέξε ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα 

γίλεη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο ζε ζρέζε κε ηηο δηθέο ηνπο ζπλζήθεο 

θαη πξνθιήζεηο».132  

ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηα 

θπξηφηεξα απνηειέζκαηα πνπ είρε ην «Eπξσπατθφ Έηνο Δλεξγνχ Γήξαλζεο 2012», 

φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηελ ηειηθή έθζεζε, πνπ εθδφζεθε ηνλ Απξίιην 2014 γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Απαζρφιεζεο, Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη 

Κνηλσληθήο Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία αλέζεζε ηε δηεμαγσγή ηεο 

εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Έηνπο γηα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε θαη 

ηελ Αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ Γελεψλ ζηελ Οιιαλδηθή εηαηξεία ECORYS.133
 Όπσο 

ζεκεηψλεηαη ζηελ ίδηα ηελ έθζεζε, ε αμηνιφγεζε απηή, ε νπνία δηήξθεζε 12 κήλεο - 

απφ ηνλ Ηαλνπάξην σο ην Γεθέκβξην ηνπ 2013 - είρε ζηφρν λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

                                                           

130
 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, (23.9.2011):2 

131 Έθζεζε απφ ην θέληξν Δuropean Centre Vienna (2013) 
132

 European Centre Vienna (2013):1-2 
133

 “Evaluation of the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations. Final 

Report” (2014) http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12616&langId=en  

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12616&langId=en
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βάζε γηα κηα άιιε έθζεζε πνπ επξφθεηην λα ππνβιεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή επηηξνπή 

πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ηελ Δπξσπατθή 

Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ. 

Σν «Eπξσπατθφ Έηνο Δλεξγνχ Γήξαλζεο 2012» ζπλέβαιε, θπξίσο, ζην λα 

δεκηνπξγεζεί κηα πην ζεηηθή εηθφλα ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ππνγξακκίδνληαο 

ηφζν ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ειηθησκέλσλ φζν θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγνχ 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία. πλέβαιε, ηαπηφρξνλα, ζηελ 

εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο ζηελ πνιηηηθή αηδέληα, κε απνηέιεζκα 

ζε νξηζκέλεο ρψξεο απηή λα δηαδξακαηίδεη πην απνθαζηζηηθφ ξφιν απφ πξηλ, ελψ ζε 

άιιεο ρψξεο λα ζπλερίδνπλ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ ήδε ππάξρνπζα ηάζε πξνψζεζήο 

ηεο. Δπηπιένλ, φπσο ηνλίδεηαη κέζα ζηελ έθζεζε, έλαο κεγάινο αξηζκφο ρσξψλ 

πέηπρε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηελ πνιηηηθή, φζνλ αθνξά ηελ ράξαμε 

ζηξαηεγηθψλ θαη ηελ δεκηνπξγία θνξέσλ αξκφδησλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ 

ππέξ ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο.  

Ζ αμηνιφγεζε απηή δηαπίζησζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, φπνπ ην «Eπξσπατθφ 

Έηνο Δλεξγνχ Γήξαλζεο 2012» ήηαλ ζπκπιεξσκαηηθφ πξνο ηηο πνιηηηθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηα θξάηε - κέιε, ελψ, παξάιιεια, βνήζεζε ζηελ ηειεηνπνίεζε ησλ 

εζληθψλ πνιηηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε θαη ελζάξξπλε ηελ 

αληαιιαγή νξζψλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Παξάιιεια, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο, ην Δπξσπατθφ Έηνο 2012 «βνήζεζε λα 

πξνσζεζεί ε δηάδνζε κηαο πην νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε θαη ε 

κεηάβαζε απφ κηα ζηελή εζηίαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απαζρφιεζε ή ηελ πγεία ζε 

κηα πην νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο (…) κε ηα δεηήκαηα ηνπ θχινπ θαη 

ηεο αλαπεξίαο λα είλαη κέξνο απηήο ηεο επξείαο πξνζέγγηζεο». 134 

Όπσο ηνλίδεηαη, κάιηζηα, ζην παξαπάλσ θείκελν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο 

ρξνληάο, δφζεθαλ πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πάλσ ζε ηνκείο, φπσο είλαη νη εμήο 

παξαθάησ: α) ζηηο δεκνζηνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, β) ζηελ 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πγηνχο γήξαλζεο, γ) 

ζηε ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο θαη δ) ζε αλαιχζεηο ζε εζληθφ επίπεδν 

πνπ ζέηνπλ ηα εζληθά ζέκαηα γήξαλζεο ζην επξχηεξν επξσπατθφ πιαίζην. Δπηπιένλ, 

κέζα απφ ηηο θπξηφηεξεο εθδφζεηο θαη ηηο δηάθνξεο εμειίμεηο ηεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. 
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θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ «Δπξσπατθνχ Έηνπο Δλεξγνχ Γήξαλζεο 2012»: 

«πξνζδηνξίζηεθε ην παλεπξσπατθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ην ίδην ην Έηνο, ε αλάπηπμε 

ηεο επξσπατθήο ζχκπξαμεο θαηλνηνκίαο γηα ηελ Δλεξγφ θαη ηελ Τγηή γήξαλζε, ην 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα “Horizon 2020”, θαζψο θαη άιια θξίζηκα δεηήκαηα, φπσο νη 

επηπηψζεηο ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηα επξσπατθά ζπληαμηνδνηηθά 

ζπζηήκαηα». 135 

Σέινο, ζχκθσλα θαη κε ην ίδην ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ αμηνιφγεζεο, ηα δχν 

πιένλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Έηνπο ήηαλ λα δεκηνπξγεζνχλ: 

α) ν «Γείθηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο» (“ΑΑΗ”), γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ιφγνο ακέζσο 

παξαθάησ θαη β) νη Καηεπζπληήξηεο Αξρέο γηα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε θαη ηελ 

Αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ Γελεψλ.136 

 

Ζ Αλάπηπμε ηνπ “Active Ageing Index” 

Όζνλ αθνξά ηε ζχληαμε ηνπ “ΑΑΗ”, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, απηή δηελεξγήζεθε απφ εηδηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο  πξνεξρφκελνπο απφ ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Δπξψπε (UNECE), ηελ 

Δπξσπατθή επηηξνπή, ηνλ ΟΟΑ, ηελ Δπξσπατθή πιαηθφξκα AGE, ην Eurofound, 

δηάθνξνπο Δζληθνχο νξγαληζκνχο, ην Παλεπηζηήκην Erasmus, ην Ηλζηηηνχην Ομθφξδε 

γηα ηε Γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ην Γαιιηθφ Δζληθφ Ηλζηηηνχην Τγείαο θαη Ηαηξηθήο 

Έξεπλαο θαη δηάθνξνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο.137 

Δηδηθφηεξα, ηo “AAI” ππνβιήζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012 ζηα πιαίζηα ηεο 

δηάζθεςεο ιήμεο ηνπ Δπξσπατθνχ Έηνπο 2012 ζηελ Κχπξν, πξνζθέξνληαο ζηνπο 

εζληθνχο θαη επξσπατθνχο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο έλαλ ηξφπν γηα λα κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε κέηξεζε ηνπ αλαμηνπνίεηνπ δπλακηθνχ ησλ ειηθησκέλσλ ζηα 

φξηα ησλ 27, έσο ηφηε, θξαηψλ - κειψλ ηεο Δ.Δ., αιιά θαη πέξα απφ απηά.
 
Όπσο 

αλαθέξεηαη θαη ζηελ Έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ Vienna ην 2013, ν νξηζκφο 

πνπ πηνζεηήζεθε σο θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ν 

νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ηηο εθηηκήζεηο ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο, 
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 Council Declaration on the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations 

(2012): The Way Forward, Brussels, 7 December 2012.  

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2017468%202012%20INIT  
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αιιά θαη ππφ ην θσο ηνπ νξηζκνχ ηνπ Π.Ο.Τ. θαη ηηο ζπδεηήζεηο ησλ δχν 

ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οκάδαο Δκπεηξνγλσκφλσλ,138 είλαη ν εμήο: «ε Δλεξγφο Γήξαλζε 

αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε, φπνπ νη άλζξσπνη ζπλερίδνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

επίζεκε αγνξά εξγαζίαο θαζψο θαη λα εκπιέθνληαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο κε 

πιεξσκέλσλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ - φπσο ε παξνρή θξνληίδαο πξνο ηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ν εζεινληηζκφο - θαη λα δνπλ πγηή, αλεμάξηεηε θαη αζθαιή 

δσή, θαζψο απηνί γεξλνχλ».139  

Ζ εκπεηξηθή εξγαζία ηεο κέηξεζεο ηνπ “AAI”, φπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ 

παξαπάλσ Έθζεζε, εκπίπηεη ζηνπο εμήο ηέζζεξηο ηνκείο: 1) ζηηο ζπλεηζθνξέο πνπ 

γίλνληαη κέζα απφ πιεξσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, θη αθνξνχλ ηελ απαζρφιεζε, 2) ζηηο 

ζπλεηζθνξέο πνπ γίλνληαη κέζσ απιήξσησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη νη 

νπνίεο αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία, 3) ζηελ αλεμάξηεηε, πγηή θαη αζθαιή 

δηαβίσζε, θαη 4) ζηελ ηθαλφηεηα θαη ην επλντθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ ελεξγφ 

γήξαλζε.140  

Oη παξαπάλσ ηνκείο κέηξεζεο ηνπ “ΑΑΗ” επηιέρζεθαλ ζχκθσλα κε ηα φζα 

πξνβιέπεη ν παξαπάλσ νξηζκφο, θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ 

«Δπξσπατθνχ Έηνπο 2012», δειαδή ηελ εξγαζία, ηε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία θαη 

ηελ αλεμάξηεηε δηαβίσζε.141 Ζ πξνζζήθε ελφο επηπιένλ ηέηαξηνπ ηνκέα, πνπ αθνξά 

ζηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ γηα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε, απνηειεί ηελ θαηλνηνκία ηνπ 

“ΑΑΗ” πνπ πεγαίλεη πέξα απφ ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο 

θαη ζπιιακβάλεη ην πψο νη ρψξεο ηεο Δ.Δ. δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ 

ηθαλφηεηα γηα ηελ Eλεξγφ Γήξαλζε θαη ηε δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ πεξηβάιινληνο 

γηα απηήλ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, νη δχν δηαζηάζεηο ηνπ “ΑΑΗ” ρσξίδνληαη σο εμήο: 

α)ζηελ πξαγκαηηθή εκπεηξία ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο, πνπ πεξηέρεη ηνλ πξψην, δεχηεξν 

θαη ηξίην ηνκέα, θαη β)ζηελ ηθαλφηεηα θαη επλντθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ Δλεξγφ 

Γήξαλζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ηέηαξην ηνκέα. 
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 Οη ζπλεδξηάζεηο απηέο έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ 10 - 11 Μάηνπ 2012 θαη 11 - 12 

Οθησβξίνπ 2012. 
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 Πξφθεηηαη γηα ηελ πξναλαθεξζείζα Έθζεζε κε ηίηιν:“Active Ageing Index 2012: Concept, 

Methodology and Final Results”. UNECE Grant No:ECE/GC/2012/003, ζ. 6.  
140 European Centre Vienna, 2013:6  
141
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Παξάιιεια, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα Έθζεζε, ην “ΑΑΗ” θάλεη ρξήζε ηεο 

κεζνδνινγίαο πνπ είλαη παξφκνηα κε ην Γείθηε Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζπλδέεηαη κε ην Γηεζλέο ρέδην 

Γξάζεο γηα ηε Γήξαλζε ηεο Μαδξίηεο142 θαζψο θαη κε ηε ηξαηεγηθή Πεξηθεξεηαθή 

Δθαξκνγή ηεο UNECE ελψ, ηαπηφρξνλα, πξνσζεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Έηνπο 2012. Παξάιιεια, επηηξέπεη αμηφπηζηεο ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ - κειψλ ηεο Δ.Δ. κε ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ βαζκνχ απφθιηζεο ζηνλ νπνίν νη 

ειηθησκέλνη κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο ζηνπο παξαπάλσ 

μερσξηζηνχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο, θαη νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ 

ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε.  

Δλδεηθηηθά, ζην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα γίλεη ε επεμήγεζε 

νξηζκέλσλ απφ ηνπο δείθηεο ηνπ “ΑΑΗ” θαη ην πνηφο είλαη ν ζθνπφο ηνπο, αιιά θαη ε 

ινγηθή πίζσ απφ απηνχο. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ δεχηεξν ηνκέα πνπ αθνξά ηε 

ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία, ν έλαο δείθηεο εμεηάδεη ηηο εζεινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

ψζηε λα βξεη ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ειηθησκέλσλ άλσ ησλ 55 εηψλ πνπ 

παξέρεη κε ακεηβφκελε εζεινληηθή δξαζηεξηφηεηα κέζσ νξγαλψζεσλ γηα 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα. Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ δείθηε είλαη λα κεηξήζεη 

ηηο εθηφο αγνξάο θαη κε ακεηβφκελεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ γεξαηφηεξνπ 

πιεζπζκνχ, νη νπνίεο πξνζθέξνληαη κε ηε κνξθή νξγαλσκέλσλ εζεινληηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

Δπίζεο, ζηνλ ηξίην ηνκέα, ν νπνίνο αθνξά ηελ αλεμάξηεηε θαη αζθαιή 

δηαβίσζε, ν έλαο απφ ηνπο δείθηεο εμεηάδεη θαη κεηξά ηελ δηα βίνπ κάζεζε, κε ζθνπφ 

λα βξεη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ειηθίαο κεηαμχ 55 θαη 74 εηψλ, πνπ δήισζαλ φηη 

έιαβαλ εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε θαηά ηηο ηέζζεξηο εβδνκάδεο πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο 

έξεπλαο. Ζ ινγηθή απηνχ ηνπ δείθηε είλαη λα αλαδεηεζνχλ θαη λα κεηξεζνχλ φιεο νη 

κνξθέο εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο, θη φρη κφλν εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εξγαζία. Οπζηαζηηθά, κε ηνλ δείθηε απηφ ζπιιακβάλεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα 

άηνκα απνθηνχλ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ππφ ηε κνξθή γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 

ζηάζεσλ, νη νπνίεο είλαη ζεκειηψδεηο γηα θάζε άηνκν ζε κηα θνηλσλία πνπ βαζίδεηαη 

ζηε γλψζε. Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη νη ηθαλφηεηεο απηέο, πνπ ε 

παξνπζία ηνπο ζηα ειηθησκέλα άηνκα αληηθαηνπηξίδεηαη ζηνπο παξαπάλσ δείθηεο, 
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παξέρνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηνπο εμήο παξαθάησ ηνκείο: α) ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

β) ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή, θαη γ) ζηελ ελεξγφ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, πξνζθέξνληαο, 

απφ ηε κηα πιεπξά, επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα, θαη απφ ηε άιιε, ηθαλνπνίεζε 

θαη θηλεηνπνίεζε. 

 

2.4. Γξάζεηο πξνώζεζεο ηνπ θηλήκαηνο ζηελ Δπξώπε  

H επξσπατθή επηηξνπή δεκνζίεπζε κηα Έθζεζε, φπνπ ειέγρνληαη νη νξζέο 

πξαθηηθέο φισλ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. ζηνπο εμήο ηνκείο: α) ηελ απαζρφιεζε, β) ηηο 

θνηλσληθέο ππνζέζεηο θαη γ) ηελ θνηλσληθή έληαμε. Ζ Έθζεζε απηή δηεμήρζε ζην 

πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο “EaSI” ηεο Δ.Δ. γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ 

Κνηλσληθή Καηλνηνκία.143 ην πιαίζην απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην ζπκπιεξσκαηηθφ 

πξφγξακκα “PROGRESS”,144 ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Έθζεζε, έρεη ππνζηεξίμεη 

πεξηζζφηεξα απφ 30 απφ ηα θπξηφηεξα δίθηπα ηεο Δ.Δ. θαη ηηο βαζηθφηεξεο ΜΚΟ145 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο κε δηάθξηζεο, ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη 

ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Σν πξφγξακκα 

“PROGRESS”, καδί κε ηηο δηάθνξεο ΜΚΟ, απνηεινχλ κηα ρξήζηκε πεγή 

πιεξνθφξεζεο γηα ηελ Δ.Δ. θαη ηνπο εζληθνχο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ, θαζψο θαη 

ηα άιια ελδηαθεξφκελα κέξε. Απηφ ην πεηπραίλεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο, γηα 

παξάδεηγκα, βνεζψληαο ηνπο θνξείο απηνχο ζηελ πξνψζεζε κηαο δηα-ηνκεαθήο 

πξνζέγγηζεο ζηελ επξσπατθή πνιηηηθή απαζρφιεζεο θαη ηηο θνηλσληθέο πνιηηηθέο, 

θαζψο  ρξεκαηνδνηεί επξσπατθέο κειέηεο, ζπιινγέο δεδνκέλσλ θαη παξαηεξεηήξηα, 

παξέρεη λνκηθή θαη πνιηηηθή θαηάξηηζε, ππνζηεξίδεη ηα δίθηπα ησλ ΜΚΟ θαη 

«ηξέρεη» ηηο εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ, ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηεο θηψρεηαο θαη ηεο 

ηζφηεηαο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε κεγάισλ δηθηχσλ ηεο Δ.Δ., ην 

πξφγξακκα “PROGRESS”, κεηαμχ άιισλ, «έρεη ζπκβάιεη ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ 

                                                           

143
 European Union, 2013. “Programme for Employment and Social Innovation” (EaSI). “E a S I - New 

EU umbrella programme for employment and social policy”.  
144

 Σν πξφγξακκα απηφ είλαη ην θχξην κέζν πνπ δηαρεηξίδεηαη άκεζα ε επξσπατθή επηηξνπή γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ 

πνιηηηθψλ. 
145

 Γηάθνξεο ΜΚΟ ζηα πιαίζηα ηεο Δ.Δ. παξνπζηάδνπλ ηελ πξννπηηθή ησλ αληίζηνηρσλ νκάδσλ - 

ζηφρσλ ηνπο θαη ηα δηα-ηνκεαθά δεηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο πνιηηηθήο. 
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πξνψζεζε βαζηθψλ ηδεψλ θαη ζηξαηεγηθψλ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ην Δπξσπατθφ 

Έηνο Δλεξγνχ Γήξαλζεο θαη Αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ Γελεψλ, ζηελ εθαξκνγή ηεο 

πιαηθφξκαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ»,146 ζηνρεχνληαο, ηαπηφρξνλα, ζηελ πξνψζεζε θαη άιισλ παξφκνησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κεηαμχ ησλ εηψλ 2014 θαη 2020. 

Παξάιιεια, φπσο πξνθχπηεη ζε επίζεκε Έθζεζε ηεο επξσπατθήο 

επηηξνπήο,
147

 ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηηο βαζηθέο πνιηηηθέο δξάζεηο πνπ έθαλε ε 

«Έλσζε Καηλνηνκίαο»148 γηα ην 2011, ε Δ.Δ. αλαθνίλσζε ηε δεκηνπξγία ησλ 

«Δπξσπατθψλ πκπξάμεσλ Καηλνηνκίαο»149 κε ζηφρν ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ θνξέσλ 

ζε φιo ην θάζκα ηεο θαηλνηνκίαο θαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο γχξσ απφ έλα πξσηαξρηθφ 

ζηφρν, πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζνχλ λέεο θαηλνηφκεο ιχζεηο απέλαληη ζηηο 

θνηλσληθέο πξνθιήζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, ε «Έλσζε Καηλνηνκίαο» έζεζε 

ζε δνθηκαζία κηα πηινηηθή επξσπατθή ζχκπξαμε θαηλνηνκίαο γηα ηελ Eλεξγφ θαη 

Yγηή Γήξαλζε κε ηνλ ηίηιν “Αctive and Ζealthy Αgeing”.  

Eηδηθφηεξα, ζηφρνο ηεο ελ ιφγσ χκπξαμεο ήηαλ «λα απμεζεί θαηά δχν 

ρξφληα ν κέζνο αξηζκφο εηψλ πγηνχο δσήο ζηελ Δ.Δ. έσο ην 2020»,150 εμαζθαιίδνληαο 

σο φθεινο γηα ηελ Δπξψπε ηα εμήο: α)ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο θαη ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο ειηθησκέλνπο, 

β)ηελ ππνζηήξημε ηεο καθξνπξφζεζκεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο, θαη γ)ηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζέηνληαο ηα ζεκέιηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

επέθηαζε ζε λέεο αγνξέο.  

Χο πξνο ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ ελεξγεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα 

Έθζεζε, ηφζν ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο φζν θαη ην Κνηλνβνχιην ππνζηήξημαλ ηελ 

                                                           

146
 E.U., 2013:14 

147
 Union européenne θαη Direction générale de la recherche, State of the Innovation Union 2011 

Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 

Social Committe and the Committe of Region (Luxembourg: Publications office of the European 

Union, 2012). 
148

 Ζ «Έλσζε Καηλνηνκίαο» (ή ζχκθσλα κε ηνλ αγγιηθφ φξν “Ηnnovation Union”) απνηειεί κηα 

εκβιεκαηηθή πξσηνβνπιία ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» θαη είλαη κηα νινθιεξσκέλε 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ θαηλνηνκία, πνπ απνζθνπεί ζην λα εμαζθαιίζεη φηη νη θαηλνηφκεο ηδέεο 

κεηαθξάδνληαη ζε λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ δεκηνπξγνχλ αλάπηπμε θαη ζέζεηο εξγαζίαο. 
149

 “European Innovation Partnerships” 
150

 Δ. U., 2012:10 



 

 

 

54 

πξνψζεζε ηνπ πηινηηθνχ ζρεδίνπ, ψζηε λα δνθηκαζηεί ε ηδέα θαη λα αμηνινγεζεί ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί θαιχηεξα. Ζ πξψηε αμηνιφγεζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο “Αctive and Ζealthy 

Αgeing” ππνδείθλπε φηη ν πηιφηνο ήηαλ πνιχ επηηπρήο φζνλ αθνξά ηελ θηλεηνπνίεζε 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε. Σν ηξαηεγηθφ ρέδην 

Τινπνίεζεο151 ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο “Αctive and Ζealthy Αgeing” εθδφζεθε 

ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2011. 

Παξάιιεια, ην Δπξσπατθφ Κέληξν γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο Cedefop,152 κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε, δηαρεηξίδεηαη έλα έξγν γηα ηνπο 

γεξάζθνληεο εξγαδφκελνπο. ηνρεχεη ζηελ παξνρή λέσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε 

γήξαλζε θαη ηελ εξγαζία κέζσ ηεο εθπφλεζεο λέαο έξεπλαο, θαζψο θαη ζηελ 

ππνβνιή λέσλ πνιηηηθψλ Δλεξγνχ Γήξαλζεο, πνπ ζα απνζθνπνχλ ζηελ απνζάξξπλζε 

ηεο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ παξαηεηακέλνπ 

επαγγεικαηηθνχ βίνπ.  

Οινθιεξψλνληαο ζην ζεκείν απηφ ην θεθάιαην γηα ηε ηξαηεγηθή ηεο Δ.Δ. 

γηα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ πνιηηηθψλ απηνχ ηνπ θηλήκαηνο ηεο 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο, ζπλνπηηθά θαηαιήγνπκε ζηα εμήο ζεκεία, 

αλαθνξηθά κε ηελ ηδηαίηεξα ζνβαξή πξφθιεζε ησλ δεκνγξαθηθψλ εμειίμεσλ πνπ έρεη 

λα αληηκεησπίζεη σο έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο δηεζλείο Οξγαληζκνχο ζήκεξα.   

Με ηα νινέλα θαη ρακειφηεξα επίπεδα γελλεηηθφηεηαο, ηνλ δηαξθψο 

απμαλφκελν αξηζκφ ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 60 εηψλ θαη, θπξίσο, ην ζπλερψο 

απμαλφκελν πξνζδφθηκν δσήο ζην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο γεξαηάο επείξνπ, ε Δ.Δ. 

θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα, φπσο ε ζπξξίθλσζε ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ θαη ε θαηαθφξπθε αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ ειηθίαο ηνπ.  

Σηο θξίζηκεο απηέο πξνθιήζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί, ε Δ.Δ. επηρεηξεί λα 

ηηο αληηκεησπίζεη κε κηα νινθιεξσκέλε ηξαηεγηθή πξνψζεζεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο 

κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ εμήο ζηφρσλ: α)ηεο παξάηαζεο ηνπ εξγαζηαθνχ 

βίνπ, β)ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ αηφκσλ κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ γηα 

εξγαζία, π.ρ. κέζσ πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο, θαη, ηέινο, γ)ηεο 

                                                           

151
 “Strategic Implementation Plan”   

152
 http://www.cedefop.europa.eu/   

http://www.cedefop.europa.eu/
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θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ 

ειηθησκέλσλ πξφζσπσλ, παξάιιεια κε ηε δηαζθάιηζε ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ηνπο. 
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3. Πνιηηηθέο ηεο Διιάδαο γηα ηελ Δλεξγό Γήξαλζε 

χκθσλα κε ηα πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ δίλνληαη ζε παξαδνηέν έξγν, πνπ 

αλαηέζεθε απφ ηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή (ΟΚΔ)
153

 αλαθνξηθά κε ηε 

γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Δπξψπε ηo 2030, ν αξηζκφο ησλ εξγαδφκελσλ κεηαμχ 

56 θαη 64 εηψλ ζα έρεη απμεζεί θαηά 24 εθαηνκκχξηα, ελψ κέρξη ην 2030, ζχκθσλα 

κε ζηνηρεία πνπ δίλνληαη ζην παξαπάλσ παξαδνηέν, ε Δ.Δ. ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίζεη κηα έιιεηςε αηφκσλ πνπ ζα βξίζθνληαη ζε ειηθία εξγαζίαο πεξίπνπ 

20,8 εθαηνκκχξησλ αλζξψπσλ. Ζ ζπξξίθλσζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζε 

ειηθία εξγαζίαο ζηελ E.E. (15-64 εηψλ) θηλδπλεχεη λα απνηειέζεη θξέλν ζηελ 

νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε κέζσ ηεο έιιεηςεο δεμηνηήησλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ε 

Έλσζε επηδηψθεη λα εληζρχζεη ηελ παξακνλή ησλ ειηθησκέλσλ εξγαδφκελσλ ζηελ 

εξγαζία ελζαξξχλνληαο ηηο εζληθέο, θπξίσο, πνιηηηθέο ησλ ρσξψλ - κειψλ ηεο γηα ηελ 

αχμεζε ηνπ νξίνπ ζπληαμηνδφηεζεο θαη δίλνληαο ηα ζρεηηθά θίλεηξα. ηελ ίδηα 

δπζκελή ζέζε κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε βξίζθεηαη θαη ε Διιάδα, θαζψο, φπσο 

απνδεηθλχεηαη απφ επίζεκα ζηνηρεία, ε αλαινγία ησλ εξγαδφκελσλ θαη ησλ αηφκσλ 

εθηφο εξγαζίαο είλαη απφ ηηο πιένλ αξλεηηθέο ζηελ Δ.Δ. 

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο ΔΤΔ
154

 ην 2050 ν πιεζπζκφο ηεο ρψξαο καο 

αλακέλεηαη λα είλαη πεξίπνπ 11,5 εθαηνκκχξηα, αιιά νη ειηθησκέλνη (άηνκα ειηθίαο 

65 εηψλ θαη άλσ) ζα αληηπξνζσπεχνπλ ζρεδφλ ην έλα ηξίην ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ. Aλάινγεο είλαη νη εθηηκήζεηο θαη ηεο Eurostat γηα ηνλ πιεζπζκφ ηα 

Διιάδαο,
155

 θαζψο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία (Παξάξηεκα 1) δείρλνπλ φηη ζηε ρψξα καο ν 

πιεζπζκφο ησλ αηφκσλ 65 εηψλ θαη άλσ ζα θηάζεη ζην πνζνζηφ ηνπ 32.5% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ην 2050. ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ δεκνγξαθηθήο εμέιημεο, 

απνθηνχλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηα δεηήκαηα ηφζν ηεο απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο (55-64 εηψλ), φζν θαη ηεο κέζεο ειηθίαο εμφδνπ απφ ηελ 

εξγαζία γηα ηνπο ηζχλνληεο θνξείο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηε ρψξα καο. Αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 60 εηψλ, πνπ ζήκεξα απνηειεί 

                                                           

153
 Σίηινο ηνπ έξγνπ πνπ πινπνηήζεθε, κε αλαζέηνπζα αξρή ηελ ΟΚΔ, είλαη ν εμήο: «Τπεξεζίεο 

Αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο δηαδξαζηηθήο πιαηθφξκαο πξνιεπηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

Δλεξγνχ Γήξαλζεο», Έθδνζε 1.0, Αζήλα, 10-11-12. http://www.oke.gr/docs/stud_1_1_78.pdf  
154

 Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο 
155

 “EUROPE IN FIGURES”. Eurostat yearbook, 2006-07‟, 2007. 

http://www.oke.gr/docs/stud_1_1_78.pdf
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ην 27% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο θαη έλα απφ ηα πςειφηεξα ζηελ Δπξψπε, θαη ην 

νπνίν, ζχκθσλα κε πξφζθαηε παγθφζκηα έθζεζε,
156

 ζα ζπλερίζεη λα αλεβαίλεη κέρξη 

θαη ην 2050 - νπφηε ην πνζνζηφ απηφ ζα θηάζεη ζην 40.8% - θη αλ, ηαπηφρξνλα, 

ππνινγίζεη φηη, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα έθζεζε, ζηε Φηλιαλδία ηα άηνκα κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο εξγάδνληαη ζε πνζνζηφ 70%, ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν 35% ζηελ 

Διιάδα, κπνξεί εχθνια λα αληηιεθζεί ηε δπζκελή ζέζε ηεο ρψξαο, φζνλ αθνξά ην 

πξνζερέο νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ κέιινλ ησλ πνιηηψλ ηεο. 

 

3.1. Ζ Δλεξγόο Γήξαλζε ζηελ Διιάδα θαη ζύγθξηζε κε άιιεο ρώξεο ηεο Δ.Δ. 

Απφ ην 2005 σο ην 2008 νη ειιεληθέο πνιηηηθέο πξνψζεζεο ηεο Δλεξγνχ 

Γήξαλζεο πεξηιακβάλνληαλ ζην Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ γηα ηα έηε  

2005 - 2008. ηα πιαίζηα ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο απηνχ πινπνηνχληαλ εηδηθά 

πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο γηα ηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ. 

Δπηπιένλ, ζηνλ ηνκέα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη θαηάξηηζεο, ηνκέα πνιηηηθήο πνπ 

απνηειεί ηε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο Δ.Δ. θαη ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ, ην 

Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη ην - έσο πξφηηλνο -Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ πξνψζεζαλ ηελ εθαξκνγή πιεζψξαο λφκσλ πνπ δηέπνπλ ην ειιεληθφ 

ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ δηα βίνπ κάζεζε ησλ αηφκσλ κεγάιεο 

ειηθίαο, ππφ ηελ πίεζε θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δ.Δ. Σαπηφρξνλα, ζηα πιαίζηα 

ηνπ Δπξσπατθνχ Έηνπο 2012, πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ην 

Δπξσπατθφ Έηνο γηα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε θαη ηελ Αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ Γελεψλ 

2012. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε επίζεκν θείκελν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Έηνπο 2012,157 «ηα εζληθά πξνγξάκκαηα εξγαζίαο αληηθαηνπηξίδνπλ 

δηαθνξεηηθά πιαίζηα πνιηηηθήο, ηδίσο ζε φ, ηη αθνξά ηηο αλάγθεο ηεο Δλεξγνχ 

Γήξαλζεο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνιηηηθήο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ θαζψο 

θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ». Ζ Δπηηξνπή πξφηεηλε, σζηφζν, νξηζκέλεο θνηλέο 

                                                           

156
 “Global Age Watch Index 2015: Insight report”. Help Age International, London. ζ.25 

http://www.staranje.si/sites/www.staranje.si/files/upload/files/index-2015.pdf  
157 COM(2014) 562 final  http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EL/1-2014-562-EL-F1-

1.Pdf  
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εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο θαη ππνζηήξημε ηδίσο ηε δηνξγάλσζε εζληθψλ 

εθδειψζεσλ έλαξμεο θαη ιήμεο, θαζψο θαη ηηο εθζηξαηείεο «Γεληέο ζην ζρνιείν» θαη 

«Ζκέξα Ζιηθησκέλνπ Γπλακηθνχ» θαη ηελ απνλνκή ηνπ επξσπατθνχ βξαβείνπ γηα ηα 

ζρνιεία πνπ ζα ζπκκεηείραλ. ηηο παξαπάλσ εθζηξαηείεο ππήξμε θαη ε ειιεληθή 

ζπκκεηνρή, ελψ, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ 

Σακείνπ,158 κεηαμχ άιισλ, έγηλε θαη ε ηέιεζε εηδηθψλ εθδειψζεσλ θαη δηαγσληζκψλ  

απφ ζρνιεία ηεο ειιεληθήο επηθξαηείαο κε επηηπρία. Παξάιιεια, θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ Έηνπο, φπσο αλαθέξεηαη ζρεηηθά, έγηλε δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο ζε 

δξάζεηο πνπ άπηνληαη ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο, ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-2013». 

Οη δξάζεηο απηέο, ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ ηζηνρψξν, ππήξμαλ νη 

αθφινπζεο: 1) ε «Τπνζηήξημε Γξάζεσλ Γηαρείξηζεο ηεο Ζιηθίαο ζην Διιεληθφ 

Δκπφξην», κε δηθαηνχρν θνξέα ηελ Δζληθή πλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ, 2) ε 

«Αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ θαηλνηφκσλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ δηνίθεζεο 

επηρεηξήζεσλ, ελδπλάκσζεο θαη θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη ππνζηήξημεο ησλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ κε ζηφρν ηηο θαηλνηφκεο πξνηάζεηο πνιηηηθήο γηα ην δήηεκα ηεο 

Δλεξγνχ Γήξαλζεο» κε δηθαηνχρν θνξέα ηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή 

Διιάδνο, θαη, ηέινο 3) ην Πξφγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ ησλ Γήκσλ γηα 

ηελ πξφζιεςε αλέξγσλ ειηθίαο 55-64 εηψλ, κε θνξέα πινπνίεζεο ηνλ ΟΑΔΓ. 

Παξφια απηά, αλ θαη ζε πξφζθαην θείκελν ηεο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο θαη 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ αλαθέξεηαη φηη «ην 

Δπξσπατθφ Έηνο 2012 ζπλεηζέθεξε ζηε βειηίσζε ησλ ζεκαηνινγίσλ εζληθήο 

πνιηηηθήο γηα ηελ ελεξγφ γήξαλζε θαη ηφλσζε ηελ αληαιιαγή νξζψλ πξαθηηθψλ 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ», σζηφζν, ζηε ζπλέρεηα, αλαθνξηθά κε ηε βησζηκφηεηα ησλ 

κέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ ζηα πιαίζηα ηνπ ελ ιφγσ Έηνπο, ηνλίδεηαη φηη «ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο πηνζεηήζεθαλ νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθέο θαη ζρέδηα».159 

Μάιηζηα, ζην θείκελν παξαηίζεληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηνπ 

αληίθηππνπ πνπ είρε ην Έηνο ζηηο εζληθέο πνιηηηθέο νξηζκέλσλ ρσξψλ ηα ηειεπηαία 

                                                           

158
 Βι.θαη: http://www.esfhellas.gr/el/Pages/activeageingGreece.aspx  

159
 «Έγγξαθν εξγαζίαο ζρεηηθά µε ηελ έθζεζε γηα ηελ πινπνίεζε, ηα απνηειέζµαηα θαη ηε ζπλνιηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Έηνπο 2012 Δλεξγνχ Γήξαλζεο θαη Αιιειεγγχεο µεηαμχ ησλ Γελεψλ» 

(9.3.2015),ζζ.4-5 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/empl/dt/1053/1053282/1053282el.pdf  

http://www.esfhellas.gr/el/Pages/activeageingGreece.aspx
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/empl/dt/1053/1053282/1053282el.pdf
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ρξφληα, φπσο π.ρ. είλαη: α) ην Οκνζπνλδηαθφ ζρέδην γηα ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ε 

εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηε δηα βίνπ µάζεζε, ηελ εξγαζία θαη ηελ πγεία ζηελ Απζηξία, 

β) ε ηξαηεγηθή γηα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε 2013-2020 ζηελ Δζζνλία, γ) ην Δζληθφ 

πξφγξαµµα γηα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε 2014-2020 ζηε ινβαθία, δ) ην Δζληθφ ζρέδην 

δξάζεο γηα ηε γήξαλζε 2013-2017 ζηελ Σζερηθή ∆εµνθξαηία θαη, ηέινο, ε) ε Νέα 

λνµνζεζία γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηε ινβελία.  

ε ζχγθξηζε κε ηηο παξαπάλσ ρψξεο θαη ηηο πιήξσο ελαξκνληζκέλεο κε ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Έηνπο 2012 εζληθέο πνιηηηθέο ηνπο, σο πξνο ηε ζεκεξηλή 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη πξνθαλέο φηη ε ειιεληθή εζληθή πνιηηηθή - πξνο ην 

παξφλ ηνπιάρηζηνλ - απέρεη θαηά πνιχ σο πξνο ηελ πηνζέηεζε κηαο νινθιεξσκέλεο 

ηξαηεγηθήο, ηφζν ζε ζέκαηα πγείαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο, φζν θαη εξγαζίαο θαη 

δηα βίνπ κάζεζεο ησλ πνιηηψλ πνπ είλαη κεγαιχηεξεο ειηθίαο. 

 

3.2. Πξνγξάκκαηα πξνώζεζεο ηεο Δλεξγνύ Γήξαλζεο ζηελ Διιάδα 

χκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ επξσπατθή Έθζεζε κε ηίηιν “Healthy and 

Active Ageing”,
160

 ε νπνία απνηειεί ηε ζπιινγή πξνγξακκάησλ, θαιψλ πξαθηηθψλ 

θαη άιισλ πφξσλ γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο επεκεξίαο ησλ «λεφηεξσλ» 

ειηθησκέλσλ ζηελ Δπξψπε, θαη ζηελ νπνία έγηλε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, ην πξφγξακκα “PROGRESS” (2007-2013)
161

 ρξεκαηνδνηεί κηα ζεηξά 

έξγσλ πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα, φπσο ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ε θνηλσληθή 

ζπκκεηνρή ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία πνιηηψλ. Σν επξσπατθφ πξφγξακκα 

“PROGRESS” απνηέιεζε έλα απφ ηα πινπνηεκέλα πξνγξάκκαηα ζηελ Διιάδα, πνπ 

είραλ σο θεληξηθφ ηνπο ζέκα ηελ πξνψζεζε δξάζεσλ ππέξ ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ρξεκαηνδνηνχκελν έξγν κε ηίηιν «Καηαπνιέκεζε ησλ 

δηαθξίζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο - PROGRESS», ν θνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ήηαλ ε 

επξσπατθή επηηξνπή θαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηθαηνζχλεο, ν θνξέαο πινπνίεζεο 

ήηαλ ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (ΔΚΚΔ), ελψ είρε σο έλαξμε ην έηνο 

                                                           

160
 The Federal Centre for Health Education θαη EuroHealthNet, „Healthy and Active Ageing‟ 

(Bundeszentrale für gesundheitliche  Aufklärung (BZgA, 2012), 

http://www.healthyageing.eu/sites/www.healthyageing.eu/files/featured/Healthy%20and%20Active%2

0Ageing.pdf  
161

Πξφγξακκα PROGRESS (2007-13) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=el  

http://www.healthyageing.eu/sites/www.healthyageing.eu/files/featured/Healthy%20and%20Active%20Ageing.pdf
http://www.healthyageing.eu/sites/www.healthyageing.eu/files/featured/Healthy%20and%20Active%20Ageing.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=el
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2011 θαη δηάξθεηα 12 κήλεο.
162

 Παξάιιεια, ζηελ ελαξθηήξηα εθδήισζε γηα ην 

«Δπξσπατθφ Έηνο γηα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε θαη ηελ Αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ Γελεψλ 

2012», εθ κέξνπο ησλ επηζηεκνληθψλ ππεπζχλσλ ηνπ πινπνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηελ Διιάδα, έγηλε ε παξνπζίαζε ηεο Έθζεζεο γηα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε θαη ηηο 

δηαθξίζεηο ζηελ Διιάδα κε ηίηιν «Γεκνγξαθηθέο εμειίμεηο, ελεξγφο γήξαλζε θαη 

δηαθξίζεηο ζηελ Διιάδα».
163

  

χκθσλα κε νξηζκέλα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο Έθζεζεο, έσο 

θαη ην 2011 νη δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ ειηθησκέλσλ ήηαλ πνιιαπιέο, αθνχ νη 

ειηθησκέλνη εξγαδφκελνη απνηεινχζαλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξγαδφκελσλ 

θησρψλ, θαζψο ηα θησρά άηνκα ειηθίαο 65 θαη άλσ ζπκκεηείραλ ζηε θηψρεηα κε 

πνζνζηφ 26.6%,
164

 θαη - ζπγρξφλσο - ην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα θξηλφηαλ σο 

αλεπαξθέο. Δπηπιένλ, φπσο αλακελφηαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πινπνίεζεο ηεο 

Έθζεζεο ην 2011, θαη ζηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, νη εξγαδφκελνη κεγαιχηεξεο ειηθίαο αλακελφηαλ φηη ζα έραλαλ ηε ζρεηηθά 

εληζρπκέλε ζέζε πνπ είραλ, κέρξη εθείλε ηελ επνρή, ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Σέινο, νξηζκέλα άιια παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ θαη επξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ ζε ζέκαηα ηεο Τγηνχο θαη Δλεξγνχ Γήξαλζεο, ζηα νπνία ζπκκεηείρε ε 

Διιάδα, ζπλνπηηθά είλαη ηα εμήο: α) ην Quality care for quality ageing Project, β) ην 

INDEPENDENT - Coordinated e - Care,  γ)ην ESF6 CIA, δ) ην Go-myLife: Going 

online: my social life, ε) ην ADD ME! Project, ζη) ην AGNES, θαη ηέινο, δ) ην Life 

After Care.
165

 

Σειεηψλνληαο ζην ζεκείν απηφ ηελ αλαθνξά ζηηο ειιεληθέο πνιηηηθέο 

δηαρείξηζεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο, θαη κε δεδνκέλε ηελ θξίζηκε 

επνρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηφζν ην παξφλ, αιιά - θαη 

θπξίσο - ην κέιινλ ησλ κεγαιχηεξσλ ειηθηαθά νκάδσλ δηαθαίλεηαη αξθεηά 

δπζνίσλν, αλ ζπλππνινγίζεη θαλείο θαη ην γεγνλφο φηη ε δηεζλήο ζέζε ηεο Διιάδαο 

παξακέλεη ζε εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα, εμαηηίαο ηεο ζπλερηδφκελεο βαζεηάο χθεζεο 

ηεο νηθνλνκίαο ηεο. ηε δχζθνιε απηή νηθνλνκηθή ζπγθπξία γηα ηε ρψξα καο νη 

                                                           

162
 ΔΚΚΔ, http://www.ekke.gr/reac.php?id=2&tp=1&id2=415  

163
Ζ παξνπζίαζε ηεο παξαπάλσ Έθζεζεο βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζην δηαδίθηπν ζηνλ ηζηφηνπν: 

http://www.slideshare.net/ehealthgr/ss-12954732   
164

 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα EU SILC.  
165

 Σα πξνγξάκκαηα απηά αλαθέξνληαη ζηελ Έθζεζε “Healthy and Active Ageing”, ζ. 67   

http://www.ekke.gr/reac.php?id=2&tp=1&id2=415
http://www.slideshare.net/ehealthgr/ss-12954732
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θνηλσληθέο επηπηψζεηο γηα ηνπο γεξαηφηεξνπο θαηνίθνπο ηεο είλαη αθφκε πην έληνλεο 

απφ φ,ηη απηέο ζηηο λεφηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο. Ζ θαηάζηαζε απηή επηβεβαηψλεηαη 

θαη ζε εκπεηξηθφ επίπεδν, θαζψο, ζχκθσλα κε ηε θεηηλή Έθζεζε ηνπ “Global Age 

Watch Index”,
166

 ην νπνίν θαηαηάζζεη ηηο ρψξεο αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή επεκεξία, θαη γεληθφηεξα, ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ειηθησκέλσλ αλά ηνλ 

θφζκν, ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 79
ε
 ζέζε παγθνζκίσο σο θαηάιιειε ρψξα γηα 

λα δεη θάπνηνο ειηθησκέλνο πνηνηηθά (Παξάξηεκα 2). 
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http://www.staranje.si/sites/www.staranje.si/files/upload/files/index-2015.pdf   

http://www.staranje.si/sites/www.staranje.si/files/upload/files/index-2015.pdf
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4. Ζ ζεκειίσζε ηεο ζεκαζίαο ηεο Δλεξγνύ Γήξαλζεο κέζα από ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία 

Μέζα απφ ηελ αλάγλσζε ηεο ζρεηηθήο κε ην ζέκα ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηψζεη φηη θνηλή ζπληζηακέλε ησλ 

δηαθφξσλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη σο ζήκεξα είλαη φηη ζηφρν ηνπο έρνπλ λα 

επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ, ψζηε απηνί λα πξνσζήζνπλ 

φιν θαη πην ελεξγά ηελ αλάγθε γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ 

πξνρσξεκέλεο ειηθίαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ θηιηθνί πξνο ηνπο ειηθησκέλνπο 

ζηφρνη, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο είλαη ε πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπο θαη ε κεγαιχηεξε 

δπλαηή θαζπζηέξεζε ηεο γήξαλζεο.  

χκθσλα κε ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ, 

θαίλεηαη φηη θάηη ηέηνην κπνξεί λα επηηεπρζεί, θπξίσο, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

κάζεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο. Πνιινί άλζξσπνη 

ειηθίαο 50 εηψλ θαη άλσ, νη «λεφηεξνη ειηθησκέλνη», φπσο απνθαινχληαη, βξίζθνληαη 

ζε θαηάζηαζε αιιαγήο, ηφζν ζσκαηηθά φζν θαη ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο 

ηνπο, ηηο αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ή κπνξεί λα είλαη ζε κεηάβαζε πξνο ηε 

ζπληαμηνδφηεζε, θαη λα έρνπλ αλαιάβεη κεγαιχηεξνπο ξφινπο θξνληίδαο έλαληη ησλ 

δηθψλ ηνπο γνλέσλ, ζπδχγσλ θαη εγγνληψλ. Όπσο είλαη ινγηθφ, θαη ζχκθσλα κε ηελ 

Έθζεζε “Healthy and Active Ageing”,167 πνιιέο απφ απηέο ηηο αιιαγέο κπνξεί λα 

ηνπο θάλνπλ λα είλαη πην δεθηηθνί ζε κελχκαηα αγσγήο πγείαο, ελψ ε ειηθία ησλ 60 ή 

65 εηψλ, πνπ είλαη πεξίπνπ ηζνδχλακε κε ηελ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, ιέγεηαη φηη είλαη ε αξρή ηνπ γήξαηνο.  

χκθσλα κε ηε ίδηα Έθζεζε, ε νπνία αλαιχεη ηηο πνιηηηθέο, ηα πξνγξάκκαηα 

θαη ηηο παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ή ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ησλ «λεφηεξσλ 

ειηθησκέλσλ», νη νπνίνη νξίδνληαη σο άηνκα ειηθίαο 55-60 εηψλ θαη άλσ - αλ θαη 

φπσο επηζεκαίλεηαη, πνιινί άλζξσπνη απηήο ηεο ειηθίαο ζηελ Δ.Δ. δελ απην-

πξνζδηνξίδνληαη σο ειηθησκέλνη - είλαη ζεκαληηθφ λα δνζεί έλα ηδηαίηεξν βάξνο ζε 

απηή ηε λεφηεξε ειηθηαθή νκάδα, φπσο ηε ραξαθηεξίδεη, «πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ 
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 The Federal Centre for Health Education θαη EuroHealthNet, „Healthy and Active Ageing‟. 
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πξνιεπηηθά κέηξα γηα λα απνηξαπνχλ ηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

επφκελεο δεθαεηίεο».168  

 

4.1. Ζ ζπκβνιή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζηελ πνηόηεηα δσήο αηόκσλ κέζεο θαη 

ύζηεξεο ειηθίαο 

Μέζα απφ ηελ ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία πάλσ ζε ζέκαηα πνπ εμεηάδεη, θπξίσο, 

ε επηζηήκε ηεο γεξνληνινγίαο, πξνθχπηνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθά δεδνκέλα αλαθνξηθά 

κε ηε ζεκαζία ηεο δηα βίνπ κάζεζεο γηα ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο. Πνιινί εξεπλεηέο 

ζε ζέκαηα γεξνληνινγίαο,169 ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρνπλ αξρίζεη λα εληνπίδνπλ 

δηάθνξα επξχηεξα θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά νθέιε, ηα νπνία απνξξένπλ σο 

ζπλέπεηα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ ζηε κάζεζε, ελψ, ηαπηφρξνλα, «ππάξρνπλ 

απμαλφκελεο ελδείμεηο γηα κηθξέο, αιιά ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηελ ςπρηθή επεκεξία 

ηνπ άηνκνπ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη νη ελήιηθνη κεγαιχηεξεο ειηθίαο κπνξνχλ 

λα βηψζνπλ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο σο απνηέιεζκα ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε κάζεζε».170  

Σα ηειεπηαία ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ κέζσ ηεο γεξνληνινγηθήο έξεπλαο 

ππνδεηθλχνπλ ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε δηα βίνπ κάζεζε γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο ςπρηθήο επεμίαο θαη ηεο αλζεθηηθφηεηαο, αιιά θαη γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο γλσζηηθήο εμαζζέλεζεο, ε νπνία πξνέξρεηαη θπζηνινγηθά θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο γήξαλζεο. ηε ζχγρξνλε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο γήξαλζεο, ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην πξνζέγγηζήο ηεο έρεη πιένλ κεηαζηξαθεί, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηζηξαθεί ε ιαλζαζκέλε εηθφλα πεξί γήξαλζεο σο ηεο ζσκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο 

θαηάπησζεο, ηεο εμάξηεζεο θαη ηεο παξνρήο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ε 

ελλνηνπνίεζή ηεο σο κηα απιή επηβίσζε πξνο εθείλε ηελ αληίιεςή ηεο σο κηαο 

θπζηνινγηθήο θαηάζηαζεο, εζηηάδνληαο, θπξίσο, ζηε δηαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο 

πνηφηεηαο δσήο ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο. 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «ε δηα βίνπ κάζεζε είλαη 

φιεο νη κνξθέο δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο πνπ δηελεξγνχληαη θαζ‟ φιε ηε δσή, κε 

ζηφρν ηελ βειηίσζε ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ, ζην πιαίζην 
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κηαο πξνζσπηθήο, θνηλσληθήο νπηηθήο ή θαη απφ άπνςεο ζρεηηθήο κε ηελ 

απαζρφιεζε».171 Όπσο θαίλεηαη κέζα απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, νη κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο ελήιηθνη κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ πνιιαπιά απφ ηε δηα βίνπ κάζεζε, αθνχ 

ππάξρνπλ επξχηεξα θαη πνιχ ζεκαληηθά νθέιε απφ ηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη 

κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο, ηφζν θνηλσληθά φζν θαη πνιηηηζηηθά, πέξα απφ ηα 

απζηεξψο νηθνλνκηθά. Απηφ ίζσο είλαη ην ζηνηρείν πνπ δηθαηνινγεί θαη ηελ αχμεζε 

ζηε ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζε αλάινγα πξνγξάκκαηα.  

ην ζχγρξνλν ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, πιένλ, ππάξρεη έλαο πινχηνο 

δηαζέζηκσλ πξνγξακκάησλ, ν νπνίνο δίλεη ζηνπο ελήιηθνπο καζεηεπφκελνπο 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο ηελ πξννπηηθή λα κπνξέζνπλ λα μεθηλήζνπλ λα απνθηνχλ λέεο 

θαη δηαθνξεηηθέο επθαηξίεο κάζεζεο. Παξάιιεια, νη επθαηξίεο κάζεζεο δίλνληαη 

πιένλ απφ δηάθνξνπο θνξείο ζε πεξηβάιινλ θνληηλφ πξνο ηνπο ειηθησκέλνπο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα, είλαη νη θνηλφηεηεο, νη δήκνη, αιιά θαη άιινη δεκφζηνη ή ηδησηηθνί 

νξγαληζκνί, ελψ νη θνηλσληθνί εηαίξνη έρνπλ απνδερηεί ηελ αλαγθαηφηεηα πξναγσγήο 

ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζε αλζξψπνπο κεγαιχηεξεο ειηθίαο. 

Πέξα φκσο απφ ηελ θνηλή δηαπίζησζε πνιιψλ εξεπλεηψλ ζρεηηθά κε ηε 

ζεηηθή επίδξαζε ηεο κάζεζεο ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο, είλαη εμίζνπ αλαγλσξηζκέλε 

ε αλάγθε λα πξνζαξκνζηεί ε θνηλσλία ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ ζεκεξηλψλ   

ππεξήιηθσλ, θαζψο, φπσο αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθφ κε ηε κάζεζε ησλ ειηθησκέλσλ 

άξζξν, απηνί «απνηεινχλ ηελ πην εχπνξε θαη εμαηξεηηθά κνξθσκέλε γεληά κέρξη 

ζήκεξα», ελψ, παξάιιεια, «είλαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη θαηαλαισηέο πνπ απαηηνχλ 

πεξηζζφηεξν, γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο, θαη επηζπκνχλ 

λα ζπλερίζνπλ ηε κάζεζε».172 Δηδηθφηεξα, ζεσξείηαη φηη «ε δίςα γηα γλψζε 

ζπλερίδεηαη κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη απηνί κπνξνχλ λα 

απνθνκίζνπλ ηηο ραξέο θαη ηα νθέιε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο».173 

Δμάιινπ, πνιιέο είλαη νη επηζηεκνληθέο έξεπλεο πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ 

πνιπεπίπεδε ζπλεηζθνξά ηεο ζπλερηδφκελεο κάζεζεο ζε ελειίθνπο κεγαιχηεξεο 
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ειηθίαο. Γηα παξάδεηγκα, απφ ζρεηηθή έξεπλα ησλ Tuckett θαη Mc Aulay,174 θη φπσο 

αλαθέξεη ε Tam,175 έρεη απνδεηρζεί φηη ε ζπλερηδφκελε κάζεζε κπνξεί λα είλαη κηα 

δξαζηεξηφηεηα αληακνηβήο απφ κφλε ηεο, ππνζηεξίδνληαο ηνπο αλζξψπνπο 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο λα θάλνπλ ζπλεηδεηέο επηινγέο ζρεηηθά κε ηε δσή ηνπο, έρεη 

απνδεηρζεί φηη νη ελήιηθνη κεγαιχηεξεο ειηθίαο πνπ δηεγείξνληαη δηαλνεηηθά βηψλνπλ 

κηθξφηεξε κείσζε ζηε κλήκε θαη ηελ πλεπκαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, ελψ απφ κηα άιιε 

έξεπλα ησλ Αla-Mutka θ.α. πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε έθζεζε ηεο επξσπατθήο επηηξνπήο 

έρεη βξεζεί φηη ηα άηνκα απηήο ηεο ειηθίαο κπνξνχλ λα βειηηψλνπλ ηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο ηνπο, θαζψο αιιειεπηδξνχλ θαη καζαίλνπλ απφ ηνπο άιινπο.176  

ε έθζεζε πνπ δηεμήρζε γηα ην Κέληξν Έξεπλαο γηα ηα επξχηεξα νθέιε ηεο 

κάζεζεο, έλα αλεμάξηεην εξεπλεηηθφ θέληξν πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Βξεηαληθφ 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Γεμηνηήησλ, αλαθέξεηαη φηη «ε κάζεζε ζεσξείηαη σο θιεηδί 

γηα ηελ πξνζσπηθή ελδπλάκσζε κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ 

γλψζεσλ πνπ εμνπιίδεη ηνπο ζπνπδαζηέο λα αληηκεησπίδνπλ κε επηηπρία ηηο δσέο 

ηνπο».177 Όπσο κάιηζηα ζεκεηψλεηαη ζηελ ίδηα έθζεζε, «απηέο νη δεμηφηεηεο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη γηα αλεμάξηεηε ζθέςε, ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ ελεξγφ ζηάζε θαη πξσηνβνπιία, ηηο εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο, ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, θαη ηελ απηνπεηζαξρία».178  

Σν γεγνλφο φηη νη ειηθησκέλνη έρνπλ ζεκαληηθά νθέιε ζηελ πλεπκαηηθή ηνπο 

πγεία απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο 

επεζήκαλαλ θαη αλαθέξνπλ νη ίδηνη ζπγγξαθείο κέζα ζηε ζπγθεθξηκέλε έθζεζε, απφ 

έξεπλα πνπ έθαλαλ θαη ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ αξθεηνί επαγγεικαηίεο 

πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο ζε φιε ηελ Αγγιία, πνιινί απ‟ ηνπο νπνίνπο ζεψξεζαλ 

φηη ε κάζεζε επηβξαδχλεη ηε δηαδηθαζία γήξαλζεο ησλ ειηθησκέλσλ καζεηψλ 

δηαηεξψληαο ηνπο ελεξγνχο, ελψ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε έλαο απφ απηνχο, 

«έλα ζεκαληηθφ κέξνο ζηελ εξγαζία ηνπο έρεη επηθεληξσζεί ζηηο αλάγθεο ςπρηθήο 
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πγείαο ησλ καζεηψλ, θαζψο θάλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξε άηππε πξνιεπηηθή 

θξνληίδα ςπρηθήο πγείαο, θξαηψληαο ηνπο αλζξψπνπο απιψο ζε εγξήγνξζε».179  

Τπάξρνπλ, επηπιένλ, αξθεηέο κειέηεο, νη νπνίεο έρνπλ ππνζηεξίμεη ηελ ηδέα 

φηη ε αλαςπρή δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θαη ηελ 

επεκεξία ησλ ειηθησκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, νη Rowe and Kahn,180 θη φπσο 

αλαθέξνπλ νη Heo θ.α.,181 πξνζδηφξηζαλ ηξεηο παξάγνληεο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

Δπηηπρεκέλε Γήξαλζε: α) ηελ απνπζία αζζέλεηαο θαη αλαπεξίαο, β) ηε δηαηήξεζε ηεο 

ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο ιεηηνπξγίαο, θαη γ) ηε ζπλερηδφκελε δέζκεπζε κε ηε δσή, ελψ 

νη ίδηνη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λφεκα είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ζηελψλ ζρέζεσλ, γηα ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο, θαη, θπξίσο, γηα λα 

γηλφκαζηε πην παξαγσγηθνί. 

Κη φπσο απνδεηθλχεηαη, εμάιινπ, απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή, απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία θαη επεκεξία ησλ 

ειηθησκέλσλ ελειίθσλ, είλαη έλαο πγηήο ηξφπνο δσήο, πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν ηε 

ζσκαηηθή, φζν θαη ηε δηαλνεηηθή εγξήγνξζε θαη ηθαλφηεηα. Αθφκε θαη νη ελήιηθνη 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο πνπ έρνπλ θάπνηα γλσζηηθά ειιείκκαηα κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνην βαζκφ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Σελ 

αλαγθαηφηεηα γηα ηελ παξνρή φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ κάζεζεο 

επηηείλεη, κάιηζηα, ην γεγνλφο φηη ζε απηέο ηηο ειηθίεο - εηδηθά ζε εθείλεο ησλ 60 εηψλ 

θαη άλσ - νη άλζξσπνη έρνπλ πεξηζζφηεξν ειεχζεξν ρξφλν λα δηαζέζνπλ γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο, είηε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, είηε ιφγσ ιηγφηεξσλ ππνρξεψζεσλ απέλαληη 

ζηα παηδηά θαη ηελ νηθνγέλεηα.  

Απηφ πνπ απνκέλεη ζηνπο ηζχλνληεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο αλά ηνλ θφζκν 

είλαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ην αλεθκεηάιιεπην δπλακηθφ ησλ αλζξψπσλ πνπ 

βξίζθνληαη - είηε πνιχ θνληά, είηε ήδε - ζηελ ειηθία ηεο ζπληαμηνδφηεζεο θαη λα 

ζρεδηάζνπλ θαηλνηφκεο πνιηηηθέο κε φξακα γηα ηνπο ειηθησκέλνπο βιέπνληαο ηε 

γήξαλζε φρη σο κηα απεηιή γηα ηελ θνηλσλία, αιιά, αληίζεηα, σο πξφθιεζε θαη 
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επθαηξία, ψζηε λα κπνξνχλ νη άλζξσπνη απηνί λα ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσλία θαη λα 

παξακέλνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν παξαγσγηθνί θαη λα ληψζνπλ ρξήζηκνη ζε 

νπνηαδήπνηε ειηθία.  

 

4.2. Ζ ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο αηόκσλ κεγαιύηεξεο ειηθίαο ζηελ 

πνηόηεηα δσήο ηνπο 

Όπσο πξνθχπηεη κέζα απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κε ζέκα ηελ πνηφηεηα δσήο 

ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο, ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ησλ 

ειηθησκέλσλ είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο πξνβιεκάησλ. Μέζσ 

ζρεηηθψλ δηεζλψλ, αιιά θαη επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζηελ πξναλαθεξζείζα Έθζεζε κε ηίηιν “Healthy and Active Ageing”,182 νη 

ειηθησκέλνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο, ψζηε νη 

ίδηνη λα κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπο επθνιφηεξα θαη λα 

δψζνπλ ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ, ζηεξίδνληαο, ηαπηφρξνλα, ν 

έλαο ηνλ άιινλ.  

πγθεθξηκέλα, ζε άξζξν ησλ Bowling θαη Gabriel κε ζέκα ηηο ζεσξίεο γηα ηελ 

πνηφηεηα δσήο κεγαιχηεξεο ειηθίαο αηφκσλ,183 φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα 

απφ κηα εζληθή έξεπλα ζηελ Μ. Βξεηαλία ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο ζε άηνκα 

ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ, ν θχξηνο ζηφρνο ησλ αλαιχζεσλ ήηαλ λα εμεηαζηνχλ νη 

νξηζκνί ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο πνπ δίλνληαη απφ ηα άηνκα απηά θαη ηα βαζχηεξα 

αίηηα πνπ εμεγνχλ ηνπο νξηζκνχο απηνχο. Σα θχξηα ζηνηρεία, ηα νπνία ειέρζεζαλ απφ 

ηνπο εξσηψκελνπο φηη κπνξνχλ λα δψζνπλ ζηε δσή ηνπο πνηφηεηα, 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε «ζέκαηα». Απηά ηα «ζέκαηα», ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο ήηαλ: νη θνηλσληθέο ζρέζεηο, νη θνηλσληθνί ξφινη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο, 

νη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο, ε απφιαπζε απηή θαζαπηή, ε πγεία, ε ςπρνινγηθή 

άπνςε θαη ε επεκεξία, ην ζπίηη θαη ε γεηηνληά, νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ε 

αλεμαξηεζία. Απφ ηελ άιιε, νη ιφγνη, ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη απηνί έδσζαλ γηα λα 

εμεγήζνπλ ην γηαηί απηά ηα πξάγκαηα ήηαλ ζεκαληηθά γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο, 

επηθεληξψζεθαλ ζηα εμήο παξαθάησ δεδνκέλα: α) ζηελ ειεπζεξία λα κπνξνχλ λα 
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θάλνπλ ηα πξάγκαηα πνπ ήζειε ν θαζέλαο ηνπο λα θάλεη ρσξίο πεξηνξηζκνχο (είηε ζην 

ζπίηη είηε θνηλσληθά), β) ζηελ επραξίζηεζε, ζηελ απφιαπζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ 

ηε δσή, γ) ζηελ ςπρηθή αξκνλία, δ) ζην θνηλσληθφ δέζηκν, ε) ζην λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζηε ζπληξνθηθφηεηα, ηελ νηθεηφηεηα, ηελ αγάπε, ηελ θνηλσληθή επαθή θαη ηε 

ζπκκεηνρή, ζηε βνήζεηα, ζηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο, θαη, ηέινο, ζη) ζηελ αίζζεζε 

ηεο αζθάιεηαο.  

Eηδηθφηεξα, κε ηελ παξνπζία θαη ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο ζε θνηλσληθά δίθηπα 

νη άλζξσπνη ηεο κέζεο θαη πξνρσξεκέλεο ειηθίαο κπνξνχλ λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο 

πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη ν θαζέλαο απφ απηνχο θαη, ζπγρξφλσο, 

θαηνξζψλνπλ λα απνθεχγνπλ ηελ απνκφλσζε, ηελ θνηλσληθή δηάθξηζε εηο βάξνο 

ηνπο θαη, ζπλεπψο, ηελ ζηαδηαθή απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ θνηλσλία. Δπίζεο, νη 

άλζξσπνη κεγαιχηεξεο ειηθίαο κέζσ ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ζπιινγηθέο 

δξάζεηο, αιιά θαη, γεληθφηεξα, κέζσ ηεο θνηλσληθήο ηνπο δξαζηεξηνπνίεζεο 

απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο δσήο ηφζν ησλ ίδησλ φζν θαη ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπο 

ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο, είηε ηνπ νηθνγελεηαθνχ είηε ηνπ 

θνηλσληθνχ ηνπο πεξίγπξνπ. Γηα παξάδεηγκα, θη φπσο αλαθέξνπλ νη Hung θαη Lu ζε 

άξζξν ηνπο184 πνπ είρε ζέκα κηα έξεπλα πάλσ ζηνλ πγηεηλφ ηξφπν δσήο, ηελ Δλεξγφ 

Γήξαλζε θαη ηε κνλαμηά ζηελ ηξίηε ειηθία, ζε πξνεγνχκελε έξεπλα ησλ Sum θ.α. 

έρεη δηαπηζησζεί φηη νη ειηθησκέλνη πνπ πεξλνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζεξθάξνληαο 

ζην Γηαδίθηπν έρνπλ έλα κεγαιχηεξν βαζκφ θνηλσληθήο θαη νηθνγελεηαθήο κνλαμηάο. 

Έλαο απφ ηνπο πην ζπλήζεηο ηξφπνπο γηα λα κπνξνχλ ηα άηνκα πξνρσξεκέλεο 

ειηθίαο λα ζπκκεηέρνπλ ζε αλάινγεο δξάζεηο - είηε κε πνιηηηζηηθφ είηε κε 

θηιαλζξσπηθφ ραξαθηήξα - ζεσξείηαη θαη ν εζεινληηζκφο. Όπσο, κάιηζηα, 

επηζεκαίλεηαη κέζα ζε ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν πάλσ ζηελ «Απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Έηνο 

Δλεξγνχ Γήξαλζεο, 2012»,185 ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κέζα 
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απφ δεκνζηεπκέλε έξεπλα,186 ε νπνία εμέηαδε ηελ ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

εζεινληηζκνχ θαη ηεο πγείαο ζε άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο, είλαη νινέλα θαη 

απμαλφκελεο νη ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη: «ε πξνψζεζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο ησλ ειηθησκέλσλ κέζσ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ν 

εζεινληηζκφο θαη ε εθπαίδεπζε, βειηηψλεη ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία ησλ 

ειηθησκέλσλ θαη κεηψλεη ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο, ίζσο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία 

ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη ηε κεγαιχηεξε θνηλσληθή ππνζηήξημε».187   

 Όπσο, εμάιινπ, αλαθέξεηαη ζην ίδην ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν, κηα άιιε 

πξφζθαηε επξσπατθή έξεπλα188 έδεημε φηη νη ειηθησκέλνη είλαη πξφζπκνη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ εζεινληηζκφ, κε ζρεδφλ ηνπο κηζνχο απφ φζνπο είραλ 

ζπληαμηνδνηεζεί λα δειψλνπλ φηη είραλ ήδε πξνζθεξζεί εζεινληηθά ή φηη ζρεδίαδαλ 

λα ην θάλνπλ, θαζψο επίζεο θη φηη ζρεδφλ ν έλαο ζηνπο ηέζζεξηο ζπληαμηνχρνπο ησλ 

εξσηεζέλησλ ζηελ ίδηα έξεπλα δήισζε φηη είρε ήδε ή φηη ζρεδίαδε λα εγγξαθεί ζε 

καζήκαηα εθπαίδεπζεο. Κη φπσο, ζπκπεξαζκαηηθά, αλαθέξεηαη ζην ίδην έγγξαθν, «ε 

ελζάξξπλζε ησλ ειηθησκέλσλ λα απνθηήζνπλ λέεο δεμηφηεηεο είλαη απηφ πνπ ζα ηνπο 

επηηξέςεη λα ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά ζηελ θνηλσλία».189  

Δηδηθφηεξα, φπσο αλαθέξεηαη κέζα ζηελ πξναλαθεξζείζα πην πάλσ έξεπλα,190 

έρνπλ γίλεη αξθεηέο ζρεηηθέο κειέηεο, νη νπνίεο, βαζηδφκελεο πάλσ ζηα εθάζηνηε 

ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ, ζπλεγνξνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα νθέιε ηνπ 

εζεινληηζκνχ - είηε ηνπ ηππηθνχ είηε ηνπ άηππνπ - είλαη ακνηβαία, θαζψο, ηφζν 

εθείλνη πνπ δίλνπλ φζν θαη εθείλνη πνπ ιακβάλνπλ βνήζεηα σθεινχληαη. Παξάιιεια, 

φπσο δηαπηζηψλεηαη κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη κέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ, «ππάξρνπλ 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε φηη ην θνηλσληθφ θεθάιαην 

δεκηνπξγείηαη κέζσ ηνπ εζεινληηζκνχ».191  
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πγθεθξηκέλα, κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ αλέιπζαλ νη δχν 

εξεπλήηξηεο, απνδεηθλχεηαη φηη ηα νθέιε απφ ηνλ εζεινληηζκφ ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα, 

φπνηε παξέρνληαη ηα εμήο: α) ε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο θπζηθήο θαη γλσζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, β) ε πιεξνθφξεζε θαη ε ελζάξξπλζε γηα ηε δηαηήξεζε ή ηελ 

βειηίσζε νξζψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ πγεία, γ) ε ηζρπξή πξνζσπηθή ζπλαηζζεκαηηθή 

ππνζηήξημε, δ) ε επθαηξία λα ζπκβάιεη θαλείο ζηελ επεκεξία ησλ άιισλ, θαη ε) νη 

ηζρπξνί δεζκνί ζε ππνζηεξηθηηθά θνηλνηηθά δίθηπα. Οπζηαζηηθά, κέζα απφ ηελ 

παξαπάλσ κειέηε, νη δχν εξεπλήηξηεο θαηαιήγνπλ ζηα παξαθάησ ζεκαληηθά 

ζπκπεξάζκαηα. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλνπλ, ηα ειηθησκέλα άηνκα πνπ 

ελεξγνχλ εζεινληηθά έρνπλ ηα εμήο θχξηα νθέιε, φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο δσήο 

ηνπο: α) έρνπλ ηζρπξά θνηλσληθά δίθηπα πέξα απφ ηελ άκεζε νηθνγέλεηα, β) απνθηνχλ 

πνιιαπινχο θαη αμηφινγνπο θνηλσληθνχο ξφινπο, θαη γ) είλαη ζε ζέζε λα βνεζνχλ 

ηνπο άιινπο, θεξδίδνληαο πιεξνθνξίεο θαη δεμηφηεηεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ελψ, 

ηαπηφρξνλα, «είλαη πηζαλφ λα δηαηεξνχλ ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα επεκεξίαο, 

κηα ηζρπξή αίζζεζε ηεο δηθήο ηνπο αμίαο θαη θαιχηεξε ιεηηνπξγηθή πγεία απφ 

εθείλνπο πνπ δελ είλαη εζεινληέο».192 Κη φπσο δηαπηζηψλνπλ νη ίδηεο εξεπλήηξηεο, 

«ζην βαζκφ πνπ ε παξαγσγή ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ είλαη ην θιεηδί, ηφηε ε 

ελίζρπζε θνηλνηηθψλ δηθηχσλ ζα ζηεξίμεη πνιιά ζεηηθά απνηειέζκαηα», ελψ, σο 

παξάδεηγκα γηα ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ θνηλσληθή δηθηχσζε 

ησλ αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο αλαθέξνπλ ην ζεηηθφ εζεινληηζκφ, ηελ θαιχηεξε 

πγεία θαη ηε κεησκέλε αλάγθε γηα επίζεκε θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ. 

Σειεηψλνληαο ζην ζεκείν απηφ ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, 

ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη ηα θαίξηα δεηήκαηα ζηα νπνία ζα πξέπεη λα 

επηθεληξσζνχλ νη θνξείο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο κε θαηεχζπλζε πξνο ηελ επίηεπμε 

ηεο βειηίσζεο ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο, αθνξά ζε θαίξηνπο 

ηνκείο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε παξνρή θξνληίδαο, ε απαζρφιεζε, αιιά θαη ε 

αμηνπνίεζε φισλ ησλ κέζσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε κηαο πην δξαζηήξηαο θαη θνηλσληθά 

ελεξγνχ δσήο. Ζ ηερλνινγία, ε ζπκκεηνρή ζε νκάδεο κε θηιαλζξσπηθφ ή θαη άιιν 

ραξαθηήξα, αιιά θαη ε δηα βίνπ κάζεζε απνηεινχλ κεξηθά κφλν απφ ηα πιένλ 

ελδεδεηγκέλα κέζα, ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ σο πξνο ηελ επίηεπμε απηνχ 

                                                           

192
 φπ.π, ζ. 68 



 

 

 

71 

ηνπ ζθνπνχ. ην κέιινλ έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ ζα είλαη άλσ ησλ 

55-60 εηψλ, θη επνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα εμαζθαιηζηεί φηη απηφ ην κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο ελ δπλάκεη εξγαηηθφ δπλακηθφ ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα, φπσο θαη ηα 

απαξαίηεηα απνζέκαηα, είηε ζσκαηηθά είηε ςπρηθά, λα κπνξέζεη λα ζπλερίδεη λα 

εξγάδεηαη, αιιά, θπξίσο, κεηά ηελ απφζπξζε απφ ηελ εξγαζία, λα ζπκκεηέρεη ελεξγά 

ζηελ θνηλσλία κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Απηέο είλαη νη πξνθιήζεηο πνπ 

θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε ηξαηεγηθή ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο κε βαζηθφ ηεο ζηφρν 

ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο, θαη νη νπνίεο 

αθνξνχλ ηε δηαηήξεζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο γηα εξγαζία, ηελ εμάιεηςε ησλ 

δηαθξίζεσλ θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε, ηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

πιήξνπο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ θνηλσλία. 

ην ακέζσο επφκελν θεθάιαην γίλεηαη πην αλαιπηηθά ε πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο 

«πνηφηεηα δσήο», ελψ ζπγρξφλσο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη δηάθνξεο 

επηζηεκνληθέο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηνλ επξέσο δηαδεδνκέλν απηφλ φξν. ηε ζπλέρεηα, 

αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηεο δηεμαρζείζαο πνζνηηθήο έξεπλαο, κε δηεξεπλψκελν 

ζέκα: α) ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηεο γεληθήο πνηφηεηαο δσήο αηφκσλ ηεο χζηεξεο 

ειηθίαο, θαζψο θαη απηψλ πνπ βξίζθνληαη πξνο ην ηέινο ηεο κέζεο ειηθίαο,  θαη β) 

ηελ επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο πνπ απηνί 

ιακβάλνπλ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηεο ππνθεηκεληθήο ηνπο 

αληίιεςεο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο. Ζ πνηφηεηα δσήο, ζχκθσλα κε ηηο 

Bowling θαη Gabriel, σο πξνο ην ζεσξεηηθφ ηεο πιαίζην, πεξηιακβάλεη: α)ηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ (π.ρ. ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία, ηελ ςπρν-θνηλσληθή 

επεκεξία θαη ιεηηνπξγία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηζζεκάησλ αλεμαξηεζίαο θαη 

ειέγρνπ ηεο δσήο) θαη β)ηηο εμσηεξηθέο πεξηζηάζεηο (π.ρ. ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο, ηελ εξγαζία, ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ θαη ην θνηλσληθφ θεθάιαην). 

ήκεξα, φιν θαη πεξηζζφηεξν νη εξεπλεηέο αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ 

ζπιινγηθψλ πφξσλ θαη ηνλ ξφιν ηνπ θνηλσληθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ 

ππνζηήξημε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ ζηελ χζηεξε ειηθία θαη γηα ην ιφγν απηφ 

θξίζεθε αλαγθαίν λα δηεξεπλεζεί ην θαηά πφζν ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζηελ θνηλσλία θαη ε θνηλσληθή ηνπο ελζσκάησζε κπνξεί λα 

ζπλδεζεί κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο. 

 



 

 

 

72 

2
ν
 ΜΔΡΟ – ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

5. Ζ πνηόηεηα δσήο σο έλλνηα θαη σο εξεπλεηηθό αληηθείκελν 

O φξνο «Πνηφηεηα Εσήο» (εθεμήο ΠΕ) είλαη κηα επξεία θαη πνιπδηάζηαηε 

έλλνηα πνπ επεξεάδεηαη κε έλαλ ζχλζεην ηξφπν απφ δηάθνξνπο επηκέξνπο ηνκείο, 

φπσο είλαη ε θπζηθή πγεία ηνπ αηφκνπ, ε ςπρνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε, ην επίπεδν ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ, νη θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο θαη ε ζρέζε πνπ ην δηέπεη κε ηα δηάθνξα 

ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο δηαβίσζήο ηνπ. Ζ πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηεο έλλνηαο ηεο 

πγείαο κε ηελ ΠΕ έγηλε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Π.Ο.Τ. ην 1947, κε ηνλ θιαζηθφ 

νξηζκφ ηνπ γηα ηελ έλλνηα ηεο πγείαο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, απηή νξίδεηαη σο «ε 

θαηάζηαζε ηεο απφιπηεο θπζηθήο, πλεπκαηηθήο θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο» θαη φρη 

κνλάρα σο «ε απνπζία θάπνηαο αλαπεξίαο ή αζζέλεηαο».  

Ζ ζχλδεζε ηεο πγείαο κε ηελ εθηίκεζε ηεο «επεκεξίαο» (“well-being”) θαη ε 

θαλεξή αιιειεμάξηεζε ησλ δχν απηψλ ελλνηψλ έδσζε λέα θαηεχζπλζε ηφζν ζηηο 

εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ίδηνπ Οξγαληζκνχ φζν θαη ζηελ ππφινηπε 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Με απηφ σο δεδνκέλν, ζεσξήζεθε πξνθαλέο φηη ε 

αμηνιφγεζε ηεο ζσκαηηθήο, πλεπκαηηθήο θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηε κέηξεζε ηεο ΠΕ.  

Χζηφζν, παξά ηηο νκνηφηεηεο ηεο έλλνηαο ηεο «επεκεξίαο» κε ηελ έλλνηα ηεο 

ΠΕ, θη φπσο αλαθέξνπλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα απηή νη Wahrendorf θαη Siegrist ζε 

εξεπλεηηθφ ηνπο άξζξν κε ηα απνηειέζκαηα ηεο επξσπατθήο έξεπλαο “SHARE” - γηα 

ηελ νπνία έγηλε ιφγνο ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην - «ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε 

έλλνηα πνηόηεηα δσήο αζρνιείηαη κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ 

θηλήηξσλ ηνπ αηφκνπ κε ηνπο πφξνπο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ελψ ε έλλνηα επεκεξία πεξηγξάθεη ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία 

θαη ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ κε έλα ιηγφηεξν θαζνξηζκέλν ηξφπν».193  

Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο, σζηφζν, κε θεληξηθφ ζέκα ηελ ΠΕ θαη ηελ 

ελλνηνινγηθή ηεο απνζαθήληζε θαηαιήγνπλ ζην γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα φηη, 

νπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα κηα ππνθεηκεληθά δηακνξθνχκελε αληίιεςε ηνπ αηφκνπ 

                                                           

193
 Morten Wahrendorf θαη Johannes Siegrist, „Are Changes in Productive Activities of Older People 

Associated with Changes in Their Well-Being? Results of a Longitudinal European Study‟, European 

Journal of Ageing 7, ηρ. 2 (Ηνχληνο 2010): 59–68, doi:10.1007/s10433-010-0154-4. 
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γχξσ απφ ηνπο παξαπάλσ επξχηεξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ. Σαπηφρξνλα, νη 

πεξηζζφηεξεο επηζηεκνληθέο απφςεηο ππνγξακκίδνπλ ηηο δπζθνιίεο ζηελ επίηεπμε 

κηαο θνηλήο αληίιεςεο ηεο έλλνηαο απηήο, ελψ, άιια άξζξα επηρεηξνχλ λα νξίζνπλ 

ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη άιια επηρεηξνχλ λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ κφλν σο 

έλαλ δείθηε. Χζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ πνιιέο δεκνζηεχζεηο κε κειέηεο 

κέηξεζεο ηεο ΠΕ, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη έιιεηςε ζπλαίλεζεο κεηαμχ ησλ 

εξεπλεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο θαη απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη αθφκε θαη ζηελ 

επηινγή ησλ δηαθφξσλ «δεηθηψλ» γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εξγαιείσλ κέηξεζήο ηεο.  

Ζ δπζθνιία ησλ δηαθφξσλ επηζηεκφλσλ απφ μερσξηζηνχο θιάδνπο ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηεο ΠΕ νθείιεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηελ πνιπδηάζηαηε θχζε 

ηεο, θαζψο, φπσο δηαπηζηψλεηαη θη απφ κειεηεηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο , απηή 

εκπεξηέρεη θαη ιακβάλεη ππφςε ηεο ηφζν ππνθεηκεληθέο φζν θαη αληηθεηκεληθέο 

δηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηνπο Sacks θαη Kern,194 ε ΠΕ ιακβάλεη 

ππφςε θαη ηηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, φπσο είλαη ε εξγαζία, ε 

ζηέγαζε, θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία, ελψ, ηαπηφρξνλα, πεξηιακβάλεη θαη 

ηηο ππνθεηκεληθέο ζπλζήθεο δσήο, φπσο είλαη νη επηζπκίεο θαη νη πφζνη ηνπ αηφκνπ, ε 

ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ, θαη ην επίπεδν ηεο απηνδηάζεζεο ηνπ. 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε άξζξν ησλ Barcaccia θ.α.,195 ην νπνίν έρεη σο 

θεληξηθφ ηνπ ζέκα ηνλ νξηζκφ ηεο ΠΕ, «ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη ππάξμεη έλα 

απμαλφκελν ελδηαθέξνλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, δεδνκέλνπ φηη ε 

πξφνδνο ζε ζεξαπείεο θαη ζηελ ηαηξηθή ηερλνινγία έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ησλ 

πνζνζηψλ επηβίσζεο, θαη ε εζηίαζε έρεη κεηαηνπηζηεί απφ ηελ πνζφηεηα ηεο δσήο 

(καθξνδσία) ζηελ πνηφηεηα δσήο, ζε πνιιέο πηπρέο ηεο». Όπσο κάιηζηα, αλαθέξεηαη 

απφ ηνπο ζπγγξαθείο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ζρεηηθά κε ηελ αδπλακία απφδνζεο ελφο 

κνλαδηθνχ νξηζκνχ ηεο, «κφλν κηα κεηνςεθία ησλ κειεηψλ παξέρεη κηα απζεληηθή 

ελλνηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ελψ άιιεο βαζίδνληαη ζε θαηαζθεπάζκαηα άιισλ 

ζπγγξαθέσλ, κεξηθέο δελ επηρεηξνχλ θαλ κηα ζεσξεηηθή ελλνηνιφγεζε, θάπνηεο 

αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ αμηφπηζηε κέηξεζε ηελ πνηφηεηαο δσήο ρσξίο λα 

                                                           

194
 Gabriell Sacks θαη Lee Kern, “A Comparison of Quality of Life Variables for Students with 

Emotional and Behavioral Disorders and Students Without Disabilities”, Journal of Behavioral 

Education 17, ηρ. 1 (Μάξηηνο 2008): 111–27, doi:10.1007/s10864-007-9052-z. 
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 Barbara Barcaccia, θ.ά., „Defining Quality of Life: A Wild-Goose Chase?‟, Europe’ s Journal of 

Psychology 9, ηρ. 1 (28 Φεβξνπάξηνο 2013): 185–203, doi:10.5964/ejop.v9i1.484. (ζ. 185) 
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ηελ νξίδνπλ ζεσξεηηθά θαη πνιιέο άιιεο ζεσξνχλ ηελ πνηφηεηα δσήο είηε σο 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ή σο δείθηε θάηη άιινπ».196 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο Hung θαη Lu, ε πνηφηεηα δσήο κπνξεί λα 

θαηεγνξηνπνηεζεί σο εμήο: α)ζηε «ζρεηηδφκελε κε ηελ πγεία πνηφηεηα δσήο» 

(“HRQOL” - ζηα ειιεληθά «ΤΠΕ») θαη β)ζηελ «παγθφζκηα πνηφηεηα δσήο» 

(“GQOL”).197 ρεηηθά κε ηελ πξψηε θαηεγνξία ηεο ΠΕ, θη φπσο αλαθέξνπλ νη δχν 

εξεπλεηέο, ε ΤΠΕ παιαηφηεξα ζπλήζηδε λα κεηξάηαη κε δείθηεο, φπσο ε ηθαλφηεηα 

γηα ηελ ίαζε ησλ αζζελεηψλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο, ελψ ηψξα πιένλ, άιινη 

δείθηεο, φπσο ε πγεία, ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε επεκεξία είλαη φιν θαη πην ηνληζκέλνη. 

Απηφ ην δεδνκέλν, φπσο αλαθέξνπλ νη δχν εξεπλεηέο, θαη ζχκθσλα κε ηνλ Sousa,198 

νπζηαζηηθά ζεκαίλεη φηη «ηα επηκέξνπο επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απέλαληη ζε 

ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο δσήο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ πγεία ζήκεξα πιένλ 

ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο πέληε δηαζηάζεηο: ηηο βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο, 

ηηο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο, ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ξφισλ, ηελ ςπρηθή πγεία, θαη ηε 

γεληθή πγεία».     

ε κηα πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζεσξηψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 

γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο ΠΕ, ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ ηξεηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: α) ε πξψηε θαηεγνξία, πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα «νιηζηηθή πξνζέγγηζε» 

ηεο έλλνηαο, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηε ζπλχπαξμε ησλ ππνθεηκεληθψλ θαη ησλ 

αληηθεηκεληθψλ παξαγφλησλ, κε ηνπο πξψηνπο λα πεξηιακβάλνπλ ηνπο πνιηηηζκηθνχο 

παξάγνληεο θαη ηνπο δεχηεξνπο λα αλαθέξνληαη ζηελ πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ 

αηφκνπ ζε επηκέξνπο ηνκείο, β) ε δεχηεξε θαηεγνξία, θχξηνο εθθξαζηήο ηεο νπνίαο 

είλαη ν Shalock,199 πνπ ζπλδέεη ηελ ΠΕ κε ηελ ππνθεηκεληθή ηεο αληίιεςε θη φπνπ ε 

ΠΕ ζπλδέεηαη κε ηελ επεκεξία, ηηο θαιέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ηελ πγεία, ελψ ν 

ίδηνο ν Shalock ππέδεημε ηελ ηθαλνπνίεζε σο δείθηε ηεο αληίιεςήο ηεο θαη ηέινο, γ) ε 
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 Jui-Ying Hung, θαη Kuo-Song Lu, „Research on the Healthy Lifestyle Model, Active Ageing, and 

Loneliness of Senior Learners‟, Educational Gerontology 40, ηρ. 5 (Μάηνο 2014):353–62, 
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 K. H. Sousa, „Description of a health-related quality of life conceptual model.‟, Outcomes 

Management for Nursing Practice 3, ηρ. 2 (1999): 78–82. 
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R. L. Schalock, „The Concept of Quality of Life: What We Know and Do Not Know‟, Journal of 
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ηξίηε θαηεγνξία, πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηε «δηαηχπσζε ελφο νξηζκνχ 

ηεο ΠΕ θαη ηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ».  

Παξάιιεια, θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα παξαπάλσ, είλαη θνηλά απνδεθηφ ζην 

ρψξν ηεο ςπρνινγίαο ην γεγνλφο φηη νη έλλνηεο «ππνθεηκεληθή επεκεξία» (“subjective 

well-being” ή αιιηψο “SWB”) θαη «ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή» (“life-satisfaction”) 

θαίλεηαη λα είλαη ελλνηνινγηθά ζρεηηδφκελεο κε ηελ επξχηεξε έλλνηα, ηελ νπνία 

εθθξάδεη ν γεληθφηεξνο φξνο «πνηφηεηα δσήο».  

Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηελ «ππνθεηκεληθή επεκεξία», θαη ζχκθσλα κε 

ζρεηηθφ άξζξν ησλ Diener, Suh θαη Oishi,
200

 ε έλλνηα απηή ζεσξείηαη φηη αληαλαθιά 

ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη άλζξσπνη εθηηκνχλ ηε δσή ηνπο, ελψ πεξηιακβάλεη δηάθνξεο 

κεηαβιεηέο, φπσο ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, ε έιιεηςε άγρνπο θαη θαηάζιηςεο, 

θαζψο θαη ε ζεηηθή δηάζεζε θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Δμάιινπ, φπσο αλαθέξεηαη 

ζην ίδην άξζξν, ε ππνθεηκεληθή απηή εθηίκεζε ησλ αλζξψπσλ γηα ηελ πξνζσπηθή 

ηνπο επεκεξία κπνξεί λα είλαη είηε ππφ ηε κνξθή γλψζεο, είηε ππφ ηε κνξθή 

ζπλαηζζήκαηνο, ελψ, φπσο ζπλερίδνπλ, ηα δχν απηά ζπζηαηηθά κέξε ηεο έλλνηαο είλαη 

ζηελά ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο θαη κε απηφ σο δεδνκέλν, έηζη γίλεηαη πην θαηαλνεηή 

ε ζπζρέηηζε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ηεο ππνθεηκεληθήο επεκεξίαο.  

Παξφια απηά, φπσο ππνζηεξίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά νη ζπγγξαθείο ηνπ ελ ιφγσ 

άξζξνπ, «ε ππνθεηκεληθή επεκεξία δελ είλαη ηαπηφζεκε νχηε κε ηελ πλεπκαηηθή 

πγεία νχηε κε ηελ ςπρνινγηθή πγεία», ελψ ζπγρξφλσο «απνηειεί κφλν κηα πιεπξά ηεο 

ςπρνινγηθήο επεκεξίαο».201 Χζηφζν, νη ίδηνη ζεσξνχλ απφ κφλν ηνπ ζεηηθφ ην 

γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα κηα ππνθεηκεληθή εθηίκεζε θαηαιήγνληαο, κάιηζηα, ζην 

ζπκπέξαζκα φηη «ην ππνθεηκεληθφ πιαίζην αλαθνξάο πνπ ππνλνείηαη ζηελ έλλνηα 

ππνθεηκεληθή επεκεξία (…) δίλεη πξνηεξαηφηεηα θαη ζεβαζκφ ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

ίδησλ ησλ αλζξψπσλ γηα ηε δσή ηνπο».202  

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα «ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή», απφ ηελ άιιε, ζε άξζξν 

ησλ Peterson θ.α.,203 απηή νξίδεηαη σο ε γλσζηηθή πηπρή ηεο ππνθεηκεληθήο επεκεξίαο 
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θαη αλαθέξεηαη ζηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ αλζξψπσλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο 

ηνπο. Χζηφζν, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή είλαη ν έλαο κφλν παξάγνληαο ζηελ 

γεληθφηεξε δνκή ηεο ππνθεηκεληθήο επεκεξίαο, ν νπνίνο, κάιηζηα, φπσο 

ππνζηεξίδνπλ ζην ίδην άξζξν ηνπο νη Diener θ.α.,
204

  απνηειεί ην ηξίην ζηνηρείν ηνπ 

κνληέινπ ηνπο γηα ηελ ππνθεηκεληθή επεκεξία, θαη αθνξά ηε γλσζηηθή εθηίκεζε ησλ 

αλζξψπσλ πάλσ ζηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπο, ελψ αθνινπζεί ακέζσο κεηά απφ δχν 

άιινπο παξάγνληεο, πνπ αθνξνχλ: α)ηελ παξνπζία ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

β)ηε ζρεηηθή έιιεηςε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, 

εμάιινπ, ζχκθσλα κε ηνπο Diener θ.α.,205 θη φπσο αλαθέξνπλ νη Mauceri θ.α.
206

 ζε 

εξεπλεηηθφ ηνπο άξζξν κε ζέκα ηελ ΠΕ ζε ειηθησκέλα άηνκα, «εμαξηάηαη απφ ηε 

ζχγθξηζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο θάπνηνπ, ησλ εζσηεξηθψλ ηνπ πξφηππσλ θαη 

θξηηήξησλ, παξά απφ κηα αμηνιφγεζε ησλ έμσζελ επηβεβιεκέλσλ αληηθεηκεληθψλ 

θξηηήξησλ». 

 

5.1. Ζ ππνθεηκεληθή αληίιεςε γηα ηελ πνηόηεηα δσήο 

Σν ζεκείν ζην νπνίν ζπλεγνξνχλ νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο, αλαθνξηθά κε ηελ 

θχζε ηεο έλλνηαο ηεο ΠΕ είλαη ε αληίιεςε φηη πξφθεηηαη γηα κηα πνιπδηάζηαηε 

έλλνηα, φπνπ ζπλππάξρνπλ ηφζν ηα αηνκηθά φζν θαη ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα σο 

πξνο ηελ εθηίκεζή ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ην κεγάιν 

πιήζνο εξεπλψλ θαη κειεηψλ πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ 

ηεο ΠΕ, είλαη ε θνηλή απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο κειεηεηέο δηαπίζησζε φηη πξφθεηηαη 

γηα κηα επξέσο δηαδεδνκέλε θαη ππεξβνιηθά ρξεζηκνπνηεκέλε έλλνηα, πνπ δελ κπνξεί 

λα έρεη έλαλ κνλαδηθφ νξηζκφ γηα θάζε ηνκέα ηεο επηζηήκεο, ελψ ζεσξείηαη σο έλα 

ζχλνιν απφ δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο θαη παξακέηξνπο, ηφζν ππνθεηκεληθέο φζν θαη 

αληηθεηκεληθέο, νη νπνίεο κάιηζηα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο.  
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Ο νξηζκφο απφ πιεπξάο ηνπ Π.Ο.Τ. γηα ηελ έλλνηα ηεο ΠΕ207 - ζηνλ νπνίν, 

ήδε, έγηλε αλαθνξά ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην -  αληαλαθιά ηελ άπνςε φηη «ε 

Πνηφηεηα Εσήο αλαθέξεηαη ζε κηα ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ησλ αηφκσλ γηα ηε ζέζε 

ηνπο ζηε δσή, ζην πνιηηηζκηθφ, θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ πιαίζην». Γη 'απηφ 

θαηά ηε κέηξεζή ηεο, ζχκθσλα κε ζρεηηθφ άξζξν,
208

 ζεσξείηαη απφ ηo WHOQOL 

Group φηη «είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε πφζν ηθαλνπνηεκέλνη ή ελνριεκέλνη είλαη 

νη άλζξσπνη απφ ηηο ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο δσήο ηνπο, θαη ε εξκελεία απηή ζα είλαη 

έλα πνιχ πξνζσπηθφ δήηεκα». 

Όπσο άιισζηε ππνζηεξίδεηαη ζην πξναλαθεξζέλ, ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, άξζξν ησλ Bowling θαη Gabriel, ην νπνίν έρεη σο θεληξηθφ ζέκα ηηο 

ζεσξίεο γηα ηελ ΠΕ ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο, ε έλλνηα ηεο ΠΕ «έρεη γίλεη έλα επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελν ηειηθφ ζεκείν αμηνιφγεζεο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο ζε πνιινχο 

ηνκείο αλζξσπίλσλ ππεξεζηψλ», θη φπσο ηνλίδνπλ κάιηζηα νη δχν ζπγγξαθείο, «απηφ 

δείρλεη φηη κηα πνιχπιεπξε νπηηθή ζηελ πνηφηεηα δσήο είλαη απαξαίηεηε, κε κηα 

ζηξνθή καθξηά απφ ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ επηθεληξψλνληαη κφλν ζε κεκνλσκέλεο 

πεξηνρέο ή ηνκείο ηεο δσήο».209 Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο δχν ζπγγξαθείο, ε ΠΕ 

ζεσξεηηθά πεξηιακβάλεη, απφ ηε κηα πιεπξά, ηα δηάθνξα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ αηφκνπ, φπσο π.ρ. ηε ζσκαηηθή θαη ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία, ηελ ςπρν-θνηλσληθή 

ηνπ επεκεξία θαη ιεηηνπξγία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηζζεκάησλ ηεο 

αλεμαξηεζίαο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο δσήο, θαη, απφ ηελ άιιε, δηάθνξεο εμσηεξηθέο 

θαηαζηάζεηο, φπσο π.ρ. είλαη νη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ε εξγαζία, ην 

δνκεκέλν πεξηβάιινλ θαη ην θνηλσληθφ θεθάιαην. Όπσο κάιηζηα ππνζηεξίδνπλ, «ε 

ππνθεηκεληθφηεηα ηεο έλλνηαο ππνδειψλεη φηη ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο 

απφςεηο ηνπ πιεζπζκνχ», ελψ, φπσο ζπκπιεξσκαηηθά αλαθέξνπλ, ε ΠΕ «είλαη κηα 

έλλνηα ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ, θαη είλαη πηζαλφ λα 

δηακεζνιαβείηαη απφ γλσζηηθνχο παξάγνληεο».210 Δπηπξφζζεηα, ζην ίδην άξζξν ησλ 

Bowling θαη Gabriel, θαη ζηα ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο ηεο ΠΕ ησλ ειηθησκέλσλ 
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ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, πεξηιακβάλνληαη δεδνκέλα πνπ 

απνδεηθλχνπλ «ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζεσξεηηθψο ελεκεξσκέλσλ, δνκεκέλσλ δεηθηψλ 

ησλ εξεπλψλ γηα ηελ πνηφηεηα δσήο λα πξνβιέςνπλ ηελ απην-αλαθεξφκελε ζπλνιηθή 

πνηφηεηα δσήο ησλ εξσηεζέλησλ», ελψ, φπσο απνδεηθλχεηαη «νη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο δείθηεο απηνχο είλαη ηζρπξνί, αλεμάξηεηνη παξάγνληεο ησλ απην-αμηνινγήζεσλ 

ηεο ΠΕ».211 

χκθσλα κε φζα πξνθχπηνπλ ζην παξαπάλσ άξζξν ησλ Barcaccia θ.α., 

αλαθνξηθά κε ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ νξηζκνχ ηεο ΠΕ, «απηή ε πξνζσπηθή θαη 

ππνθεηκεληθή ηεο δηάζηαζε ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζε κηα πην εκπεξηζηαησκέλε 

θαη νιηζηηθή θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο απηήο, ζηελ νπνία ηα ηππνπνηεκέλα ζχλνια 

έγθπξσλ, αμηφπηζησλ θαη ηεθκεξησκέλσλ κέηξσλ ησλ, π.ρ. ςπρνινγηθψλ θαη 

πλεπκαηηθψλ ηεο δηαζηάζεσλ, πεξηιακβάλνληαη ζηελ ακθηζεκία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ηνπ αηφκνπ».212 Ο Schalock, εμάιινπ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

αλαδείμεη ηε πνιππινθφηεηα θαη ηε ζπλζεηφηεηά ηεο, ζε ζρεηηθφ κε ηελ ΠΕ άξζξν 

ηνπ,213 επηζεκαίλεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ν φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ζπλζέηνπλ κηα πξνζσπηθή επεκεξία, ελψ ζπγρξφλσο, ππνζηεξίδεη 

φηη νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ φηη ν αξηζκφο ησλ παξαγφλησλ ηεο ΠΕ 

είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθφο απφ ηελ θνηλή νκνινγία φηη «ην θάζε πξνηεηλφκελν 

κνληέιν γηα ηελ ΠΕ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε γηα έλα πιαίζην 

πνιιαπιψλ ζηνηρείσλ, ηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη νη άλζξσπνη γλσξίδνπλ ην ηί είλαη 

ζεκαληηθφ γηα απηνχο, θαη φηη ην νπζηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θάζε δέζκεο ηνκέσλ 

είλαη φηη αληηπξνζσπεχεη αζξνηζηηθά ην πιήξεο θαηαζθεχαζκα ηεο πνηφηεηαο 

δσήο».214 

ηελ πξνζπάζεηά ηνπ κάιηζηα λα απνδψζεη ηελ πνιχπιεπξε ρξήζε ηεο 

έλλνηαο απηήο, ζην ίδην άξζξν ηνπ, ν  Schalock αλαθέξεη φηη ε ΠΕ ρξεζηκνπνηείηαη 

σο: «κηα ηδέα επαηζζεηνπνίεζεο πνπ καο δίλεη κηα αίζζεζε αλαθνξάο θαη 

θαζνδήγεζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ αηφκνπ, κε επίθεληξν ηνλ άλζξσπν θαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ, σο έλα ελνπνηεηηθό ζέκα πνπ παξέρεη έλα πιαίζην γηα ηελ 

ζεψξεζε, ηε κέηξεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ θαηαζθεπάζκαηνο ηεο ΠΕ θαη σο έλα 
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θνηλσληθό θαηαζθεύαζκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο κηα θαζνδεγεηηθή αξρή γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο επεκεξίαο ελφο αηφκνπ θαη ηε ζπλεξγαζία γηα πξνγξακκαηηθή, 

θνηλνηηθή, θαη θνηλσληθή αιιαγή».215 

 

5.2. Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε σο παξάγνληαο βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο δσήο 

Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο επεκεξίαο ζηελ 

χζηεξε δσή έρεη απφ θαηξφ απαζρνιήζεη ηνπο θνηλσληθνχο γεξνληνιφγνπο. Όπσο έρεη 

ήδε αλαθεξζεί, ζχκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Rνwe θαη Kahn (1997),
216

 ε δέζκεπζε 

κε ηε δσή πεξηιακβάλεη ηελ δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε. Ζ 

θνηλσληθή ππνζηήξημε απνηειεί ζεκαληηθφ δείθηε ηεο ΠΕ. χκθσλα κε ην κνληέιν 

ησλ 8 ηνκέσλ ηεο ΠΕ ησλ Shalock θαη Verdugo (Παξάξηεκα 3), o ηνκέαο ηεο 

θνηλσληθήο ελζσκάησζεο πεξηιακβάλεη ηξεηο δείθηεο: α) ηελ θνηλνηηθή έληαμε θαη ηε 

ζπκκεηνρή, β) ηνπο θνηλνηηθνχο ξφινπο θαη γ) ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε, κε 

πεξηγξαθηθνχο ηεο δείθηεο ηα δίθηπα ππνζηήξημεο θαη ηηο ππεξεζίεο.  

Δηδηθφηεξα, ε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

ηεο επεκεξίαο ζηελ χζηεξε δσή έρεη δηεξεπλεζεί απφ αξθεηέο έξεπλεο, φπσο π.ρ. απηή 

ησλ Everard θ.α.,217 ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο, ε δηαηήξεζε ησλ 

θνηλσληθψλ θαη ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλδέεηαη κε ηε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, φζνλ αθνξά ηφζν ηε ζσκαηηθή φζν θαη ηελ ςπρνινγηθή πγεία.  

ε κηα άιιε ζρεηηθή κειέηε πνπ έγηλε απφ ηνλ Litwin,218 θαη ζηελ νπνία 

δεκνζηεχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ θχκαηνο ηεο επξσπατθήο έξεπλαο 

“SHARE” κε ζέκα ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη ηελ επεκεξία ησλ ειηθησκέλσλ ησλ 

ρσξψλ εληφο θαη εθηφο Μεζνγείνπ, ζπλάγεηαη ην γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα φηη ην θάζε 

θνηλσληθφ δίθηπν ησλ ειηθησκέλσλ «ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζην πιαίζην ηνπ 

κνλαδηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο ηνπ θαη ζε ζρέζε κε ηηο αμίεο θαη ηηο 

θνηλσληθέο λφξκεο πνπ επηθξαηνχλ ζε δηαθνξεηηθά ζχλνια ησλ θνηλσληψλ». 
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χκθσλα κε ηνπο Hung θαη Lu,
219

 ζε άξζξν ηνπο κε ζέκα ηελ ΠΕ ζηα άηνκα 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο, ην αίζζεκα ηεο κνλαμηάο είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο, θαη απνηειεί έλα ππνθεηκεληθφ ζπλαίζζεκα πνπ 

επεξεάδεηαη απφ ηελ αληθαλνπνίεηε νηθεηφηεηα θαη ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο.  

Μηα άιιε κειέηε πάλσ ζηηο πνιχπινθεο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο θνηλσληθήο 

ζπκκεηνρήο ησλ ειηθησκέλσλ αλζξψπσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο επεκεξίαο ηνπο 

ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπο, ήηαλ απηή πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Litwin θαη Shiovitz-

Ezra.
220 πγθεθξηκέλα, ε θνηλσληθή ππνζηήξημε, φπσο επηζεκαίλνπλ ζε ζρεηηθφ 

άξζξν ηνπο νη δχν εξεπλεηέο, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηνκέα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

ειηθησκέλσλ επηδξψληαο ζηελ ςπρνινγηθή ηνπο επεμία, ελψ ιεηηνπξγεί θαη σο έλα 

θξηηήξην γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ζηελ ηξίηε ειηθία, θαζψο, ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, 

απηή πνπ αλαδείρζεθε σο ε κεηαβιεηή κε ηε κεγαιχηεξε επηξξνή ζηε ζρέζε κεηαμχ 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο επεκεξίαο ήηαλ ε πνηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, κηα 

πηπρή ηεο άηππεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ γεληθά έρεη παξακειεζεί ζηελ εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα.221 ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ νη δπν εξεπλεηέο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα απφ έλα εζληθφ δείγκα ζπληαμηνχρσλ ζην Ηζξαήι, ελψ, 

φπσο νη ίδηνη αλαθέξνπλ ζρεηηθά κε ηα επξήκαηά ηνπο, απηά ηα δεδνκέλα «παξέρνπλ 

εκπεηξηθή ππνζηήξημε γηα ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε πνηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ 

είλαη εθείλε πνπ έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ φ,ηη ε ζπκκεηνρή ζηε δξαζηεξηφηεηα 

απηή θαζαπηή σο δείθηεο πξφβιεςεο γηα ηα θαιά γεξαηεηά».222 

 

5.3. θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κηα εκπεηξηθή κειέηε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

αηφκσλ ηεο χζηεξεο ειηθίαο, θαζψο θαη απηψλ πνπ βξίζθνληαη πξνο ην ηέινο ηεο 

κέζεο ειηθίαο, νη νπνίνη είλαη 55 εηψλ θαη άλσ, κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζεί ε 

απηναλαθεξφκελε πνηφηεηα δσήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο δεκνγξαθηθνχο ηνπο 

παξάγνληεο θαη λα εμεηαζηεί ε ζχλδεζε ηεο δηαηήξεζεο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο 
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θνηλσληθήο ππνζηήξημεο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηεο ππνθεηκεληθήο 

ηνπο αληίιεςεο γηα ηελ ζπλνιηθή πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο. 

Δηδηθφηεξα, νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο παξνχζαο έξεπλαο αλαιχνληαη ζε ηξεηο 

βαζηθνχο άμνλεο, νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη ακέζσο παξαθάησ. Αξρηθά, ν πξψηνο 

ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο αηφκσλ ειηθίαο 55 εηψλ θαη άλσ, θαη ε πηζαλή ζχλδεζε ηεο ππνθεηκεληθήο 

αληίιεςεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ εξσηψκελσλ κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία, 

φπσο είλαη ε ειηθία, ην θχιν, ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν, ε εξγαζηαθή ηνπο 

θαηάζηαζε θαη λα εμεηαζηεί αλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ εμήο ππννκάδσλ: α) ησλ αληξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ, β) ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ 

κνξθσηηθφ επίπεδν ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη απηψλ πνπ έρνπλ πέξα ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο κφξθσζε γ)ησλ αηφκσλ πνπ είλαη κεηαμχ 55-64 εηψλ θαη 

απηψλ πνπ είλαη απφ 65 εηψλ θαη άλσ, δ) απηψλ πνπ είλαη παληξεκέλνη θαη φζσλ είλαη 

δηαδεπγκέλνη, άγακνη ή ζε ρεξία, ε)ησλ αηφκσλ πνπ είλαη εξγαδφκελνη/άλεξγνη θαη 

εθείλσλ πνπ είλαη ζπληαμηνχρνη, ζη)ησλ αηφκσλ εθείλσλ πνπ δήισζαλ φηη έρνπλ 

θάπνην πξφβιεκα πγείαο θαη εθείλσλ πνπ δε δήισζαλ θάπνην αλάινγν πξφβιεκα, θαη 

σο πξνο ηα άηνκα πνπ δήισζαλ φηη αληηκεησπίδνπλ ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο, λα 

εμεηαζηεί ε πηζαλή ζχλδεζε ηεο αληηιεπηήο ζνβαξφηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο κε 

ηνπο εμεηαδφκελνπο ηνκείο ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο, θαη ηέινο, δ) κεηαμχ ησλ αηφκσλ 

πνπ δήισζαλ ζπκκεηνρή ζε ζπιιφγνπο ή εζεινληηθέο νκάδεο θαη ησλ  αηφκσλ πνπ δε 

δήισζαλ αλάινγε ζπκκεηνρή. 

ηε ζπλέρεηα, ν δεχηεξνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο 

ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο αηφκσλ ειηθίαο 55 εηψλ θαη άλσ θαη λα εμεηαζηεί εάλ νη 

δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο ησλ ζπκκεηερφλησλ έρνπλ θάπνηα επίδξαζε ζηελ 

θνηλσληθή ππνζηήξημή ηνπο.  

Σέινο, ν ηξίηνο ζηφρνο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε ζχλδεζε ηεο αληηιεπηήο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο 

απηναλαθεξφκελεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο.  
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6. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

ην παξφλ θεθάιαην, αξρηθά, γίλεηαη αλαιπηηθά ε πεξηγξαθή ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο, κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ δείγκαηνο πνπ εμεηάζηεθε, φπσο θαη 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εξεπλεηηθά εξγαιεία 

γηα ηε δηεμαγσγή ηεο, ελψ, ζην ηέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγήο 

ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ζηε κεζνδνινγία ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ 

εθαξκφζηεθε.  

6.1. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο  

 Όπσο θαίλεηαη κέζα απφ ηελ παξνχζα κειέηε, ηα πεξηζζφηεξα έγγξαθα ηνπ 

Π.Ο.Τ.
223

 ζπρλά νξίδνπλ σο «ειηθησκέλνπο» ηα άηνκα άλσ ησλ 60 εηψλ. Ζ ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία, σζηφζν, απφ δηάθνξεο Δθζέζεηο θαη επίζεκα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ 

παξεκβάζεηο θαη δξάζεηο κε ζέκα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ,224 ζρεηηθά κε 

ηελ πιεζπζκηαθή νκάδα ησλ «λεφηεξσλ ειηθησκέλσλ» αλαθέξνπλ φηη απηή νξίδεηαη 

σο 55-60+ εηψλ. Με βάζε ηα παξαπάλσ, επηιέρηεθε ε παξνχζα έξεπλα λα έρεη σο 

δηεξεπλψκελν πιεζπζκφ - ζηφρν ηεο ηελ νκάδα ησλ αηφκσλ εθείλσλ πνπ είλαη 55 

εηψλ θαη άλσ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο επηιέρηεθε λα απνηειείηαη απφ ηνπο γνλείο - ή 

θαη άιινπο ζπγγελείο - ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο, ηφζν πξνπηπρηαθψλ φζν θαη κεηαπηπρηαθψλ.  

Δηδηθφηεξα, ηo δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείην απφ 129 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 

ηα 58 ήηαλ άλδξεο (45%) θαη ηα 71 ήηαλ γπλαίθεο (55%). Χο πξνο ηελ ειηθία ηνπο, ε 

κηθξφηεξε παξαηεξνχκελε ειηθία ήηαλ 55 θαη ε πςειφηεξε 85, ελψ ν κέζνο φξνο 

ειηθίαο ηνπο ήηαλ ηα 66,36 έηε, κε ηππηθή απφθιηζε ηα 8,85 έηε. Δηδηθφηεξα, γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο έξεπλαο ηα άηνκα ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο, εθ ησλ νπνίσλ ε κηα 

απνηειείηαη απφ άηνκα 55-64 εηψλ, κε 61 άηνκα (47,3%), θαη ε άιιε απνηειείηαη απφ 

άηνκα 65 εηψλ θαη άλσ, κε 68 άηνκα (52,7%). ε φ,ηη αθνξά ην επίπεδν ηεο 

εθπαίδεπζήο ηνπο, νη 68 ήηαλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (53,1%), νη 25 ήηαλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (19,5%), νη 21 ήηαλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (16, 

4%), θαη νη 14 είραλ θάλεη άιιεο ζπνπδέο (10.9%). 

                                                           

223
 Βι. θαη: http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/   

224
 The Federal Centre for Health Education θαη EuroHealthNet, „Healthy and Active Ageing‟. 

http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/
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Δπίζεο, ζπιιέρζεθαλ πιεξνθνξίεο θαη ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο 

ηνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα ξσηήζεθαλ αλ αληηκεησπίδνπλ θάπνην πξφβιεκα πγείαο. Απφ 

ηα 129 άηνκα πνπ απάληεζαλ, νη 77 (59,7%) απάληεζαλ πψο έρνπλ θάπνην πξφβιεκα 

πγείαο, θαη νη 52 (40,3%) απάληεζαλ αξλεηηθά. Απφ ηα 77 άηνκα πνπ απάληεζαλ 

ζεηηθά, ε πξνζσπηθή ηνπο εθηίκεζε γηα ηε ζνβαξφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ήηαλ ε εμήο: νη 42 (54.5%) απάληεζαλ «ιίγν», νη 30 (30%) 

απάληεζαλ «πνιχ», ελψ νη 5 (6,5%) απάληεζαλ «πάξα πνιχ». Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ 

δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα απαληήζνπλ ήηαλ αλ ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνην 

ζχιινγν ή εζεινληηθή νκάδα. Απφ απηνχο, ζεηηθά απάληεζαλ κφλν νη 18 (14%), ελψ 

νη 111 (86%) είπαλ πσο δελ ζπκκεηέρνπλ θάπνπ.  

 

6.2. Σα εξεπλεηηθά εξγαιεία 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε κία ζπζηνηρία ηξηψλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Δηδηθφηεξα, ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρσξίζηεθε ζε ηξία κέξε. Σν πξψην κέξνο απνηειείηαη απφ 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηα νπνία 

πεξηγξάθεθαλ αθξηβψο πην πάλσ. Σν δεχηεξν θαη ην ηξίην κέξνο πεξηιακβάλεη 

αληίζηνηρα: α)ην εξσηεκαηνιφγην κέηξεζεο ηεο ζπλνιηθήο ΠΕ “WHOQOL-BREF 

30”,
225

 πνπ απνηειεί ηελ ειιεληθή πξνζαξκνγή ηνπ “WHOQOL-BREF”, γηα ην νπνίν 

ζα γίλεη αλαθνξά ακέζσο παξαθάησ, θαη β)ην εξσηεκαηνιφγην «Πνιπδηάζηαηε 

Κιίκαθα Αληηιεπηήο Κνηλσληθήο ηήξημεο» (“Μultidimensional Scale of Perceived 

Social Support”-“MSPSS/Zimet, Dahlem, Zimet & Farley, 1988”)
226

 ζε 

κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά κνξθή.  

  Απφ ηηο δηάθνξεο θιίκαθεο κέηξεζεο ηεο ΠΕ, δχν απφ ηηο πιένλ 

ρξεζηκνπνηνχκελεο ζεσξνχληαη φηη είλαη νη εμήο: α)ην εξσηεκαηνιφγην “The SF-36 

Short Form Health Survey” («Δπηζθφπεζε πγείαο SF-36») κε 36 εξσηήκαηα, πνπ έρεη 

κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά θαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 50 γιψζζεο, ελψ δηαζέηεη 

πςεινχο ζπληειεζηέο εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο, θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πάλσ 

                                                           

225
 Δπίζεκε κεηάθξαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε απφ ηελ Ηαηξηθή ρνιή - Φπρηαηξηθή θιηληθή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 
226

 Βι. ζην: http://www.yorku.ca/rokada/psyctest/socsupp.pdf  

http://www.yorku.ca/rokada/psyctest/socsupp.pdf
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απφ 4.000 δεκνζηεχζεηο,
227

 θαη β)ην εξσηεκαηνιφγην “General Health Questionnaire-

28” ή GHQ-28 («Δξσηεκαηνιφγην Γεληθήο Τγείαο-28»), κε 28 εξσηήκαηα, ε 

ζχληνκε κνξθή ελφο κεγαιχηεξνπ αξρηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ κε 60 εξσηήκαηα, πνπ 

έρεη κεηαθξαζηεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ 36 γιψζζεο ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ, φπσο 

θαη ζηελ ειιεληθή, ελψ ππάξρνπλ θαη ηα αληίζηνηρα εξσηεκαηνιφγηα κε 30 

εξσηήκαηα, ην “GHQ-30”, θαζψο θαη κε 12 εξσηήκαηα, ην “GHQ-12”.  

Όζνλ αθνξά ην επηιερζέλ εξσηεκαηνιφγην κέηξεζεο ηεο ΠΕ “WHOQOL-

BREF 30”, απηφ απνηειεί ην απνηέιεζκα απφ ηελ πξνζπάζεηά ηνπ Π.Ο.Τ. λα 

δεκηνπξγήζεη έλα παγθφζκην απνζεηήξην εξσηεκάησλ, απφ ην νπνίν ζα κπνξνχζαλ 

λα πξνέιζνπλ νη εξσηήζεηο ηνπ γηα ηε ζπλνιηθή κέηξεζε ηεο ΠΕ. Ζ νκάδα 

WHOQOL Group ηνπ Π.Ο.Τ., αθνχ «ρψξηζε» ηνλ νξηζκφ ηνπ ζε δηαθνξεηηθνχο 

ηνκείο ηεο δσήο θαη απέδσζε ηνπο νξηζκνχο ησλ ηνκέσλ απηψλ, ζηε ζπλέρεηα 

πξνρψξεζε ζην ζπληνληζκφ ελφο πηινηηθνχ έξγνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθνχ ηνπ 

εξγαιείνπ κέηξεζεο ηεο ΠΕ. χκθσλα κε ηνλ Power,
228

 ην έξγν απηφ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην WHOQOL Group ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα ζε φιν ηνλ θφζκν, έηζη ψζηε λα παξέρεη κηα δηαπνιηηηζκηθή βάζε γηα 

ηε κέηξεζε ηεο ΠΕ. Οπζηαζηηθά, κε ηνλ ηξφπν απηφ, ιακβάλνληαο, δειαδή, ππφςε 

ηηο δηαπνιηηηζκηθά ζπγθξίζηκεο θιίκαθεο απαληήζεσλ, νη ππεχζπλνη ηνπ WHOQOL 

Group κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο ελίζρπαλ ηελ πηζαλφηεηα λα εμεηάζνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηεο ΠΕ.229 χκθσλα κε ηνλ ίδην, «πιήζνο απφ 

ζεκαίλνπζεο πξνζεγγίζεηο ελλνηνπνίεζεο ηεο ΠΕ πηζαλφηαηα λα εκπλεχζηεθαλ απφ 

ηελ αξρηθή ζεσξία ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ Μaslow (1970) θαη ηελ εξγαζία ηνπ 

ζηελ ζεσξία ηεο πξνζσπηθφηεηαο», κε απνηέιεζκα λα ζεσξείηαη θη απηή ε έλλνηα, 

«σο κηα δνκή ηεξάξρεζεο ή ππξακίδαο, κε ηε ζπλνιηθή επεκεξία λα είλαη ζηελ 

θνξπθή, ηνπο επξείο ηνκείο ηεο ΠΕ, φπσο ηνλ ζσκαηηθφ, ηνλ ςπρηθφ θαη ηνλ 

θνηλσληθφ ηνκέα λα είλαη ζην ελδηάκεζν θαη, ζην ηέινο, ζπγθεθξηκέλεο πιεπξέο ή 

                                                           

227
 Οη ηνκείο πνπ εμεηάδεη είλαη νη εμήο:1)ε θπζηθή ή ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα 2)ν θπζηθφο ή 

ζσκαηηθφο ξφινο 3)ν ζσκαηηθφο πφλνο 4)ε γεληθή πγεία 5)ε ςπρηθή πγεία 6)ν ζπλαηζζεκαηηθφο ξφινο 

7)ε θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη 8)ε δσηηθφηεηα.  
228

 Michael J. Power, “Quality of life”, Positive psychological assessment: a handbook of models and 

measures (Washigton, DC: APA, 2003), 427–41. 
229

 φπ.π., ζζ. 431-433  



 

 

 

85 

ζηνηρεία ησλ ηνκέσλ ηεο λα βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο», θάηη πνπ ζχκθσλα κε ηνλ 

ίδην πηνζεηήζεθε θαη απφ ην WHOQOL Group.230  

Δηδηθφηεξα, νη έμη ηνκείο ηεο έλλνηαο ηεο ΠΕ, ζχκθσλα κε ην WHOQOL 

Group,
231

 αλαιχνληαη ζηα εμήο παξαθάησ «ζέκαηα» ή δηαζηάζεηο: α)ζηε ζσκαηηθή 

πγεία - ηελ ελεξγεηηθφηεηα θαη ηελ θφπσζε - ηνλ πφλν θαη ηελ ελφριεζε - ηνλ χπλν 

θαη ηελ αλάπαπζε, β)ζηελ ςπρηθή πγεία - ηε ζσκαηηθή εηθφλα θαη εκθάληζε - ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, γ)ζην επίπεδν αλεμαξηεζίαο - ηελ θηλεηηθφηεηα - ηηο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο - ηελ εμάξηεζε απφ ηαηξηθέο νπζίεο θαη ηε βνήζεηα - ηελ 

ηθαλφηεηα εξγαζίαο - ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα - ηελ απηνεθηίκεζε - ηε ζθέςε, ηε 

κάζεζε, ηε κλήκε θαη ηε ζπγθέληξσζε, δ)ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο - ηηο πξνζσπηθέο 

ζρέζεηο - ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε - ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα, ε)ζην 

πεξηβάιινλ - ηνπο ρξεκαηηθνχο πφξνπο - ηελ ειεπζεξία, ηε θπζηθή αζθάιεηα θαη 

πξνζηαζία - ηελ πγεία θαη ηελ θνηλσληθή θξνληίδα - ην νηθηαθφ πεξηβάιινλ - ηηο 

επθαηξίεο γηα απφθηεζε λέσλ πιεξνθνξηψλ θαη δεμηνηήησλ - ηε ζπκκεηνρή θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα δσή - ηνλ ειεχζεξν ρξφλν - ην θπζηθφ πεξηβάιινλ - ηηο 

ζπγθνηλσλίεο θαη, ηέινο, ζη)ζηηο πξνζσπηθέο αμίεο - ηε ζξεζθεία - ηελ 

πλεπκαηηθφηεηα, θαζψο θαη ζηηο πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο.  

χκθσλα κε κηα πνηθηιία ςπρνκεηξηθψλ θξηηεξίσλ, φπσο αλαθέξεη ν Power, 

ην WHOQOL Group έθαλε απαινηθή ζε νξηζκέλεο απφ ηηο αξρηθέο δηαζηάζεηο ηεο 

ΠΕ, κε απνηέιεζκα λα παξακείλνπλ ηειηθά νη 24, θαζψο θαη δηάθνξα εξσηήκαηα, ηα 

νπνία εθηηκνχλ ηε ζπλνιηθή ΠΕ. Σειηθά, γηα ηνλ θάζε εμεηαδφκελν ηνκέα ηεο ΠΕ 

επηιέρηεθαλ λα δνζνχλ απφ ηέζζεξα εξσηήκαηα, θαηαιήγνληαο ζηελ επηινγή ησλ 

100 εξσηεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηεζζάξσλ γεληθψλ εξσηήζεσλ. 

Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, θη αθνχ έγηλε ε αλαζεσξεκέλε κειέηε πεδίνπ ηνπ WHOQOL, 

δεκηνπξγήζεθε ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην, γλσζηφ θαη σο “WHOQOL-100”.  

Σν εξσηεκαηνιφγην “WHOQOL-100” δηαηίζεηαη θαη ζηελ πην ζχληνκε κνξθή 

ηνπ, ηελ νπνία απνηειεί ην εξσηεκαηνιφγην WHOQOL-BREF,232 πνπ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα θαζηεξψζεθε σο έλα εχθνια ρνξεγνχκελν εξγαιείν γηα ηε κέηξεζε 

                                                           

230
  φπ.π. ζ. 433 
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 World Health Organization, „WHOQOL - MEASURING QUALITY OF LIFE‟ (World Health 

Organization, 1997), WHO/MSA/MNH/PSF/97.4, http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf    
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 „WHOQOL-Bref Introduction, Administration, Scoring and Generic Version of the Assessment‟ 

(WHO,1996), http://www.who.int/mental_health/media/en/76.pdf  
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ζεξαπεπηηθψλ απνηειεζκάησλ, ελψ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηνλ Π.Ο.Τ. σο κηα πην 

ζχληνκε εθδνρή ηνπ αξρηθνχ γηα ρξήζε ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο, φπσο π.ρ. ζε 

πεξίπησζε πεξηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ, φηαλ ην βάξνο ζηνλ εξσηψκελν πξέπεη λα 

ειαρηζηνπνηεζεί θαη φπνπ ε ιεπηνκέξεηα ζε επίπεδν πηπρψλ είλαη πεξηηηή, π.ρ. ζε 

κεγάιεο επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο θαη ζε θάπνηεο θιηληθέο δνθηκέο.  

Σν “WHOQOL-BREF”, φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, είλαη κηα ζχληνκε 

έθδνζε ηνπ “WHOQOL-100” κε 26 εξσηήκαηα, ηα νπνία έρνπλ επηιεγεί απφ ην 

“WHOQOL-100” κε βάζε ζηαηηζηηθά θξηηήξηα. Οη 26 εξσηήζεηο ηνπ αγγιηθνχ 

πξσηφηππνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμεηάδνπλ ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο ηεο ΠΕ κε ην 

“WHOQOL-100” θαη ζπλζέηνπλ ηηο εμήο ζεκαηηθέο ελφηεηεο-ηνκείο: α) ηε ζσκαηηθή 

πγεία, β) ηελ ςπρνινγηθή πγεία, γ) ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, θαη δ) ην πεξηβάιινλ. 

Δηδηθφηεξα, ην κνληέιν απηφ “WHOQOL-100” ησλ ηεζζάξσλ ηνκέσλ, ην νπνίν 

παξάρζεθε κεηά ηε ζπγρψλεπζε ησλ ηνκέσλ ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο, έρεη δνθηκαζηεί θαη βξέζεθε ζχκθσλν κε ηα εκπεηξηθά 

απνηειέζκαηα απφ ηηο κειέηεο πεδίνπ ηνπ “WHOQOL-100”. Μηα δηεζλήο δνθηκή 

πεδίνπ
233

 ηνπ WHOQOL-Group θαηέδεημε φηη ηo “WHOQOL-BREF” έρεη απφ θαιέο 

έσο εμαηξεηηθέο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο θαη, ηαπηφρξνλα, έρεη ραξαθηεξηζηεί σο έλα 

δηαπνιηηηζκηθά έγθπξν κέζν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ΠΕ. Ζ απην-αμηνιφγεζε ηνπ 

“WHOQOL-BREF” νινθιεξψζεθε, καδί κε ηηο θνηλσληθν-δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο 

θαη ηηο αλάινγεο εξσηήζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο. 

Αληίζηνηρα κε ηελ αγγιηθή πξσηφηππε έθδνζε, ε ειιεληθή εθδνρή ηνπ 

“WHOQOL-BREF” πεξηιακβάλεη 30 εξσηήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξηο έρνπλ 

πξνζηεζεί, ζην πιαίζην ηεο πνιηηηζκηθήο πξνζαξκνγήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη 

ηέζζεξηο λέεο εξσηήζεηο εμεηάδνπλ ηηο αθφινπζεο δηαζηάζεηο: α) ηε δηαηξνθή, β) ηελ 

θνηλσληθή δσή, γ) ηελ νηθνγελεηαθή δσή, θαη δ) ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Όζνλ 

αθνξά ηηο θιίκαθεο απάληεζεο, ηέζζεξηο ηχπνη ηεο 5-βάζκηαο θιίκαθαο ππνδηαίξεζεο 

Likert (Likert Scale) έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη, ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ έληαζε, 

ηελ ηθαλόηεηα, ηε ζπρλόηεηα θαη ηελ αμηνιόγεζε, θαη έλαο απφ ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο 

ζπλδέεηαη κε ην θάζε ζηνηρείν-εξψηεκα. Σα εξσηήκαηα εξσηνχλ ην «πφζν», ην 
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«πφζν απφιπηα», ην «πφζν ζπρλά», ην «πφζν θαιά» ή ην «πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε» 

αηζζάλζεθε ν εξσηψκελνο/ε ηηο ηειεπηαίεο 2 εβδνκάδεο. Οη δηαθνξεηηθέο απηέο 

θιίκαθεο απαληήζεσλ δηαλέκνληαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Έλα παξάδεηγκα 

εξσηήζεσλ, φζνλ αθνξά ηε ζσκαηηθή πγεία είλαη: «ε πνην βαζκφ αηζζάλεζηε φηη νη 

ζσκαηηθνί πφλνη ζαο εκπνδίδνπλ λα θάλεηε ηηο δνπιεηέο ζαο;». Αλαιφγσο, φζνλ 

αθνξά ηελ ςπρνινγηθή πγεία, παξαδείγκαηα εξσηήζεσλ είλαη: «Αηζζάλεζηε φηη ε 

δσή ζαο έρεη λφεκα;» θαη «Καηά πφζν απνιακβάλεηε ηε δσή;», ελψ απφ ηνλ ηνκέα 

ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, παξάδεηγκα είλαη: «Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε απφ ηηο 

πξνζσπηθέο ζαο ζρέζεηο;». Σέινο, σο πξνο ηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο 

παξαδείγκαηα εξσηήζεσλ είλαη: «Πφζν απνιακβάλεηε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζαο;» ή 

θαη «Πφζν αζθαιήο απφ εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο αηζζάλεζηε ζηελ θαζεκεξηλή ζαο 

δσή;». Κη φπσο ζρεηηθά αλαθέξνπλ ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία ηνπο κε ζέκα ηελ 

πνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή ηνπ “WHOQOL-BREF” νη Ginieri - Coccossis θ.α.,
234

 «ε 

ειιεληθή εθδνρή απνηειεί έλα αμηφπηζην θαη έγθπξν εξγαιείν εθηίκεζεο ηεο ΠΕ».
235

  

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν θαίλεηαη φηη έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε κειέηεο ηφζν ζε γεληθνχο πιεζπζκνχο
236

 φζν θαη ζε νκάδεο κε 

πξνβιήκαηα ρξφλησλ παζήζεσλ θαη δηαθφξσλ αζζελεηψλ.237 Γηα παξάδεηγκα, φζνλ 

αθνξά ηνπο πιεζπζκνχο κε πξνβιήκαηα αζζελεηψλ, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηε 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο θ. Υξπζνχιαο Μαξηδάθε, ε νπνία ππνβιήζεθε ζηελ 

Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Δζληθνχ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηήκηνπ Αζελψλ θαη είρε σο 

ζέκα ηελ «Αληηππεξηαζηθή Αγσγή θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ζε αλζξψπνπο άλσ ησλ 65 

εηψλ».  Δπηπξφζζεηα, ην εξγαιείν απηφ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ έξεπλα ηεο Γξ. 

Θενθίινπ Παξαζθεπήο, δηδάθηνξνο ζηελ Φπρνινγία ηεο Τγείαο ζην Πάληεην 

Παλεπηζηήκην, κε ζέκα «Ο ξφινο ησλ θνηλσληθν-δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ ζηνλ 

                                                           

234
 Maria Ginieri-Coccossis, θ.ά., “Psychometric properties of WHOQOL-BREF in clinical and healthy 

Greek populations: Incorporating new culture-relevant items”, Psychiatriki 12, ηρ. 3 (Απξίιηνο 2012): 

130–42. 
235

 χκθσλα κε ηελ ίδηα κειέηε, ην εξγαιείν απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο 

Τγείαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θιηληθψλ νκάδσλ, αιιά θαη πγηψλ αηφκσλ. Δπίζεο, 

απνηειεί θαηάιιειν δείθηε αμηνιφγεζεο ηνπ ζεξαπεπηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, αιιά θαη αμηφπηζην εξγαιείν δηεξεχλεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ζην πιαίζην 

δηαπνιηηηζκηθψλ κειεηψλ. 
236

 Vicky Papanikolaou, Dimitrios Adamis, θαη John Kyriopoulos,  “Long term quality of life after a 

wildfire disaster in a rural part of Greece‟, Open Journal of Psychiatry 02, ηρ. 02 (2012): 164–70, 

doi:10.4236/ojpsych.2012.22022 
237

 Paraskevi Theofilou, “The role of sociodemographic factors in health - related quality of life of 

patients with end - stage renal disease”, International Journal of Caring Sciences 4, ηρ. 1 (Απξίιηνο 

2011): 40–50. 
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ηνκέα ηεο πγείαο  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ κε ηειηθνχ - 

ζηαδίνπ λεθξηθή λφζν». 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξφθεηηαη γηα έλα αμηφπηζην 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν θαη κε αξθεηά δηαδεδνκέλε αλαγλψξηζε αθφκε θαη ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν, γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηιέρηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ε ζχληνκε κνξθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ ηνπ Π.Ο.Τ. κε ηελ 

ειιεληθή πξνζαξκνγή ηνπ, ην “WHOQOL-BREF 30”, ηνπ νπνίνπ ε εγθπξφηεηα έρεη 

θαηαδεηρηεί επηζηεκνληθά. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ θξίζεθε θαηάιιειν, επεηδή 

εμεηάδεη φινπο ηνπο ηνκείο ΠΕ ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, 

ελψ κπνξεί λα απαληεζεί εχθνια απφ ηνλ θάζε εξσηψκελν ζρεηηθά εχθνια θαη 

γξήγνξα. 

Όζνλ αθνξά ην εξσηεκαηνιφγην κέηξεζεο ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, 

επηιέρηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε «Πνιπδηάζηαηε Κιίκαθα Αληηιεπηήο Κνηλσληθήο 

ηήξημεο» (“Multidimensional Scale of Perceived Social Support” - “MSPSS”), ε 

νπνία πηζηνπνηήζεθε σο έλα ςπρνκεηξηθά έγθπξν εξγαιείν,
238

 ελψ, έπεηηα απφ 

ζρεηηθή έξεπλα,
239

 απνδείρζεθε, επηπιένλ, ε ηζρπξή παξαγνληηθή ηνπ εγθπξφηεηα 

επηβεβαηψλνληαο ηελ δνκή ησλ ηξηψλ ππνθιηκάθσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ “MSPSS”, 

πνπ είλαη νη εμήο: α) ε νηθνγέλεηα, β) νη θίινη θαη γ) νη ζεκαληηθνί άιινη. Σέινο, 

βξέζεθε ηζρπξή ηεθκεξίσζε σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα ζηηο ππνθιίκαθεο θίινη θαη νη 

ζεκαληηθνί άιινη. Ζ θιίκαθα κέηξεζεο ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο “MSPSS” 

απνηειείηαη απφ 12 πξνηάζεηο/δειψζεηο, ελψ νη απαληήζεηο ππνδηαηξνχληαη ζε κηα 7-

βαζκηα θιίκαθα Likert. Απφ ηνπο εξσηψκελνπο δεηείηαη λα επηιέμνπλ λα απαληήζνπλ 

ζην θαζέλα απφ ηα εξσηήκαηα απηά κε κηα απφ ηηο παξαθάησ επηινγέο απαληήζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή πξνζαξκνγή πνπ έγηλε, σο εμήο: 1=Γηαθσλψ πάξα πνιχ, 

2=Γηαθσλψ πνιχ, 3=Γηαθσλψ θάπσο, 4=Οπδέηεξα, 5=πκθσλψ θάπσο, 

6=πκθσλψ πνιχ, 7=πκθσλψ πάξα πνιχ. Παξαδείγκαηα ησλ ηεζέλησλ πξνηάζεσλ 

πξνο απάληεζε απνηεινχλ ηα εμήο: α) σο πξνο ηελ ππνθιίκαθα ηεο νηθνγέλεηαο, έλα 

παξάδεηγκα είλαη «Ζ νηθνγέλεηά κνπ πξαγκαηηθά πξνζπαζεί λα κε βνεζήζεη», β) σο 
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πξνο ηελ ππνθιίκαθα ησλ θίισλ, έλα παξάδεηγκα είλαη «Μπνξψ λα βαζίδνκαη ζηνπο 

θίινπο κνπ φηαλ ηα πξάγκαηα πάλε ζηξαβά», ελψ γ) σο πξνο ηελ ππνθιίκαθα ησλ 

ζεκαληηθψλ άιισλ, έλα παξάδεηγκα είλαη «Τπάξρεη έλα μερσξηζηφ άηνκν ζηε δσή 

κνπ πνπ λνηάδεηαη γηα ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ». Σν ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξγαιείν 

αμηνιφγεζεο ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο
240

 επηιέρηεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, θαζψο - πέξα απφ ηελ πξαθηηθή ηνπ επθνιία, αθνχ είλαη αξθεηά 

εχθνιν λα ζπκπιεξσζεί - πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο ηεο αμηνπηζηίαο θαη 

ηεο εγθπξφηεηαο, ελψ ε θαηαιιειφηεηά ηνπ νθείιεηαη θαη ζην φηη, ζχκθσλα θαη κε 

ηνλ ίδην ην δεκηνπξγφ ηνπ,
241

 εμεηάδεη ηελ ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ηεο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ελ αληηζέζεη κε άιια εξεπλεηηθά εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπ ηεο ΠΕ. 

 

6.3. Γηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ 

 Ζ ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ αθφινπζε 

δηαδηθαζία. Αξρηθά, ην εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζε κηα 

ειεθηξνληθή θφξκα, ε νπνία δηαλεκήζεθε κε ηελ ζρεηηθή παξαπνκπή ζε έλαλ 

ειεθηξνληθφ ζχλδεζκν πνπ δφζεθε ζε θνηηεηέο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο γνλείο ησλ 

θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. ηε ζπλέρεηα, νη ζπκκεηέρνληεο νδεγνχληαλ ζηνλ 

αληίζηνηρν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ surveymonkey.com θαη κέζσ ηνπ ζρεηηθνχ 

ζπλδέζκνπ κπνξνχζαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην. Ζ δηάξθεηα 

ζπκπιήξσζήο ηνπ ήηαλ πεξίπνπ 15 ιεπηά, ελψ δηλφηαλ θαη ε απαξαίηεηε ελεκέξσζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ηεο πιήξνπο αλσλπκίαο ηνπο, θαζψο θαη 

ε δηαβεβαίσζε φηη νη απαληήζεηο ηνπο ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. 

ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κέζνη φξνη (mean), 

θαζψο θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο (Standard Deviation=SD) γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ 

πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηε ζχγθξηζε πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ δπν νκάδσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, κεηά απφ ηηο απαξαίηεηεο επαλαθσδηθνπνηήζεηο ησλ 
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δεκνγξαθηθψλ κεηαβιεηψλ, o έιεγρνο t γηα δχν αλεμάξηεηα δείγκαηα. Γηα ηηο 

αλαιχζεηο ζπζρέηηζεο εθαξκφζηεθε o δείθηεο ζπλάθεηαο Pearson Correlation. Σν 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ζην 5%. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ 

αλαιχζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS 19.0. 
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7. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

Γηεξεύλεζε ηεο αληηιεπηήο Πνηόηεηαο Εσήο αηόκσλ 55 εηώλ θαη άλσ 

Πξψηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε πηζαλή ζχλδεζε ηεο 

ππνθεηκεληθήο αληίιεςεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ εξσηψκελσλ κε ηα δεκνγξαθηθά 

ηνπο ζηνηρεία, φπσο είλαη ε ειηθία, ην θχιν, ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν, ε εξγαζηαθή 

ηνπο θαηάζηαζε θαη λα εμεηαζηεί αλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ WHOQOL-BREF 30. 

Όζνλ αθνξά ηελ εζσηεξηθή αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ WHOQOL-BREF 30, 

απηή θξίζεθε ηθαλνπνηεηηθή, αθνχ ν δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο Cronbach α αλά 

ηνκέα κέηξεζεο ηεο ΠΕ ήηαλ: γηα ηα 9 εξσηήκαηα ηνπ ηνκέα ηεο ζσκαηηθήο πγείαο 

0.85, άξα ηθαλνπνηεηηθφο, γηα ηα 6 εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ςπρνινγηθή πγεία 0.81, 

άξα ηθαλνπνηεηηθφο, γηα ηα 5 εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο 0.80, άξα 

ηθαλνπνηεηηθφο, γηα ηα 8 εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ 0.62, άξα νξηαθά 

απνδεθηφο θαη, ηέινο, γηα ηα δχν γεληθά εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπλνιηθή ΠΕ θαη 

ηελ πγεία 0.69, άξα απνδεθηφο. Παξαθάησ δίλνληαη γεληθά ζηνηρεία απφ ηα 

απνηειέζκαηα γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηνπο εμεηαδφκελνπο ηνκείο ηνπ 

WHOQOL-BREF 30 (Πίλαθαο 1). 

Πίλαθαο 1 

Μέζνη Όξνη θαη Τππηθέο Απνθιίζεηο ηεο βαζκνινγίαο ζηνπο εμεηαδόκελνπο 

ηνκείο ηνπ WHOQOL-BREF 30 γηα ην ζύλνιν ησλ ζπκκεηερόλησλ  

                                Μ.Ο.                   Σ.Α. 

σκαηηθή πγεία                  63,14            16,60 

Φπρνινγηθή πγεία         62,36              15,49 

Κνηλσληθέο ζρέζεηο            63,63             15,96 

Πεξηβάιινλ    57,40             11.50 

Γεληθή ΠΕ/Τγεία    62,20             18.58 
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ηε ζπλέρεηα, εμεηάζηεθε ε πηζαλή επίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ 

ζε θαζέλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο ηνκείο ηεο ΠΕ. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ γηα 

θάζε έλαλ απφ ηνπο εμεηαδφκελνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά ζηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ. 

Γηεξεύλεζε ηεο Δπίδξαζεο ησλ Γεκνγξαθηθώλ Παξαγόλησλ ζηηο Δμεηαδόκελεο 

Γηαζηάζεηο ηνπ WHOQOL-BREF 30 

Φύιν θαη ΠΕ 
 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ θχινπ ζηνπο ηέζζεξηο ηνκείο ηεο απην-

αλαθεξφκελεο ΠΕ, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεηξά απφ ειέγρνπο t γηα δχν αλεμάξηεηα 

δείγκαηα κε εξεπλψκελεο κεηαβιεηέο ειέγρνπ ηνπο εμεηαδφκελνπο ηνκείο ηεο 

απηναλαθεξφκελεο ΠΕ, θαζψο θαη ηηο δχν γεληθέο εξσηήζεηο ηνπ WHOQOL-BREF 

30, θαη κεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο ην θχιν. Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ t γηα 

αλεμάξηεηα δείγκαηα θάλεθε φηη δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηα δπν θχια ζε θαλέλαλ απφ ηνπο εμεηαδφκελνπο ηνκείο ηεο ΠΕ φπσο θαη 

ζηηο δχν γεληθέο εξσηήζεηο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 2) εκθαλίδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ. 

Πίλαθαο 2 

Πεξηγξαθηθά Σηνηρεία θαη Απνηειέζκαηα Διέγρνπ t γηα Γπν Αλεμάξηεηα 

Γείγκαηα Αλαθνξηθά κε ηελ Δπίδξαζε ηνπ Φύινπ ησλ Σπκκεηερόλησλ ζηηο 

Δμεηαδόκελεο Γηαζηάζεηο ηνπ WHOQOL-BREF 30 

 ΆλδξεοM.O. 

(T.A) 

ΓπλαίθεοM.O. 

(T.A) 

 

t (df) p 

σκαηηθή πγεία     65.15 (17.37) 61.41 (15.83) 1.227 (117) .222 

Φπρνινγηθή πγεία 63.64 (16.29) 61.29 (14.81) 0.853 (125) .395 

Κνηλσληθέο ζρέζεηο     63.57 (15.62)            63.69 (16.37) -0.041 (119) .967 

Πεξηβάιινλ 58.89 (10.94)            56.11 (11.89) 1.352 (123) .179 

Γεληθή ΠΕ/πγεία 62.93 (17.82)    61.61 (19.28)            0.397 (127) .692 
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Ζιηθία θαη ΠΕ 

Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ επφκελνπ εξεπλεηηθνχ ζηφρνπ, ν νπνίνο αθνξνχζε ηε 

ζχλδεζε ηεο ειηθίαο κε ηελ απηναλαθεξφκελε εθηίκεζε ηεο ΠΕ, εθαξκφζηεθαλ 

αλαιχζεηο ζπζρέηηζεο Pearson Correlation, αλάκεζα ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ΠΕ 

ηνπ WHOQOL-BREF 30 θαη ηεο ειηθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ππνινγίζηεθαλ νη 

δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηνπο.  

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο, θάλεθε φηη ππήξρε 

κηα κέηξηα αξλεηηθή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε (r=-0.47, p<0.001) κεηαμχ ηεο 

ειηθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηεο βαζκνινγίαο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο ζσκαηηθήο 

πγείαο. Αλαθνξηθά κε ηελ ζπζρέηηζε ηεο ειηθίαο ηνπο κε ηνλ ςπρνινγηθφ ηνκέα, 

βξέζεθε κηα ρακειή αξλεηηθή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο (r=-.34, 

p<0.001), ελψ σο πξνο ηε ζπζρέηηζε ηεο ειηθίαο κε ηνλ θνηλσληθφ ηνκέα, βξέζεθε 

κηα πνιχ ρακειή αξλεηηθή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο (r=-0.18 

p<0.005). Αλαθνξηθά κε ηε ζπζρέηηζε ηεο ειηθίαο θαη ηεο βαζκνινγίαο ηνπο ζην 

ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο δε βξέζεθε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε. Σέινο, σο 

πξνο ηε ζπζρέηηζε ηεο ειηθίαο θαη ησλ 2 γεληθψλ εξσηεκάησλ γηα ηε ζπλνιηθή ΠΕ 

θαη ηελ πγεία, πξνθχπηεη κηα κέηξηα αξλεηηθή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε (r=-0.42 

p<0.001).  

ηε ζπλέρεηα, ζην πιαίζην πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ηεο επίδξαζεο ηεο ειηθίαο 

ζηνπο ηέζζεξηο εμεηαδφκελνπο ηνκείο ηεο ΠΕ, εμεηάζηεθε αλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο βαζκνινγίαο ζηνπο ηέζζεξεηο ηνκείο ηεο απην-

αλαθεξφκελεο ΠΕ, φπσο θαη ζηα δχν γεληθά εξσηήκαηα ηνπ WHOQOL-BREF-30 

αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο 55-64 εηψλ θαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 65 εηψλ 

θαη άλσ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ t γηα δπν αλεμάξηεηα δείγκαηα, 

ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 3), βξέζεθαλ νη παξαθάησ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο: ζπγθεθξηκέλα, ηα άηνκα 55-64 εηψλ εκθάληζαλ 

πςειφηεξα επίπεδα ζηε ζσκαηηθή πγεία κε Μ.Ο.=71.59 (Σ.Α.=13.75) ζε ζρέζε κε ηα 

άηνκα ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ κε Μ.Ο.=56,35(Σ.Α.=15,62), ελψ βξέζεθε λα ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο (t(117)=5.574, p<0.001). Απφ ηελ άιιε, 

φζνλ αθνξά ηνλ ςπρνινγηθφ ηνκέα, ηα άηνκα ειηθίαο 55-64 εηψλ εκθάληζαλ 

πςειφηεξα επίπεδα κε Μ.Ο.= 67.50 (Σ.Α.=12.90) ζπγθξηηηθά κε ηα άηνκα ειηθίαο 65 
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εηψλ κε Μ.Ο.=57.77  (Σ.Α.=16.24), ελψ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηνλ ηνκέα απηφ (t(125)=3.706, p<0.001).  

ηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ηα άηνκα 55-64 εηψλ εκθάληζαλ 

πςειφηεξα επίπεδα κε Μ.Ο.=66.45 (Σ.Α.=14.98) ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 65 

εηψλ θαη άλσ κε Μ.Ο.=61.28 (Σ.Α.=16.48), ελψ δε βξέζεθε λα ππάξρεη θάπνηα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο. Αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηα άηνκα 55-64 εηψλ εκθάληζαλ ειαθξψο πςειφηεξα επίπεδα κε 

Μ.Ο.= 57.56 (Σ.Α.=11.25) ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ κε Μ.Ο.= 

57.26  (Σ.Α.=11.79), ελψ δε βξέζεθε λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπο. Σέινο, σο πξνο ηα 2 γεληθά εξσηήκαηα γηα ηε ΠΕ θαη ηελ πγεία, ηα 

άηνκα 55-64 εηψλ εκθάληζαλ πςειφηεξα επίπεδα κε Μ.Ο=69.87 (Σ.Α.=15.37) ζε 

ζρέζε κε  ηα άηνκα ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ κε Μ.Ο.=55.33 (Σ.Α=18.61), κε ηελ 

παξαηεξνχκελε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηνλ ηνκέα απηφ λα είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (t(127)=4.806, p<0.001).                       

Πίλαθαο 3 

Πεξηγξαθηθά Σηνηρεία θαη Απνηειέζκαηα Διέγρνπ t γηα Γπν Αλεμάξηεηα 

Γείγκαηα αλαθνξηθά κε ηελ Δπίδξαζε ηεο Ζιηθηαθήο Οκάδαο ησλ Σπκκεηερόλησλ ζηηο 

Δμεηαδόκελεο Γηαζηάζεηο ηνπ WHOQOL-BREF 30 

                    55-64 εηψλ Μ.O.      65 εηψλ θαη άλσ 

                       (T.A.)                                                         t(df)                  p 

σκαηηθή πγεία            71.59 (13.75)          56,35 (15.62)       5.574 (117)        <0.001 

Φπρνινγηθή πγεία        67.50 (12.90)          57.77 (16.24)       3.706 (125)        <0.001 

Κνηλσληθέο ζρέζεηο     66.45 (14.98)          61.28 (16.48)        1.788 (119)          0.076 

Πεξηβάιινλ                 57.56 (11.25)          57.26  (11.79)       0.147 (123)          0.883   

Γεληθή ΠΕ/πγεία         69.87 (15.37)          55.33 (18.61)        4.806 (127)         <0.001 

 

 



 

 

 

95 

Δθπαηδεπηηθό Δπίπεδν θαη ΠΕ 

ηε ζπλέρεηα, εμεηάζηεθε κέζα απφ δηαδνρηθνχο ειέγρνπο t γηα δχν 

αλεμάξηεηα δείγκαηα αλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο 

φξνπο βαζκνινγίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ 

ζπκκεηερφλησλ κε θνίηεζε πέξα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο 4 ηνκείο ηεο 

ΠΕ θαη ζηα 2 γεληθά εξσηήκαηα γηα ηε γεληθή ΠΕ θαη ηελ πγεία, αθνχ πξψηα έγηλε 

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ.  

Δηδηθφηεξα, ζρεκαηίζηεθαλ δπν νκάδεο, ε κηα ήηαλ απνηεινχκελε κε άηνκα 

κε θνίηεζε ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ε άιιε κε άηνκα κε θνίηεζε πέξα ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ t γηα δχν 

αλεμάξηεηα δείγκαηα (Πίλαθαο 4) βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζσκαηηθήο πγείαο, θαζψο θαη ζηα 2 γεληθά 

εξσηήκαηα γηα ηε γεληθή ΠΕ θαη ηελ πγεία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε θνίηεζε 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ κε θνίηεζε πέξα ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο ζσκαηηθήο 

πγείαο, ηα άηνκα κε θνίηεζε πέξα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζεκείσζαλ 

πςειφηεξα επίπεδα κε Μ.Ο.= 68.98 (Σ.Α=17.19) ζε ζρέζε κε ηα άηνκα κε θνίηεζε 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο κε Μ.Ο=58.29 (Σ.Α.=14.51), κε ηε δηαθνξά απηή κεηαμχ 

ησλ δπν νκάδσλ λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t(117)=, p<0.001). Χο πξνο ηνλ 

ςπρνινγηθφ ηνκέα, νη ζπκκεηέρνληεο κε θνίηεζε πέξα ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο βξέζεθε λα έρνπλ ειαθξψο πςειφηεξα επίπεδα βαζκνινγίαο κε 

Μ.Ο.=63.81 (Σ.Α=15.82) ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ θνίηεζε 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο κε Μ.Ο.=61.06 (Σ.Α=15.18), αιιά ε δηαθνξά απηή 

κεηαμχ ηνπο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. ηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, 

ηα άηνκα κε θνίηεζε ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο εκθάληζαλ ειαθξψο πςειφηεξα 

επίπεδα κε Μ.Ο.= 64.30 (Σ.Α.=15.04) ζε ζρέζε κε ηα άηνκα κε θνίηεζε πέξα ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, κε Μ.Ο.= 62.85 (Σ.Α.=17.07), αιιά ε δηαθνξά απηή 

κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. ηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο, νη ζπκκεηέρνληεο κε θνίηεζε πέξα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 

εκθάληζαλ ειαθξψο πςειφηεξα επίπεδα κε Μ.Ο.= 58.13 (Σ.Α.=11.64) ζε ζρέζε κε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε θνίηεζε ζε επίπεδν ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο κε 
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Μ.Ο.=56.76 (Σ.Α.=11.43), σζηφζν ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο δελ ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  

Σέινο, σο πξνο ηα 2 γεληθά εξσηήκαηα γηα ηε γεληθή ΠΕ θαη ηελ πγεία, νη 

ζπκκεηέρνληεο κε θνίηεζε πέξα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο εκθάληζαλ αξθεηά 

πςειφηεξα επίπεδα κε Μ.Ο.=66.18 (Σ.Α.=19.27) ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε 

θνίηεζε ζε επίπεδν ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζε κε Μ.Ο.=58.63 (Σ.Α.=17.31) κε ηε 

δηαθνξά απηή κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t(127)=-2.343, 

p=0.021). 

Πίλαθαο 4 

Πεξηγξαθηθά Σηνηρεία θαη Απνηειέζκαηα Διέγρνπ t γηα Γπν Αλεμάξηεηα 

Γείγκαηα αλαθνξηθά κε ηελ Δπίδξαζε ηνπ Δπηπέδνπ Δθπαίδεπζεο ησλ Σπκκεηερόλησλ 

ζηηο Δμεηαδόκελεο Γηαζηάζεηο ηνπ WHOQOL-BREF 30 

                πκκεηέρνληεο Τ.Δ.  πκκεηέρνληεο πέξα Τ.Δ.                    

                       Μ.Ο. (Σ.Α)             Μ.Ο. (Σ.Α)                 t(df)                    p 

σκαηηθή πγεία         58.29(14,51)           68.98(17,19)          -3.678(117)        <0.001 

Φπρνινγηθή πγεία      61.06(15,18)             63.81(15,82)          -0.999(125)          0.320     

Κνηλσληθέο ζρέζεηο    64.30(15,04)           62.85(17,07)           0.497(119)          0.620 

Πεξηβάιινλ                56.76(11,43)           58.13(11,64)           -0.664(123)         0.508    

Γεληθή ΠΕ/πγεία        58.63(17,31)           66.18(19.27)           -2.343(127)         0.021 

 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε θαη ΠΕ 

ηελ πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηεο πηζαλήο επίδξαζεο ηεο νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο ζηνπο εμεηαδφκελνπο ηνκείο ηεο απηναλαθεξφκελεο ΠΕ, εμεηάζηεθε αλ 

ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο κέζνπο φξνπο 

βαζκνινγίαο ηεο νκάδαο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ είλαη παληξεκέλνη θαη ηεο νκάδαο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ είλαη ρήξνη, δηαδεπγκέλνη, ή άγακνη κέζα απφ ειέγρνπο t γηα 

δχν αλεμάξηεηα δείγκαηα κε κεηαβιεηέο ειέγρνπ ηνπο ηέζζεξηο ηνκείο θαη ηα δχν 
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γεληθά εξσηήκαηα ηνπ WHOQOL-BREF-30 θαη κεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ t, ε νκάδα ησλ 

παληξεκέλσλ εκθάληζε πςειφηεξα επίπεδα ζηελ απηναλαθεξφκελε ΠΕ ηνπο ζε 

φινπο ηνπο εμεηαδφκελνπο ηνκείο θαζψο θαη ζηηο δχν γεληθέο εξσηήζεηο ζε ζρέζε κε 

ηελ νκάδα απηψλ πνπ είλαη ρήξνη, δηαδεπγκέλνη, ή άγακνη (Πίλαθαο 5).    

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ, ζηνλ ηνκέα ηεο 

ζσκαηηθήο πγείαο παξαηεξήζεθε φηη ε νκάδα ησλ παληξεκέλσλ εκθάληζαλ αξθεηά 

πςειφηεξα επίπεδα κε Μ.Ο.=65.91 (Σ.Α.=15.87) ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ είλαη είηε 

ρήξνη, είηε δηαδεπγκέλνη, ή άγακνη κε Μ.Ο.=51.57 (Σ.Α.=15.55), κε ηελ δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπο λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t(117)=3.945 p<0.001). Χο πξνο ηνλ 

ςπρνινγηθφ ηνκέα, ηα παληξεκέλνη ζπκκεηέρνληεο εκθάληζαλ αξθεηά πςειφηεξα 

επίπεδα κε Μ.Ο.=64.88(Σ.Α.=15.02) ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ είλαη 

ρήξνη, δηαδεπγκέλνη, ή άγακνη κε Μ.Ο.= 50.37(Σ.Α=11.84), θαη ε παξαηεξνχκελε 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, (t(125)=4.255, p<0.001). Χο πξνο 

ην ηνκέα πνπ αθνξά ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ε νκάδα ησλ παληξεκέλσλ εκθάληζε 

ηδηαίηεξα πςειφηεξα επίπεδα κε Μ.Ο.=66.85(Σ.Α.=13.57) ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα 

ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ είλαη ρήξνη, δηαδεπγκέλνη, ή άγακνη κε Μ.Ο.= 

48.33(Σ.Α.=17.91), θαη ε δηαθνξά απηή κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (t(119)=5.360, p<0.001).  

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, ε νκάδα ησλ παληξεκέλσλ 

εκθάληζε πςειφηεξα επίπεδα κε Μ.Ο.=58,40(Σ.Α.=11.83), ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα 

ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ είλαη ρήξνη, δηαδεπγκέλνη, ή άγακνη κε 

Μ.Ο.=52.69(Σ.Α=8.58), θαη βξέζεθε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ (F(1,123)=2.141, p=0.034). 

Tέινο, σο πξνο ηα 2 γεληθά εξσηήκαηα γηα ηε γεληθή ΠΕ θαη ηελ πγεία, ε 

νκάδα ησλ παληξεκέλσλ εκθάληζε αξθεηά πςειφηεξα επίπεδα κε 

Μ.Ο.=64.62(Σ.Α.=17.96), ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα απηψλ πνπ είλαη ρήξνη, 

δηαδεπγκέλνη, ή άγακνη, κε Μ.Ο.=51.08(Σ.Α.=17.64), κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο λα 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t(127)=3.825, p<0.001). 

 

Πίλαθαο 5  



 

 

 

98 

Πεξηγξαθηθά Σηνηρεία θαη Απνηειέζκαηα Διέγρνπ t γηα Γπν Αλεμάξηεηα Γείγκαηα 

αλαθνξηθά κε ηελ Δπίδξαζε ηεο Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο ησλ Σπκκεηερόλησλ ζηηο 

Δμεηαδόκελεο Γηαζηάζεηο ηνπ WHOQOL-BREF 30 

                    Παληξεκέλνη     Γηαδεπγκέλνη/άγακνη/ζε ρεξεία                                                                                     

                       Μ.Ο.(Σ.Α.)            Μ.Ο. (Σ.Α.)              t(df)                     p 

σκαηηθή πγεία          65.91 (15,87)       51.57 (14.71)         3.945(117)          <0.001                                                                                                                                                                                 

Φπρνινγηθή πγεία       64.88 (15.02)       50.37 (11.84)          4.255(125)         <0.001 

Κνηλσληθέο ζρέζεηο    66.85 (13.57)        48.33 (17.91)         5.360(119)          <0.001 

Πεξηβάιινλ                58.40 (11.83)        52.69 (8.58)           2.141(123)           0.034 

Γεληθή ΠΕ/πγεία         64.62 (17.96)        51.08 (17.64)         3.285(127)          <0.001 

 

Δξγαζηαθή Καηάζηαζε θαη ΠΕ 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί εάλ ε εξγαζηαθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

κπνξεί λα έρεη θάπνηα επίδξαζε ζηνπο ηνκείο ηεο απηναλαθεξφκελεο ΠΕ ηνπο, 

ειέγρζεθε ε ηπρφλ χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηνπο κέζνπο φξνπο της 

βαζκνινγίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθείλσλ πνπ είραλ ζπληαμηνδνηεζεί θαη εθείλσλ 

πνπ ήηαλ είηε εξγαδφκελνη ή άλεξγνη ζηνπο εμεηαδφκελνπο ηνκείο ηεο 

απηναλαθεξφκελεο ΠΕ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ t γηα δχν 

αλεμάξηεηα δείγκαηα κε κεηαβιεηέο ειέγρνπ ηε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηνπο ηνκείο ηεο απηναλαθεξφκελεο ΠΕ (θαη ζηα δχν γεληθά εξσηήκαηα) θαη σο 

κεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο ηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε (ζπληαμηνχρνη θαη 

εξγαδφκελνη/άλεξγνη), θάλεθε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ δπν νκάδσλ φζνλ αθνξά ζηνπο ηνκείο ηεο ζσκαηηθήο πγείαο, θαζψο θαη σο πξνο 

ηα δχν γεληθά εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε γεληθή ΠΕ θαη ηελ πγεία. 

 Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηε ζσκαηηθή πγεία, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ ήηαλ 

εξγαδφκελνη ή άλεξγνη εκθάληζαλ πςειφηεξα επίπεδα κε Μ.Ο.= 69.30 (Σ.Α.=13,01)              

ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα πνπ ήηαλ ζπληαμηνχρνη, κε Μ.Ο.=60.25 (Σ.Α.=17.37), θαη ε 
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παξαηεξνχκελε απηή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

φπσο θάλεθε απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ t γηα άληζεο δηαθπκάλζεηο 

(t(90.270)=3.162, p=0.002). Αληίζηνηρα, σο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγηθήο πγείαο, 

βξέζεθε φηη νη εξγαδφκελνη ή άλεξγνη είραλ ειαθξψο πςειφηεξα επίπεδα, κε Μ.Ο.= 

65.85 (Σ.Α=12.81), ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα πνπ ήηαλ ζπληαμηνχρνη, κε Μ.Ο.= 60.70 

(Σ.Α.=16.42), σζηφζν ε δηαθνξά πνπ παξαηεξήζεθε αλάκεζα ζηηο δπν νκάδεο δελ 

ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Αλαθνξηθά κε ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ δπν νκάδσλ 

ζπκκεηερφλησλ, δηαπηζηψζεθε φηη νη ζπληαμηνχρνη είραλ ειαθξψο πςειφηεξα επίπεδα 

κε Μ.Ο.=63.93 (16.08) ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα ησλ 

εξγαδφκελσλ/αλέξγσλ κε Μ.Ο.=62.97 (Σ.Α=15.92), σζηφζν θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ε δηαθνξά πνπ παξαηεξήζεθε αλάκεζα ζηηο δπν νκάδεο δελ ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, ε νκάδα ησλ 

ζπληαμηνχρσλ εκθάληζε ειαθξψο πςειφηεξα επίπεδα κε Μ.Ο.=58.73 (Σ.Α.=11.29), 

ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ησλ εξγαδφκελσλ/αλέξγσλ, κε Μ.Ο=54.36 (Σ.Α.=11.57), 

νκνίσο ε παξαηεξνχκελε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. Σέινο, φζνλ αθνξά ζηα εξσηήκαηα ηεο γεληθήο ΠΕ θαη ηεο πγείαο, ε 

νκάδα ησλ εξγαδφκελσλ/αλέξγσλ εκθάληζε αξθεηά πςειφηεξα επίπεδα, κε 

Μ.Ο=68,45(Σ.Α=14.14) ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ησλ ζπληαμηνχρσλ κε 

Μ.Ο=59.19(Σ.Α.=19.76), θαη φπσο θάλεθε απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ t γηα 

άληζεο δηαθπκάλζεηο ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(t(108.68)=2.716, p=0.003). Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη θαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα (Πίλαθαο 6).               

Πίλαθαο 6 

Πεξηγξαθηθά Σηνηρεία θαη Απνηειέζκαηα Διέγρνπ t γηα Γπν Αλεμάξηεηα 

Γείγκαηα αλαθνξηθά κε ηελ Δπίδξαζε ηεο Δξγαζηαθήο Καηάζηαζεο ησλ Σπκκεηερόλησλ 

ζηηο Δμεηαδόκελεο Γηαζηάζεηο ηνπ WHOQOL-BREF 30 

                       Δξγαδφκελνη/Άλεξγνη    πληαμηνχρνη                                                             

                        Μ.Ο.(Σ.Α.)               Μ.Ο. (Σ.Α.)             t(df)                     p 

σκαηηθή πγεία            69.30 (13,01)        60.25 (17.37)        3.162(94.27)
*
       0.005                                                                                                                                                                                 

Φπρνινγηθή πγεία        65.85 (12.81)         60.70 (16.42)        1.765(125)            0.08         
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Κνηλσληθέο ζρέζεηο     62.97 (15.92)          63.93 (16.08)       -0.302(119)            0.763 

Πεξηβάιινλ                 54.36 (11.57)          58.73 (11.29)        -1.976(123)           0.051 

Γεληθή ΠΕ/πγεία          68.45 (14.14)         59.19 (19.76)        3.044(108.685)
*
     0.003 

 

* 
Απνηειέζκαηα ειέγρνπ t γηα άληζεο δηαθπκάλζεηο 

Παξνπζία/Απνπζία Πξνβιήκαηνο Τγείαο θαη ΠΕ 

Σέινο, δηεξεπλήζεθε ε πηζαλή επίδξαζε ηεο παξνπζίαο θάπνηνπ πξνβιήκαηνο 

πγείαο ζηνπο ηνκείο ηεο απην-αλαθεξφκελεο ΠΕ. Δηδηθφηεξα ειέγρζεθε ε ηπρφλ 

χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηνπο κέζνπο φξνπο βαζκνινγίαο 

ηεο νκάδαο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δελ έρνπλ θάπνην πξφβιεκα πγείαο, θαη ζε 

απηνχο, νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ θάπνην πξφβιεκα πγείαο. Όπσο θάλεθε απφ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ t κε κεηαβιεηέο ειέγρνπ ηε βαζκνινγία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηνπο ηνκείο ηεο απην-αλαθεξφκελεο ΠΕ θαη κεηαβιεηή 

νκαδνπνίεζεο ηελ θαηάζηαζε πγείαο ησλ ζπκκεηερφλησλ (απνπζία/παξνπζία 

πξνβιήκαηνο πγείαο) δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ φζνλ αθνξά ζηνπο ηνκείο ηεο ζσκαηηθήο πγείαο, ηεο 

ςπρνινγηθήο πγείαο, θαζψο θαη ζηα 2 εξσηήκαηα ηεο γεληθήο ΠΕ θαη ηεο πγείαο.  

πγθεθξηκέλα, σο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο ζσκαηηθήο πγείαο, παξαηεξήζεθε φηη ε 

νκάδα κε ηα άηνκα ρσξίο ηελ παξνπζία θάπνηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο εκθαλίδνπλ 

αξθεηά πςειφηεξα επίπεδα κε Μ.Ο.=71.79 (Σ.Α.=13.16)  ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ηα 

νπνία αλέθεξαλ ηελ παξνπζία πξνβιήκαηνο πγείαο κε Μ.Ο.=57.88 (Σ.Α=16.34), 

κάιηζηα ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ t γηα άληζεο δηαθπκάλζεηο ε 

παξαηεξνχκελε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(t(107.964)=5.092, p<0.001). Χο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγηθήο πγείαο, 

δηαπηζηψζεθε φηη ε νκάδα κε ηα άηνκα ρσξίο παξνπζία πξνβιήκαηνο πγείαο είρε 

ηδηαίηεξα πςειφηεξα επίπεδα κε Μ.Ο.=67.24 (Σ.Α.=13.18) ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ 

αλέθεξαλ φηη είραλ θάπνην πξφβιεκα πγείαο, κε Μ.Ο.= 59.10 (Σ.Α.=16.14), θαη ε 

παξαηεξνχκελε απηή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(t(125)=2.992, p=0.003). Αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ε 

νκάδα ησλ αηφκσλ ρσξίο θάπνην πξφβιεκα πγείαο εκθάληζε πςειφηεξα επίπεδα κε 
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Μ.Ο.=67.08 (Σ.Α.=16.40) ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ αλέθεξαλ ηελ παξνπζία 

πξνβιήκαηνο πγείαο, κε Μ.Ο.=61.37 (Σ.Α=15.37), ελψ δελ παξνπζηάζηεθε θάπνηα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ. Χο πξνο ηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ε νκάδα ησλ αηφκσλ πνπ αλέθεξαλ ηελ παξνπζία πξνβιήκαηνο 

πγείαο εκθάληζαλ ειαθξψο πςειφηεξα επίπεδα κε Μ.Ο=57.65(Σ.Α=11.43) ζε ζρέζε 

κε ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ θάπνην πξφβιεκα πγείαο κε Μ.Ο.=57.01(Σ.Α.=11.74), 

ελψ δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν 

νκάδσλ. Σέινο, φζνλ αθνξά ζηα εξσηήκαηα ηεο γεληθήο ΠΕ θαη ηεο πγείαο, ε νκάδα 

ησλ νκάδα ησλ ρσξίο θάπνην πξφβιεκα πγείαο εκθάληζε ηδηαηηέξα πςειφηεξα 

επίπεδα κε Μ.Ο.=73.08 (Σ.Α=13.87) ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα απηψλ πνπ αλέθεξαλ 

ηελ παξνπζία πξνβιήκαηνο πγείαο κε Μ.Ο.= 54.87 (Σ.Α=17.81), θαη ε δηαθνξά απηή, 

φπσο θάλεθε απφ ηνλ έιεγρν t γηα άληζεο δηαθπκάλζεηο, ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(t(124.359)=6.511, p<0.001).  

 

Πίλαθαο 7 

Πεξηγξαθηθά Σηνηρεία θαη Απνηειέζκαηα Διέγρνπ t γηα Γπν Αλεμάξηεηα 

Γείγκαηα Αλαθνξηθά κε ηελ Δπίδξαζε ηεο Απνπζίαο/Παξνπζίαο Πξνβιήκαηνο Υγείαο 

ζηηο Δμεηαδόκελεο Γηαζηάζεηο ηνπ WHOQOL-BREF 30 

               Με πξφβιεκα πγείαο    Υσξίο πξφβιεκα πγείαο                                                             

                     Μ.Ο. (Σ.Α.)              Μ.Ο. (Σ.Α.)              t(df)                      p 

σκαηηθή πγεία             57.88 (16.34)     71.79 (13.16)     5.092(107.964)
*
       <0.001                                                                                                                                                                                 

Φπρνινγηθή πγεία         59.10 (16.14)       67.24 (13.18)        2.992(125)              0.003 

Κνηλσληθέο ζρέζεηο      61.37 (15.37)       67.08 (16.40)        1.948(119)             0.054 

Πεξηβάιινλ                  57.65 (11.43)       57.01 (11.74)        -0.299(123)            0.765  

Γεληθή ΠΕ/πγεία        54.87 (17.81)        73.08 (13.87)     6.511(124.359)
*
      <0.001 

* 
Απνηειέζκαηα ειέγρνπ t γηα άληζεο δηαθπκάλζεηο 

ηε ζπλέρεηα, δηεξεπλήζεθε ε πηζαλή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αληηιεπηήο 

ζνβαξφηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηεο 

απηναλαθεξφκελεο ΠΕ ηνπο σο πξνο ηνπο εμεηαδφκελνπο ηνκείο ηεο. χκθσλα κε ηα 
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απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ζπζρέηηζεο, θάλεθε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αληηιεπηήο ζνβαξφηεηαο πξνβιήκαηνο πγείαο θαη 

ηεο απηναλαθεξφκελεο ΠΕ φζνλ αθνξά ζηνπο ηνκείο ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο 

πγείαο, ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο θαη ζηα εξσηήκαηα ηεο γεληθήο ΠΕ θαη 

ηεο πγείαο. Δηδηθφηεξα, θάλεθε φηη ππήξρε κηα κέηξηα αξλεηηθή ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζσκαηηθήο πγείαο θαη ηεο αληηιεπηήο ζνβαξφηεηαο 

ηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο ησλ ζπκκεηερφλησλ (r=-0.51, p<0.001). Αληίζηνηρα, 

παξαηεξήζεθε φηη ππάξρεη κηα ρακειή, αξλεηηθή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγηθήο πγείαο θαη ηεο αληηιεπηήο ζνβαξφηεηαο ηνπ 

πξνβιήκαηνο πγείαο ησλ ζπκκεηερφλησλ (r=-0.29, p).  

Απφ ηελ αλάιπζε, επίζεο, βξέζεθε φηη δελ ππάξρεη θάπνηα ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηεο απηναλαθεξφκελεο ΠΕ, φζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, θαη ηεο αληηιεπηήο 

ζνβαξφηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σέινο, βξέζεθε κηα 

ρακειή αξλεηηθή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ ΠΕ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αληηιεπηή ζνβαξφηεηα ηνπ 

πξνβιήκαηνο πγείαο ησλ ζπκκεηερφλησλ (r=-0.22, p<0.005), ελψ παξαηεξήζεθε θαη 

κηα κέηξηα αξλεηηθή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δπν γεληθψλ 

εξσηεκάησλ ηεο ΠΕ θαη ηεο πγείαο θαη ηεο αληηιεπηήο ζνβαξφηεηαο ηνπ 

πξνβιήκαηνο πγείαο ησλ ζπκκεηερφλησλ (r=-0.54, p<0.001). Σα απνηειέζκαηα 

θαίλνληαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 8). 

Πίλαθαο 8 

Γείθηεο ζπλάθεηαο (Pearson r) κεηαμύ ηεο Αληηιεπηήο Σνβαξόηεηαο 

Πξνβιήκαηνο Υγείαο θαη ηεο Βαζκνινγίαο ησλ Σπκκεηερόλησλ ζηηο Δμεηαδόκελεο 

Γηαζηάζεηο ηνπ WHOQOL-BREF 30 

                                                Βαζκφο ζπζρέηηζεο r κε      

Μεηαβιεηέο                            αληηιεπηή ζνβαξφηεηα                                        p 

                                                πξνβιήκαηνο πγείαο                                                            

σκαηηθή πγεία  - .51 <0.001 

Φπρνινγηθή πγεία  - .29   0.010 

Κνηλσληθέο ζρέζεηο                   - .21   0.074 

Πεξηβάιινλ  - .22   0.047 

Γεληθή ΠΕ/πγεία                     - .54 <0.001 
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πκκεηνρή ζε πιιόγνπο ή Δζεινληηθέο νκάδεο θαη ΠΕ 

ην πιαίζην δηεξεχλεζεο ηεο πηζαλήο επίδξαζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζε 

ζπιιφγνπο ή ζε εζεινληηθέο νκάδεο ζηελ βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνπο 

εμεηαδφκελνπο ηνκείο ηεο ΠΕ, δεκηνπξγήζεθαλ δχν νκάδεο, απηή ησλ εζεινληψλ θαη 

απηή ησλ κε εζεινληψλ, πιήξσο δηαζηαπξσκέλεο σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά κε 18 άηνκα ε θάζε κία θαη ζπγθξίζεθαλ κεηαμχ ηνπο. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ t γηα δχν αλεμάξηεηα δείγκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

βξέζεθε φηη δελ πξνθχπηεη θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο κέζνπο 

φξνπο ησλ δχν απηψλ ππννκάδσλ ζηνπο ηνκείο ηεο απηναλαθεξφκελεο ΠΕ ηνπο 

θαζψο θαη ζηα δχν γεληθά εξσηήκαηα γηα ηε γεληθή ΠΕ θαη ηελ πγεία ηνπο. 

Γηεξεύλεζε ηεο Αληηιεπηήο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο Αηόκσλ 55 εηώλ θαη άλσ 

Ο επφκελνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε ππφζεζε αλ ε 

κεγαιχηεξε θνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα βειηηψλεη ηνπο 

επηκέξνπο ηνκείο ηεο αληηιεπηήο ΠΕ ηνπο θαη επηπιένλ, λα δηεξεπλεζεί ε ππφζεζε αλ 

νη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο έρνπλ θάπνηα επίδξαζε ζηελ εθηηκψκελε θνηλσληθή 

ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

εξσηεκαηνιφγην θνηλσληθήο ππνζηήξημεο “MSPSS”. Όζνλ αθνξά ηελ εζσηεξηθή 

αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ “ΜSPSS", απηή θξίζεθε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή, 

αθνχ ν δείθηεο Cronbach α γηα ην ζχλνιν ησλ 12 εξσηεκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ήηαλ 0.90. Παξαθάησ δίλνληαη γεληθά ζηνηρεία απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην βαζκφ ηεο 

θνηλσληθήο ηνπο ππνζηήξημεο, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη λα είλαη αξθεηά έσο θαη πνιχ 

πςειφο (κε κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ην 7). 

Μέζνη Όξνη θαη Τππηθέο Απνθιίζεηο ηνπ βαζκνύ αληηιεπηήο Κνηλσληθήο 

Υπνζηήξημεο γηα ην ζύλνιν ησλ ζπκκεηερόλησλ 

                                           Μ.Ο.                Σ.Α. 

Κνηλσληθή Τπνζηήξημε                  5.54                 0.76 
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Γηεξεύλεζε ηεο Δπίδξαζεο ησλ Γεκνγξαθηθώλ ηνηρείσλ ησλ πκκεηερόλησλ 

ζηελ Αληηιεπηή Κνηλσληθή Τπνζηήξημή ηνπο 

ηε ζπλέρεηα, εμεηάζηεθε εάλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζπλδένληαη ή δηαθνξνπνηνχλ ην βαζκφ ηεο αληηιεπηήο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο ηνπο. Δηδηθφηεξα, εθαξκφζηεθε κηα ζεηξά απφ ειέγρνπο t γηα δχν 

αλεμάξηεηα δείγκαηα κε κεηαβιεηή ειέγρνπ ην βαζκφ αληηιεπηήο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο θαη κεηαβιεηέο νκαδνπνίεζεο ηηο κεηαζρεκαηηζκέλεο δεκνγξαθηθέο 

κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ θαη ζηνπο αλσηέξσ ειέγρνπο t θαη φπνπ ήηαλ 

απαξαίηεην αλαιχζεηο ζπζρέηηζεο (δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ειηθίαο θαη 

ηεο αληηιεπηήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη δηεξεχλεζε ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ηεο αληηιεπηήο ζνβαξφηεηαο πξνβιήκαηνο πγείαο θαη ηεο αληηιεπηήο 

θνηλσληθήο  ππνζηήξημεο ησλ ζπκκεηερφλησλ). 

Φύιν θαη Αληηιεπηή Κνηλσληθή Τπνζηήξημε 

Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ, θάλεθε φηη νη κέζνη 

φξνη αλδξψλ θαη γπλαηθψλ σο πξνο ηελ αληηιεπηή θνηλσληθή ηνπο ππνζηήξημε δελ 

δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (Πίλαθαο  9).  

Πίλαθαο 9 

Πεξηγξαθηθά Σηνηρεία θαη Απνηειέζκαηα Διέγρνπ t γηα Γπν Αλεμάξηεηα 

Γείγκαηα αλαθνξηθά κε ηελ Δπίδξαζε ηνπ Φύινπ ζηελ Αληηιεπηή Κνηλσληθή 

Υπνζηήξημε ησλ Σπκκεηερόλησλ 

                        Άλδξεο                       Γπλαίθεο                                       

                     Μ.Ο (Σ.Α.)                  Μ.Ο.(Σ.Α.)          t(df)                       p     

Κνηλσληθή 

Τπνζηήξημε              5,50(0.67)                   5,57(0.82)         -0.471(117)             0.638       

Ζιηθία θαη Αληηιεπηή Κνηλσληθή Τπνζηήξημε 

ηε ζπλέρεηα, ζηελ αλαδήηεζε ηεο πηζαλφηεηαο λα ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ 

ηεο ειηθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηεο θνηλσληθήο ηνπο ππνζηήξημεο έγηλε ζηαηηθή 
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αλάιπζε ζπζρέηηζεο Pearson Correlation, φπνπ ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα δελ 

εκθαλίδεηαη λα ππάξρεη θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο. 

Παξάιιεια, εθαξκφζηεθε έιεγρνο t γηα δχν αλεμάξηεηα δείγκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζεί εάλ ν βαζκφο ηεο αληηιεπηήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πνπ ήηαλ 55-64 εηψλ θαη εθείλσλ πνπ ήηαλ 65 θαη άλσ δηέθεξαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο. Φάλεθε φηη κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ήηαλ 

55-64 εηψλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ήηαλ 65 εηψλ θαη άλσ δελ ππήξρε θάπνηα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηάθνξα αλαθνξηθά κε ην βαζκφ αληηιεπηήο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο (Πίλαθαο 10). 

Πίλαθαο 10 

Πεξηγξαθηθά Σηνηρεία θαη Απνηειέζκαηα Διέγρνπ t γηα Γπν Αλεμάξηεηα 

Γείγκαηα αλαθνξηθά κε ηελ Δπίδξαζε ηεο Ζιηθηαθήο Οκάδαο ζηελ Αληηιεπηή 

Κνηλσληθή Υπνζηήξημε ησλ Σπκκεηερόλησλ 

                       55-64 εηψλ        65 εηψλ θαη άλσ                                   

                       Μ.Ο (Σ.Α.)           Μ.Ο.(Σ.Α.)              t(df)                       p      

Κνηλσληθή 

 

Τπνζηήξημε                5.54 (0.80)            5.54(0.72 )            -0.012(117)          0.991       

 

Δθπαηδεπηηθό Δπίπεδν  θαη Αληηιεπηή Κνηλσληθή Τπνζηήξημε 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί αλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ είραλ κνξθσηηθφ επίπεδν ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

απηψλ πνπ είραλ θνηηήζεη πέξα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο εθαξκφζηεθε έιεγρνο 

t γηα δχν αλεμάξηεηα δείγκαηα. Φάλεθε φηη δελ ππάξρεη θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ηεο αληηιεπηήο θνηλσληθήο 

ηνπο ππνζηήξημεο (Πίλαθαο 11).  

Πίλαθαο 11 

Πεξηγξαθηθά Σηνηρεία θαη Απνηειέζκαηα Διέγρνπ t γηα Γπν Αλεμάξηεηα 

Γείγκαηα αλαθνξηθά κε ηελ Δπίδξαζε Δπηπέδνπ Δθπαίδεπζεο ζηελ Αληηιεπηή 

Κνηλσληθή Υπνζηήξημε ησλ Σπκκεηερόλησλ 
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             πκκεηέρνληεο κε ΤΔ   πκκεηέρνληεο πέξα Τ.Δ.                                   

                   Μ.Ο (Σ.Α.)                    Μ.Ο.(Σ.Α.)              t(df)                p      

Κνηλσληθή 

 

Τπνζηήξημε             5.54 (0.80)                5.54(0.72 )              0.424(89)      0.673           

 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε θαη Αληηιεπηή Κνηλσληθή Τπνζηήξημε 

  Γηα ηεο δηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο επίδξαζεο ηεο νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αληηιεπηή θνηλσληθή ηνπο ππνζηήξημε, νκνίσο 

πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο t γηα δχν αλεμάξηεηα δείγκαηα, φπνπ παξαηεξήζεθε κία 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ είλαη παληξεκέλνη 

θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ είλαη ρήξνη, δηαδεπγκέλνη, ή άγακνη (t(117)=4.712 

p<0.001).Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θαίλνληαη παξαθάησ (Πίλαθαο 12).  

Πίλαθαο 12 

Πεξηγξαθηθά Σηνηρεία θαη Απνηειέζκαηα Διέγρνπ t γηα Γπν Αλεμάξηεηα 

Γείγκαηα Αλαθνξηθά κε ηελ Δπίδξαζε ηεο Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο ζηελ Αληηιεπηή 

Κνηλσληθή Υπνζηήξημε ησλ Σπκκεηερόλησλ 

                  Παληξεκέλνη      Γηαδεπγκέλνη/άγακνη /ζε ρεξεία                                                             

                     Μ.Ο.(Σ.Α.)          Μ.Ο. (Σ.Α.)                  t(df)                      p 

Κνηλσληθή                  

Τπνζηήξημε             5.68 (0.63)        4.90 (0.95)                  4.712(117)           <0.001  

 

Δξγαζηαθή Καηάζηαζε θαη Αληηιεπηή Κνηλσληθή Τπνζηήξημε 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί εάλ νη κέζνη φξνη ηεο αληηιεπηήο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ είλαη ζε ζχληαμε  θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 

εξγάδνληαη ή είλαη άλεξγνη δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο εθαξκφζηεθε 

έιεγρνο t γηα δχν αλεμάξηεηα δείγκαηα. Όπσο θάλεθε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

πνπ είλαη ζε ζχληαμε (Μ.Ο.=5.55, Σ.Α.=0.70) θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 
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εξγάδνληαη ή είλαη άλεξγνη (Μ.Ο.=5.53, Σ.Α.=0.88) δελ ππήξρε θάπνηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηελ αληηιεπηή θνηλσληθή ηνπο ππνζηήξημε (Πίλαθαο 13).  

Πίλαθαο 13 

Πεξηγξαθηθά Σηνηρεία θαη Απνηειέζκαηα Διέγρνπ t γηα Γπν Αλεμάξηεηα 

Γείγκαηα Αλαθνξηθά κε ηελ Δπίδξαζε ηεο Δξγαζηαθήο Καηάζηαζεο ζηελ Αληηιεπηή 

Κνηλσληθή Υπνζηήξημε ησλ Σπκκεηερόλησλ 

                πληαμηνχρνη      Δξγαδφκελνη/Άλεξγνη 

                   Μ.Ο.(Σ.Α.)          Μ.Ο. (Σ.Α.)                  t(df)                      p 

Κνηλσληθή                 

Τπνζηήξημε          5.55 (0.70)             5.53 (0.88)               -0.145(117)            0.885  

 

Παξνπζία/Απνπζία Πξνβιήκαηνο Τγείαο θαη Κνηλσληθή Τπνζηήξημε 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί εάλ νη κέζνη φξνη ηεο αληηιεπηήο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ είλαη δήισζαλ φηη αληηκεησπίδνπλ θάπνην 

πξφβιεκα πγείαο θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα κε ηελ 

πγεία ηνπο, δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο εθαξκφζηεθε έιεγρνο t γηα 

δχν αλεμάξηεηα δείγκαηα. Όπσο θάλεθε, νη κέζνη φξνη κεηαμχ ηεο ππννκάδαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πνπ δελ δήισζαλ ηελ παξνπζία πξνβιήκαηνο πγείαο (Μ.Ο.=5.65, 

Σ.Α.=0.80), θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δήισζαλ ηελ παξνπζία θάπνηνπ αλάινγνπ 

πξνβιήκαηνο (Μ.Ο.=5.47, Σ.Α=0.72) δελ δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ 

ηνπο (Πίλαθαο 14).  

Πίλαθαο 14 

Πεξηγξαθηθά Σηνηρεία θαη Απνηειέζκαηα Διέγρνπ t γηα Γπν Αλεμάξηεηα 

Γείγκαηα Αλαθνξηθά κε ηελ Δπίδξαζε ηεο Παξνπζίαο/Απνπζίαο Πξνβιήκαηνο Υγείαο 

ζηελ Αληηιεπηή Κνηλσληθή Υπνζηήξημε ησλ Σπκκεηερόλησλ 
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                  Με πξφβιεκα       Υσξίο πξφβιεκα πγείαο                  

                     Μ.Ο.(Σ.Α.)          Μ.Ο. (Σ.Α.)                  t(df)                      p 

Κνηλσληθή                 

Τπνζηήξημε              5.47 (0.72)            5.65 (0.80)               1.298(117)            0.197 

 

Σέινο, σο πξνο ηε δηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο 

εθηηκψκελεο ζνβαξφηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηεο 

αληηιεπηήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο πνπ δήισζαλ φηη ιακβάλνπλ, εθαξκφζηεθε κηα 

αλάιπζε ζπζρέηηζεο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δελ 

παξαηεξήζεθε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο αληηιεπηήο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ηνπ εθηηκψκελνπ ζνβαξνχ πξνβιήκαηνο πγείαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (r= -.013, p = 0.915) 

πκκεηνρή ζε πιιόγνπο ή Δζεινληηθέο νκάδεο θαη Κνηλσληθή Τπνζηήξημε 

Αλαθνξηθά κε ηελ πηζαλή επίδξαζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζπιιφγνπο ή 

εζεινληηθέο νκάδεο ζηελ εθηηκψκελε θνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλα, εθαξκφζηεθε νκνίσο έιεγρνο t γηα δχν αλεμάξηεηα δείγκαηα κεηαμχ 

ησλ δπν ππννκάδσλ - ησλ εζεινληψλ θαη ησλ κε εζεινληψλ. χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ t δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηνπο κέζνπο φξνπο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ είλαη κέιε ζπιιφγσλ ή 

εζεινληηθψλ νκάδσλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δελ είλαη φζνλ αθνξά ζηελ 

αληηιεπηή θνηλσληθή ηνπο ππνζηήξημε. 

 

Γηεξεύλεζε ηεο ρέζεο κεηαμύ ηεο Αληηιεπηήο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη 

ηεο Απηναλαθεξόκελεο ΠΕ (ηνκείο ηνπ WHOQOL-BREF 30) 

Ο επφκελνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

αληηιεπηήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ησλ εξσησκέλσλ κε φινπο ηνπο επηκέξνπο 

ηνκείο ηεο απηναλαθεξφκελεο ΠΕ ηνπο. Γηα ηελ δηεξεχλεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ έγηλε 

αλάιπζε ζπζρέηηζεο, κεηαμχ ηνπ βαζκνχ ηεο αληηιεπηήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηεο απηναλαθεξφκελεο ΠΕ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ 
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εξσηεκαηνινγίνπ WHOQOL-BREF 30 θαη εμεηάζηεθαλ νη δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ 

ηνπο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ δείθηε ζπλάθεηαο 

Pearson Correlation, πξνθχπηεη φηη ππάξρεη ζεηηθή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε 

κεηαμχ ηεο αληηιεπηήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο 

απηναλαθεξφκελεο ΠΕ, φπσο θαη ηεο γεληθήο ΠΕ/πγείαο. Δηδηθφηεξα, φπσο θαίλεηαη 

θη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 15), ππάξρεη κηα ρακειή, ζεηηθή ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ηεο ζσκαηηθήο πγείαο 

(r=.28, p<0.001). Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη κηα κέηξηα, ζεηηθή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζρέζε κεηαμχ ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ηεο ςπρνινγηθήο πγείαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (r=0.45, p<0.001).  

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηε ζπζρέηηζή ηνπ κε 

ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε, εκθαλίδεηαη κηα ηζρπξή, ζεηηθή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζρέζε κεηαμχ ηνπο (r=0.65, p<0.001). Χο πξνο ηε ζπζρέηηζε ηεο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο θαη ηεο απηναλαθεξφκελεο ΠΕ φζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ππάξρεη κηα πνιχ ρακειή, αιιά ζεηηθή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε 

κεηαμχ ηνπο (r=0.18, p<0.005). Σέινο, αλαθνξηθά κε ηε ζπζρέηηζε ηεο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο θαη ηεο απηναλαθεξφκελεο γεληθήο ΠΕ/πγείαο βξέζεθε φηη ππάξρεη κηα 

ρακειή, αιιά ζεηηθή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο (r=0.25, p<0.001).  

Πίλαθαο  15 

Γείθηεο ζπλάθεηαο (Pearson r) κεηαμύ ηεο Κνηλσληθήο Υπνζηήξημεο θαη ηεο 

Βαζκνινγίαο ησλ Σπκκεηερόλησλ ζηνπο Δμεηαδόκελνπο  Τνκείο ηεο ΠΕ ηνπ  

WHOQOL-BREF 30 

 

Μεηαβιεηέο 

Βαζκφο ζπζρέηηζεο (r) 

κε βαζκφ θνηλσληθήο  

ππνζηήξημεο  

   

p 

σκαηηθή πγεία 

 

.28 .003 

Φπρνινγηθή πγεία 

 

.45 <0.001 

Κνηλσληθέο ζρέζεηο 

                  

.65 <0.001 

Πεξηβάιινλ 

 

.18 .043 

Γεληθή ΠΕ/πγεία                    .25 .005 
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8. πδήηεζε 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα εζηίαζε ζηελ αλάιπζε ηεο απηναλαθεξφκελεο ΠΕ, θαζψο 

θαη ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ησλ αηφκσλ ειηθίαο 55 εηψλ θαη άλσ, νη νπνίνη 

απάληεζαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα εθηίκεζεο ηεο ζπλνιηθήο ΠΕ ηνπο θαη ηεο 

θνηλσληθήο ηνπο ππνζηήξημεο κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ εξεπλεηηθψλ 

εξγαιείσλ “WHOQOL-BREF 30” θαη “MSPSS”, αληίζηνηρα. Χο πξνο ηα επξήκαηα 

ηα νπνία πξνθχπηνπλ, αλαδείρζεθαλ αξθεηά ελδηαθέξνληα ζεκεία ζηα νπνία θαη ζα 

εζηηάζεη ε παξνχζα ζπδήηεζε. 

Αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ ζηελ εθηίκεζε 

ηεο ΠΕ ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα. Αξρηθά, απφ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ δελ παξαηεξεζήθαλε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δπν θχια ζε θαλέλαλ απφ ηνπο εμεηαδφκελνπο ηνκείο ηεο ΠΕ. 

Παξφια απηά, ην θχιν ζεσξείηαη φηη είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ ιεηηνπξγεί ζε 

αιιειεπίδξαζε κε δηάθνξνπο άιινπο δεκνγξαθηθνχο, φπσο θαη θνηλσληθν-

πνιηηηζηηθνχο παξάγνληεο, νπφηε δελ κπνξεί λα αμηνινγεζεί κεκνλσκέλα.
242

  

Δπίζεο, απφ ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε, φζνλ αθνξά ηε ζχλδεζε ηεο ειηθίαο κε 

ηελ ΠΕ ζηνπο εμεηαδφκελνπο ηνκείο ηνπ “WHOQOL-BREF 30”, βξέζεθε φηη ε 

ειηθία ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ΠΕ ησλ ζπκκεηερφλησλ - εθηφο 

ηνπ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο. ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ειηθίαο ζηνπο 

ηέζζεξηο εμεηαδφκελνπο ηνκείο ηεο ΠΕ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο έγηλε ζχγθξηζε 

αλάκεζα ζε δπν ππννκάδεο, εθείλεο ησλ αηφκσλ ειηθίαο 55-64 εηψλ θαη εθείλεο ησλ 

αηφκσλ 65 εηψλ θαη άλσ, απφ φπνπ θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζά ηνπο σο 

πξνο ηνπο ηνκείο ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο πγείαο, θαζψο θαη ζηε γεληθή ΠΕ 

θαη ηελ πγεία, ελψ δε θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα επίδξαζε ηεο ειηθίαο, φζνλ αθνξά 

ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ηα άηνκα ειηθίαο 55-64 εηψλ 

εκθάληζαλ πςειφηεξα επίπεδα ζε φινπο ηνπο εμεηαδφκελνπο ηνκείο ηεο ΠΕ ζε ζρέζε 

κε ηα άηνκα ειηθίαο 65 εηψλ, θαηαδεηθλχνληαο ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα 

ηεο ειηθίαο σο πξνο ηελ  ζπλνιηθή εθηίκεζε ηεο ΠΕ.  

                                                           

242
 Matthew H. McIntyre θαη Carolyn Pope Edwards, „The Early Development of Gender Differences‟, 

Annual Review of Anthropology 38, ηρ. 1 (Οθηψβξηνο 2009): 83–97, doi: 10.1146/annurev-anthro-

091908-164338 
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Χο πξνο ηελ εθηίκεζε ηεο ΠΕ θαη ηελ επίδξαζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηήλ, βξέζεθαλ λα ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ζσκαηηθήο πγείαο, φπσο θαη ηεο γεληθήο ΠΕ θαη πγείαο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε 

θνίηεζε ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ κε θνίηεζε πέξα ηεο 

ππνρξεσηηθήο, θαζψο ε δεχηεξε νκάδα εκθάληζε πςειφηεξα επίπεδα ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο ΠΕ, κε εμαίξεζε ησλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, φπνπ ππεξείραλ ζηε 

βαζκνινγία ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο ζηελ εθηίκεζε ηεο 

ΠΕ ησλ ζπκκεηερφλησλ, εθείλνη πνπ είλαη εξγαδφκελνη ή άλεξγνη εκθάληζαλ 

πςειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηελ ππννκάδα φζσλ είλαη ζπληαμηνχρνη, ζε αληίζεζε 

κε ηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, φπνπ νη ζπληαμηνχρνη είραλ ειαθξψο 

πςειφηεξα επίπεδα, ρσξίο φκσο λα έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηελ 

άιιε νκάδα. Αληηζέησο, ε ππννκάδα ησλ εξγαδφκελσλ/αλέξγσλ εκθάληζε αξθεηά 

πςειφηεξα επίπεδα ζε ζχγθξηζε κε ηελ ππννκάδα ησλ ζπληαμηνχρσλ ζηα εξσηήκαηα 

ηεο γεληθήο ΠΕ θαη ηεο πγείαο. Ζ κεγάιε δηαθνξά ζηηο βαζκνινγίεο ησλ δπν 

ππννκάδσλ πηζαλφηαηα λα εμεγείηαη θαη απφ ηε δηαθνξά ειηθίαο πνπ ππάξρεη 

αλάκεζα ζηα άηνκα πνπ ηηο απαξηίδνπλ, αθνχ νη ζπληαμηνχρνη είλαη, ηαπηφρξνλα, θαη 

άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο.  

Δπηπιένλ, σο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζηνλ 

ηνκέα ηεο ζσκαηηθήο πγείαο, φπσο θαη ζηνλ ςπρνινγηθφ ηνκέα, ηα παληξεκέλα άηνκα 

εκθάληζαλ αξθεηά πςειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηελ ππννκάδα απηψλ πνπ είλαη 

ρήξνη, δηαδεπγκέλνη, ή άγακνη, ελψ θαη ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, επίζεο, 

παξαηεξήζεθε φηη φζνη ήηαλ παληξεκέλνη εκθάληζαλ αξθεηά πςειφηεξα επίπεδα απφ 

ηνπο ρήξνπο/δηαδεπγκέλνπο/αγάκνπο, ελψ βξέζεθε λα ππάξρεη θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ δήισζε παξνπζίαο πξνβιήκαηνο πγείαο ή φρη, βξέζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ, φζνλ αθνξά ζηνπο ηνκείο 

ηεο ζσκαηηθήο πγείαο, ηεο ςπρνινγηθήο πγείαο, φπσο θαη ζηε γεληθή ΠΕ θαη ηελ 

πγεία, θαζψο φζνη δελ αλέθεξαλ θάπνην πξφβιεκα πγείαο είραλ πςειφηεξα επίπεδα 

ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο ηεο ΠΕ, φπσο θαη ζηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο. Δπίζεο, 

βξέζεθε φηη ζπλδένληαη ε αληηιεπηή ζνβαξφηεηα πξνβιήκαηνο πγείαο θαη ε 

απηναλαθεξφκελε ΠΕ ζηνπο ηνκείο ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο πγείαο, ηεο 

γεληθήο ΠΕ θαη ηεο πγείαο, ζε αληίζεζε κε ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, πνπ δελ θάλεθε λα 
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έρνπλ θάπνηα ζχλδεζε κε ηελ παξνπζία ζνβαξνχ πξνβιήκαηνο πγείαο. Σν ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ζηελ παξαπάλσ αλάιπζε είλαη φηη ζε φιεο, ζρεδφλ, ηηο πεξηπηψζεηο ε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο παξνπζίαο πξνβιήκαηνο πγείαο θαη ησλ ηνκέσλ ηεο 

απηναλαθεξφκελεο ΠΕ είλαη αξλεηηθή. 

ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε 

ζπιιφγνπο ή ζε εζεινληηθέο νκάδεο ζηελ βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνπο 

ηνκείο ηεο ΠΕ, απφ ηελ αλάιπζε δελ πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

δχν απηψλ ππννκάδσλ ζηνπο ηνκείο ηεο απηναλαθεξφκελεο ΠΕ ηνπο, θαζψο θαη ζηα 

δχν γεληθά εξσηήκαηα γηα ηε γεληθή ΠΕ θαη ηελ πγεία ηνπο. Σν εχξεκα απηφ έξρεηαη 

ζε αληίζεζε κε παξφκνηεο έξεπλεο ζην εμσηεξηθφ,
243

 πνπ έρνπλ δείμεη φηη ε θνηλσληθή 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ αηφκσλ απηήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ 

ξφιν, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνλ εζεινληηζκφ, απνηειεί κηα νδφ γηα θαιχηεξε πγεία ζηελ 

χζηεξε δσή, αλ θαη ε ζρέζε απηή δελ είλαη θαη‟ αλάγθε αηηηαθή.  

Αλαθνξηθά κε ηελ ππφζεζε ηεο πηζαλήο επίδξαζεο ησλ δεκνγξαθηθψλ 

παξαγφλησλ ζηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ ζπκκεηερφλησλ, απφ ηηο ζρεηηθέο 

αλαιχζεηο πξνθχπηεη φηη, σο πξνο ηνλ παξάγνληα ηνπ θχινπ, δελ ππήξμε θάπνηα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ αληξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ.  

Δπηπιένλ, σο πξνο ηνλ παξάγνληα ηεο ειηθίαο, θαίλεηαη φηη κεηαμχ απηψλ πνπ 

ήηαλ 55-64 εηψλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ήηαλ απφ 65 εηψλ θαη άλσ δελ ππήξμε 

θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο ζπζρέηηζεο 

κεηαμχ ηεο ειηθίαο θαη ηεο αληηιεπηήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

δελ εκθαλίδεηαη λα ππάξρεη θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαη κέζα απφ ηε 

ζχγθξηζε ηεο βαζκνινγίαο κεηαμχ απηψλ πνπ ήηαλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

απηψλ πνπ ήηαλ πέξα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, θαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη 

επίδξαζε ηνπ παξάγνληα απηνχ - φπσο αληίζηνηρα, δελ εκθαλίδεηαη λα ππάξρεη θαη 

θάπνηα επίδξαζε ηνπ παξάγνληα ηεο εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο - ζηελ εθηηκψκελε 

θνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ ζπκκεηερφλησλ.  
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Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί, φηη, ζε αληίζεζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο 

δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο, σο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε παξαηεξήζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ είλαη παληξεκέλνη 

θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ είλαη ρήξνη, δηαδεπγκέλνη, ή άγακνη, κε ηνπο πξψηνπο λα 

έρνπλ αξθεηά πςειφηεξα επίπεδα εθηηκψκελεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο δεχηεξνπο, απνηέιεζκα πνπ θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο χπαξμεο κηαο 

ζηαζεξφηεηαο ζηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή ππνζηήξημε απφ ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα.  

Αληηζέησο, σο πξνο ηνλ παξάγνληα ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, απφ ηελ αλάιπζε δελ πξνθχπηεη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

εθηηκψκελεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο φζσλ αλέθεξαλ φηη αληηκεησπίδνπλ θάπνην 

πξφβιεκα πγείαο θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ θάπνην αλάινγν 

πξφβιεκα, ελψ παξάιιεια, δελ παξαηεξήζεθε λα ππάξρεη θάπνηα ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηεο αληηιεπηήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ηνπ εθηηκψκελνπ ζνβαξνχ πξνβιήκαηνο 

πγείαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αλ έρεη θάπνηα επίδξαζε ε ζπκκεηνρή ζε ζπιιφγνπο 

ή εζεινληηθέο νκάδεο ζηελ εθηηκψκελε θνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη, φζνλ αθνξά ζηελ αληηιεπηή θνηλσληθή ηνπο 

ππνζηήξημε, ηα κέιε ησλ ζπιιφγσλ/εζεινληηθψλ νκάδσλ δελ έρνπλ ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηα άηνκα πνπ δελ είλαη κέιε ζε αλάινγεο νκάδεο, έλα 

εχξεκα πνπ πηζαλφλ ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ, θαζψο ην δείγκα ησλ 

αηφκσλ πνπ ειέγρζεθε θαη ζην νπνίν έγηλε ε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε ήηαλ αξθεηά 

κηθξφ. 

Όζνλ αθνξά ηνλ ηειεπηαίν εξεπλεηηθφ ζηφρν ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε 

πηζαλήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο αληηιεπηήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ησλ 

εξσησκέλσλ κε φινπο ηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο ΠΕ,  έλα αθφκε αξθεηά ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν πνπ πξφεθπςε είλαη φηη ε αληηιεπηή θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη φινη νη 

ηνκείο ηεο απηναλαθεξφκελεο ΠΕ, φπσο θαη ε γεληθή ΠΕ θαη ε πγεία ηνπο, 

ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά, έλα εχξεκα πνπ πηζαλφλ λα ρξήδεη πεξαηηέξσ έξεπλαο, ίζσο 

θαη κέζσ ελφο ζπλδπαζκνχ πνζνηηθήο κε πνηνηηθή έξεπλα γηα ηελ θαιχηεξε 

εκβάζπλζε ησλ αηηηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ απνηειέζκαηνο.   
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9. πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

 ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηρεηξήζεθε λα εμαρζνχλ νξηζκέλα 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ απηναλαθεξφκελε πνηφηεηα δσήο κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 55 εηψλ θαη άλσ, ηα νπνία 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ζπληζηνχλ έλα γεληθφ πιεζπζκφ. Ζ 

ειηθηαθή νκάδα πνπ απαζρφιεζε ηελ παξνχζα έξεπλα δελ κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί κε ηνλ φξν «ειηθησκέλνη», θαζψο, φπσο έρεη επηζεκαλζεί απφ πιήζνο 

απφ κειέηεο, ππάξρνπλ δηάθνξνη νξηζκνί ηνπ γήξαηνο. Δπίζεο, ππάξρνπλ κειέηεο
244

 

απφ ηηο νπνίεο ππνζηεξίδεηαη φηη δελ ππάξρεη γεληθή ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηελ ειηθία 

ζηελ νπνία έλα άηνκν ζεσξείηαη ειηθησκέλν, θαζψο γηα κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο ε 

ρξνλνινγηθή θαη ε βηνινγηθή ειηθία δελ ζπκπίπηνπλ πάληα. 

Όπσο καο δείρλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, θαλέλαο απφ ηνπο 

ειεγρφκελνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο, πέξα απφ ηελ ειηθία, δελ θαηαδεηθλχεηαη 

λα απνηειεί παξάγνληα πνπ λα θαζνξίδεη απφ κφλνο ηνπ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο δε βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηηο ειεγρφκελεο νκάδεο, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο, 

φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο, ελψ κφλν ε ειηθία βξέζεθε λα έρεη ζεκαληηθή 

επίδξαζε, θαη ζπγθεθξηκέλα αξλεηηθή, ζηε βαζκνινγία ηνπο ζηνπο εμεηαδφκελνπο 

ηνκείο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ΠΕ, ζχκθσλα κε ην πξνζαξκνζκέλν ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα εξεπλεηηθφ εξγαιείν “WHOQOL-BREF 30”. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

επίδξαζε ηεο ειηθίαο είλαη θαλεξή ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο ΠΕ θαη, θπξίσο, 

ζηε ζσκαηηθή θαη ηελ ςπρνινγηθή πγεία, φπνπ νη δηαθνξέο αλάκεζα ζε άηνκα 

ειηθίαο 55-64 εηψλ, ηα νπνία - δεκνγξαθηθά - ζεσξνχληαη σο νη «λεφηεξνη 

ειηθησκέλνη», φπσο έρεη αλαθεξζεί, θαη ζε εθείλα πνπ είλαη 65 εηψλ θαη άλσ, πνπ 

ζχκθσλα κε ηνλ Π.Ο.Τ ζεσξνχληαη ηππηθά σο ειηθησκέλνη, ήηαλ κεγάιεο. Όπσο, 

εμάιινπ, απνδεηθλχεηαη θη απφ άιιεο έξεπλεο
245

 πνπ είραλ ζαλ εξεπλεηηθφ ηνπο 

αληηθείκελν ηελ πνηφηεηα δσήο ζε άηνκα απηήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο, θαίλεηαη φηη ε 

ίδηα ε ειηθία απνηειεί αλεμάξηεην παξάγνληα επίδξαζεο ζε απηήλ ζπγθξηηηθά κε ηηο 
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λεφηεξεο ειηθίεο, ηφζν ζε πγηείο πιεζπζκνχο φζν θαη ζε πιεζπζκνχο κε πξνβιήκαηα 

αζζελεηψλ.  

Δπίζεο, ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα κπνξεί λα ζεσξεζεί 

θαη ε ζεηηθή ζρέζε ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο κε ηελ απηναλαθεξφκελε ΠΕ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε φινπο ηνπο εμεηαδφκελνπο ηνκείο ηεο. Ζ ζρέζε ηεο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο κε ηελ ΠΕ ησλ αηφκσλ απηήο ηεο ειηθίαο έρεη εμεηαζηεί ζε αξθεηέο 

έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην εμσηεξηθφ, θαη νη πεξηζζφηεξεο ζπλεγνξνχλ ζην φηη απηή 

ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο ΠΕ δσήο ησλ αλζξψπσλ απηψλ. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κπνξεί λα εμαρζεί ην γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα φηη ε 

θνηλσληθή δηθηχσζε ησλ αλζξψπσλ απηψλ ησλ ειηθηψλ έρεη ζεηηθή επίδξαζε σο πξνο 

ηελ επίηεπμε κηαο θαιχηεξεο δσήο γηα απηνχο.  

Χο πξνο ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα έρεη γίλεη πεξηνξηζκέλε έξεπλα ζην 

ζέκα απηφ, ελψ αλάινγεο έξεπλεο εκθαλίδνληαη λα έρνπλ σο αληηθείκελφ ηνπο, 

θπξίσο, πιεζπζκνχο κε πξνβιήκαηα ζνβαξψλ αζζελεηψλ. Αληίζηνηρεο κειέηεο κε 

ζέκα ηε ζχλδεζε ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ηεο ΠΕ ζα κπνξνχζαλ λα 

νδεγήζνπλ ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο απηήο ηεο δηεξεπλψκελεο 

πεξηνρήο θαη κάιηζηα ζε γεληθνχο πιεζπζκνχο κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο 

ηεο παξακέηξνπ ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζηελ βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο ΠΕ ησλ 

αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη ήδε, ή πιεζηάδνπλ, ζην ζηάδην ηεο απφζπξζεο απφ ηελ 

εξγαζία. 

Όζνλ αθνξά ηελ πηζαλή επίδξαζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζπιιφγνπο ή ζε 

εζεινληηθέο νκάδεο ζηελ ΠΕ ησλ ζπκκεηερφλησλ, δε βξέζεθε απηή λα απνηειεί 

παξάγνληα βειηίσζεο ηεο δσήο ηνπο, σζηφζν, ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα πιεζπζκνχ 

ησλ ζπγθξηλφκελσλ νκάδσλ ζεσξείηαη πνιχ κηθξφ γηα λα κπνξέζεη λα εμαρζεί θάπνην 

ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα. Απηή ε δηαπίζησζε κπνξεί λα απνηειέζεη θαη πξφηαζε γηα 

ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ ζηφρνπ ζε κηα αλάινγε 

κειινληηθή έξεπλα, θξίλνληαο απφ ην πιήζνο αλάινγσλ εξεπλψλ
246

 πνπ έρνπλ γίλεη 

ζην εμσηεξηθφ σο πξνο ην δήηεκα απηφ. 
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Απφ ηα παξαπάλσ βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, ζα κπνξνχζε εχινγα 

λα ηεζεί ην δήηεκα ηεο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ησλ αηηηψλ γηα ηηο νπνίεο ε δηαηήξεζε 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζε άηνκα απηψλ ησλ ειηθηψλ, θαη θαη‟ επέθηαζε ε θνηλσληθή 

ηνπο ππνζηήξημε, θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηελ ΠΕ ηνπο. χκθσλα κε ηα επξήκαηα 

ησλ πεξηζζφηεξσλ ζρεηηθψλ κειεηψλ, φπσο π.ρ. απηήο ησλ Bowling θαη Gabriel, 

πξνθχπηεη φηη ε αλάιεςε θνηλσληθψλ ξφισλ θαη ε ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο ή 

ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε θαιή ςπρνινγία θαη ε πγεία, αιιά θαη ε 

αλεμαξηεζία είλαη απαξαίηεηα, ψζηε απηνί λα ληψζνπλ φηη δνπλ κηα πνηνηηθή δσή, 

θαζψο είλαη ζεκαληηθφ γηα απηνχο λα ιακβάλνπλ ην αίζζεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ 

ηε δσή, ην θνηλσληθφ δέζηκν, ηε ζπληξνθηθφηεηα, ηελ θνηλσληθή επαθή θαη ηε 

ζπκκεηνρή, αιιά θαη ην λα αηζζάλνληαη αζθαιείο. Κη φπσο αλαθέξζεθε ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε θνηλσληθή δηθηχσζε ηνπο βνεζά λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο 

πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη ν θαζέλαο απφ απηνχο θαη, ζπγρξφλσο, λα 

απνθεχγνπλ ηελ απνκφλσζε, ηελ θνηλσληθή δηάθξηζε εηο βάξνο ηνπο θαη ηελ 

ζηαδηαθή απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ θνηλσλία ιφγσ ηεο ειηθίαο ηνπο. Όια ηα 

παξαπάλσ απνηεινχλ, ηαπηφρξνλα, θαη ηηο θχξηεο πξνθιήζεηο, πνπ έρεη θιεζεί λα 

αληηκεησπίζεη ε Δλεξγφο Γήξαλζε, κε βαζηθφ άμνλα ηελ επίηεπμε κηαο θαιχηεξεο θαη 

πνηνηηθφηεξεο δσήο ζηε ζεκεξηλή γεξάζθνπζα θνηλσλία, φπνπ νη άλζξσπνη - αθφκε 

θαη κεηά ηελ απφζπξζε απφ ηελ εξγαζία - ζα ζπλερίζνπλ λα αηζζάλνληαη 

παξαγσγηθνί σο κέιε ηεο θαη, ζπγρξφλσο, ζα κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ κε ηηο ζπάληεο 

γλψζεηο, ηελ εκπεηξία θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζε απηήλ. 

Σειεηψλνληαο ζην ζεκείν απηφ, ζα κπνξνχζε λα γίλεη κηα αλαθνξά θαη ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Παξφιν πνπ ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

επηιεγφκελσλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ κπνξεί λα απνηππψζεη ηελ ππνθεηκεληθή 

εθηίκεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηα εξεπλψκελα πεδία ηεο ΠΕ θαη ηεο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ν ζπλδπαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο κε κηα παξάιιειε 

πνηνηηθή έξεπλα ζα ήηαλ αξθεηά ρξήζηκνο γηα ηελ θαιχηεξε εκβάζπλζε ζηνπο 

εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο πνπ αξρηθά ηέζεθαλ. πγρξφλσο, ε αμηνπνίεζε ελφο δείγκαηνο 

πιεζπζκνχ κεγαιχηεξεο έθηαζεο απφ απηφλ πνπ ειέγρηεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα ζα 

ήηαλ ίζσο πην θαηάιιεινο γηα ηελ εμαγσγή ζεκαληηθψλ εξεπλεηηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ, θαη εηδηθφηεξα ζην επξχηεξν πεδίν ηεο ΠΕ αλζξψπσλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο. 
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Μέξνο 1ν: Γεκνγξαθηθά ηνηρεία 

Παξαθαινχκε λα ζεκεηψζεηε κε X ηελ απάληεζε πνπ ζαο αληηπξνζσπεχεη.  
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Μέξνο 2ν: Δξεπλεηηθό Μέξνο 

Α΄ΜΔΡΟ: Δξσηεκαηνιόγην γηα ηελ γεληθή εθηίκεζε ηεο πνηόηεηαο δσήο  

Δξσηεκαηνιόγην «WHOQOL-BREF» 

Ζ εθηίκεζε απηή ξσηά πώο αηζζάλεζηε γηα ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο, ηελ πγεία, ή άιινπο ηνκείο ηεο δσήο 

ζαο. Παξαθαιώ απαληήζηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. Αλ δελ είζηε ζίγνπξνη γηα ην πνηα απάληεζε λα δνζεί ζε κηα 

εξώηεζε, παξαθαινύκε λα επηιέμεηε απηή πνπ θαίλεηαη πην θαηάιιειε. Απηή κπνξεί ζπρλά λα είλαη ε πξώηε 

απάληεζή ζαο. Λάβεηε ππόςε ζαο ηα πξόηππα, ηηο ειπίδεο, ραξέο θαη ηηο αλεζπρίεο ζαο. αο δεηνύκε λα ζθεθηείηε ηε 

δσή ζαο ηηο ηειεπηαίεο δύν εβδνκάδεο. 

Παξαθαινύκε λα δηαβάζεηε θάζε εξώηεζε, λα ζθεθηείηε θαη λα αμηνινγήζεηε ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο θαη λα 

ζεκεηώζεηε ζε θύθιν ηνλ αξηζκό ηεο θιίκαθαο πνπ δίλεη ηελ πην θαηάιιειε γηα ζαο απάληεζε, ζε θάζε εξώηεζε. 

 

1. Πψο ζα βαζκνινγνχζαηε         Πνιύ θαθή          Καθή        Οπδέηεξε         Καιή           Πνιύ θαιή 

ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ζαο;                        1                  2                  3                     4                    5  

 

2. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε     Πνιύ δπζαξεζηε-    Γπζαξεζηε-  Ούηε δπζ/λνο/ε,     Ηθαλνπνηε-  Πνιύ ηθαλ- 

είζηε κε ηελ πγεία ζαο;                    κέλνο/ε              κέλνο/ε       νύηε ηθαλ/λνο/ε       κέλνο/ε       κέλνο/ε                 

                                                          1                        2                      3                         4                   5 

Οη επόκελεο εξσηήζεηο εμεηάδνπλ πόζν πνιύ βηώλεηε θάπνηεο θαηαζηάζεηο ηηο ηειεπηαίεο δύν εβδνκάδεο. 

                                                                   Καζόινπ      Λίγν            Μέηξηα            Πνιύ        Τπεξβνιηθά 

3. ε πνην βαζκφ αηζζάλεζηε                          1                 2                   3                       4                  5 

φηη νη ζσκαηηθνί πφλνη ζαο 

εκπνδίδνπλ λα θάλεηε ηηο δνπιεηέο ζαο;           

4. Πφζν ρξεηάδεζηε θάπνηνπ είδνπο                 1                 2                   3                        4                  5 
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ηαηξηθή ζεξαπεία γηα λα ιεηηνπξγήζεηε  

ζηελ θαζεκεξηλή δσή;                                             

5. Πφζν απνιακβάλεηε ηε δσή;                       1                  2                    3                       4                  5 

6. Πφζν αηζζάλεζηε φηη ε δσή                        1                  2                    3                       4                  5 

ζαο έρεη λφεκα;                                                                                                         

7. Πφζν θαιά κπνξείηε λα                              1                  2                    3                       4                  5 

ζπγθεληξσζείηε ζε θάηη πνπ θάλεηε;  

8. Πφζν αζθαιήο απφ εμσηεξηθνχο                 1                  2                    3                       4                  5 

 θηλδχλνπο αηζζάλεζηε ζηελ θαζεκεξηλή 

 ζαο δσή;                                                      

 9. Πφζν πγηεηλφ είλαη ην                                1                  2                    3                       4                  5  

θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ δείηε; 

Οη επόκελεο εξσηήζεηο εμεηάδνπλ πόζν απόιπηα, δειαδή ζε πνην βαζκό κπνξείηε λα βηώλεηε θάπνηεο 

θαηαζηάζεηο ή  πόζν ηθαλόο/ε ζεσξείηε όηη είζηε έηζη ώζηε λα θάλεηε νξηζκέλα πξάγκαηα ηηο ηειεπηαίεο δύν 

εβδνκάδεο. 

                                                                 Καζόινπ           Λίγν            Μέηξηα      Πνιύ          Απόιπηα 

10. Έρεηε ηελ απαξαίηεηε ελεξγεηηθφηεηα    1                    2                  3                 4                   5 

γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο  

θαζεκεξηλήο δσήο;   

11. Μπνξείηε λα απνδερζείηε ηε                    1                    2                  3                 4                   5 

ζσκαηηθή ζαο εκθάληζε;                                      

12. Έρεηε ηα απαξαίηεηα ρξήκαηα                 1                    2                   3                 4                   5 
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γηα λα θαιχπηεηε ηηο αλάγθεο ζαο;  

13. Πφζν εχθνια κπνξείηε λα έρεηε              1                    2                  3                  4                  5  

ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ρξεηάδεζηε  

γηα ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο ζαο δσήο;  

14. ε πνην βαζκφ έρεηε ειεχζεξν                 1                    2                      3                 4                   5 

ρξφλν γηα ςπραγσγία;   

15. Πφζν ηθαλνί είζηε λα θηλείζηε                  1                    2                      3                 4                  5 

ζην ρψξν θαη λα θπθινθνξείηε;  

  

Οη επόκελεο εξσηήζεηο εμεηάδνπλ πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ληώζεηε από δηάθνξεο πιεπξέο ηεο δσήο ζαο ηηο 

ηειεπηαίεο δπν εβδνκάδεο. 

                                  Πνιύ δπζαξεζηε-   Γπζαξεζηε-   Ούηε δπζ/λνο/ε,    Ηθαλνπνηε-   Πνιύηθαλνπνηε-                                                                                                                       

                                                             κέλνο/ε         κέλνο/ε    νύηε ηθαλ/λνο/ε        κέλνο/ε             κέλνο/ε    

16. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε             1                   2                      3                            4                      5 

απφ ηνλ χπλν ζαο;  

           17. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε απφ             1                    2                      3                            4                      5 

ηελ ηθαλφηεηά ζαο λα ηα βγάδεηε πέξα 

κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο;   

18. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε                     1                     2                      3                            4                      5 

είζηε απφ ηελ ηθαλφηεηά ζαο  

γηα εξγαζία;   
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19. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε                1                   2                       3                           4                     5 

 είζηε κε ηνλ εαπηφ ζαο;    

20. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε               1                     2                      3                            4                    5 

κε ηηο πξνζσπηθέο ζαο ζρέζεηο;                                                       

21. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε                  1                       2                      3                             4                   5 

απφ ηε ζεμνπαιηθή ζαο δσή; 

22. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε                           1                       2                      3                             4                   5 

είζηε απφ ηελ ππνζηήξημε πνπ 

παίξλεηε απφ ηνπο θίινπο ζαο; 

23. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε                1                      2                       3                             4                   5 

απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ  

ζηνλ ηφπν πνπ θαηνηθείηε; 

24. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε                         1                       2                      3                             4                   5 

είζηε απφ ηελ πξφζβαζε πνπ έρεηε  

ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο πγείαο;  

25. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε απφ         1                      2                      3                             4                   5 

ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηείηε; 

 

Ζ επόκελε εξώηεζε εμεηάδεη πόζν ζπρλά έρεηε νξηζκέλα ζπλαηζζήκαηα ηηο ηειεπηαίεο δύν εβδνκάδεο. 

                                                                    Πνηέ            πάληα     Μεξηθέο θνξέο   πρλά       πλερώο 

26. Πφζν ζπρλά έρεηε αξλεηηθά                        1                     2                   3                     4                5 
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ζπλαηζζήκαηα, φπσο κειαγρνιηθή                

δηάζεζε, απειπηζία, άγρνο, θαηάζιηςε; 

 

(Νέεο εξσηήζεηο γηα ηελ ειιεληθή έθδνζε ηνπ WHOQOL-BREF) 

N1.1 Πφζν θαιή θαη ζσζηή ζεσξείηε φηη είλαη ε δηαηξνθή ζαο; 

                                    Πνιύ θαθή           Καθή       Ούηε θαθή, νύηε θαιή   Καιή     Πνιύ θαιή 

                                                          1                   2                            3                        4                  5 

 

N3.4 Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε απφ ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρεηε αλαπηχμεη; 

                                            Πνιύ δπζαξεζηε- Γπζαξεζηε-  Ούηε δπζ/λνο/ε,  Ηθαλνπνηε- Πνιύ ηθαλνπνηε-  

                                                         κέλνο/ε          κέλνο/ε      νύηε ηθαλ/λνο/ε     κέλνο/ε          κέλνο/ε               

                                                          1                    2                          3                        4                     5                                                                                                                                      

Ν 4.3 Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε γεληθά κε ηελ νηθνγελεηαθή αηκφζθαηξα ζην ζπίηη ζαο; 

                                    Πνιύ δπζαξεζηε- Γπζαξεζηε-  Ούηε δπζ/λνο/ε,  Ηθαλνπνηε- Πνιύ ηθαλνπνηε-         

                                                     κέλνο              κέλνο/ε          νύηε ηθαλ/λνο/ε      κέλνο/ε           κέλνο/ε          

                                                          1                    2                          3                        4                      5         

 

N2.2 Aηζζάλεζηε φηη ε εξγαζία ή ε απαζρφιεζε πνπ έρεηε αληαπνθξίλεηαη ζηα πξνζφληα θαη ζηηο επηδηψμεηο ζαο; 

                                                   Kαζόινπ             Λίγν                Μέηξηα        Πνιύ             Απόιπηα 

                                                          1             2               3                 4                      5 
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Β΄ΜΔΡΟ: Δξσηεκαηνιόγην κέηξεζεο ηεο θνηλσληθήο  (MPSS/Zimet, Dahlem, Zimet & 

Farley, 1988. Μεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή ζηα ειιεληθά: Αζεκίλα Μπαληή & Γξεγόξεο 

ίκνο, Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο) 
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