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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«…μέσα σε κάθε ηλικιωμένο άτομο βρίσκεται ένας νέος που αναρωτιέται τι
συνέβη»
Terry Pratchett, Άγγλος Συγγραφέας

Οι άνθρωποι ζουν πλέον περισσότερο. Οι επίσημες στατιστικές αποκαλύπτουν ότι το προσδόκιμο
ζωής αυξήθηκε κατά μέσο όρο περισσότερο από δύο χρόνια, ανά δεκαετία από τη δεκαετία του
1960. Σήμερα, είναι σχετικά φυσιολογικό να γεράσει κανείς πάνω από τα 70, τα 80 ακόμη και τα 90.
Αλλά το να ζεις πολύ σημαίνει αυτόματα ότι ζεις καλά; Κανείς δεν θα αρνηθεί ότι αυτό σίγουρα δεν
ισχύει, δυστυχώς.
Εάν θέλουμε να διατηρήσουμε ένα βασικό βιοτικό επίπεδο σε μεγάλη ηλικία, δεν μπορούμε να
βασιστούμε αποκλειστικά στα κρατικά συστήματα συνταξιοδότησης και υγειονομικής περίθαλψης,
αλλά πρέπει επίσης να κάνουμε ατομικές προετοιμασίες. Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι ο ενεργός
προγραμματισμός της ζωής μετά τη συνταξιοδότηση και ο αυτό-στοχασμός των μεταβάσεων που
σχετίζονται με την ηλικία, μπορούν να επηρεάσουν θετικά και την ευημερία στη ζωή μας αργότερα.
Σε συνεντεύξεις 125 ατόμων μεταξύ 40 και 75 ετών που πραγματοποιήθηκαν στις χώρες του έργου
SenQuality, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Σλοβενία και Ισπανία, το 97% των
ερωτηθέντων θεώρησε πολύ σημαντικό ή κάπως σημαντικό το να είναι προνοητικοί/-ές στην
προετοιμασία της ζωής τους.

Ταυτόχρονα, μόνο το 43% έλαβε ήδη μέτρα. Ρίχνοντας μια ματιά στις απαντήσεις που έδωσαν οι
νεότεροι/ες συμμετέχοντες, το ποσοστό είναι κατά πολύ μικρότερο. Το 70% των ερωτηθέντων
ζήτησε περισσότερη υποστήριξη σε σχέση με την προετοιμασία της ζωής τους.

«Ξέρω ότι

θα ήταν χρήσιμο να κάνω κάποιου είδους προετοιμασία- αλλά από

που πρέπει να ξεκινήσω και που να τελειώσω. Αυτό είναι ένα θέμα που εμείς
οι άνθρωποι τείνουμε να παραμερίζουμε»
(Σχόλιο από Γερμανό ερωτηθέντα, Απρίλιος 2021)
Η προετοιμασία για την άφιξη της τρίτης ηλικίας είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Περιλαμβάνει πολλές
διαφορετικές πτυχές, νομικούς κανονισμούς, και προσωπικά υπόβαθρα, ενδιαφέροντα και
επιθυμίες. Ορισμένες καταστάσεις είναι πέρα από τον έλεγχο μας, αλλά έχουμε την ευκαιρία να
επηρεάσουμε τη ζωή μας στη Τρίτη ηλικία, σε πολλούς τομείς.
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Η Anna E. Kornadt, καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου και ο Klaus
Rothermund Πρόεδρος της Γενικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ιένας, βλέπουν την
προετοιμασία ως μια δια βίου και πολυδιάστατη διαδικασία που υπερβαίνει την οικονομική
προετοιμασία.
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Καθόρισαν στις μελέτες τους εννέα τομείς της ζωής ενός ατόμου, σχετικούς με την προετοιμασία
και με τους οποίους θα ασχοληθούμε εκτενέστερα:
Οικονομικός προγραμματισμός

Έκτακτες ανάγκες και εξαιρετικές περιστάσεις

Πνευματική και σωματική κατάσταση

Στέγαση/ Οικιακά

Εξωτερική εμφάνιση και παρουσία

Κοινωνικές σχέσεις

Υγεία

Ελεύθερος χρόνος: επιλογή κατάλληλων δραστηριοτήτων και καθημερινής ρουτίνας

Εργασία και απασχόληση
Δεν μπορούν όλοι οι τομείς να επηρεάσουν όλους τους ανθρώπους στο ίδιο επίπεδο αφού η
προσπάθεια και οι προετοιμασίες για κάθε τομέα ενδέχεται να διαφέρουν.
«Ενδιαφέρον θέμα αλλά ακούγεται δύσκολο. Έχω στην ηλικία μου ήδη τον
αριθμό «4» μπροστά, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προετοιμαστώ για τα
γηρατειά;»(Σχόλιο από Πολωνό ερωτηθέντα, Απρίλιος 2021)
Το ερώτημα πότε να ξεκινήσετε με την προετοιμασία για την ζωή μετά την σύνταξη είναι τόσο
ατομικό όσο και η ίδια η γήρανση. Δεν υπάρχει λόγος πανικού για το επόμενο «μεγάλο» ορόσημο
των γενεθλίων σας, αλλά είναι καλό να γνωρίζετε ότι η καλή και υγιής γήρανση έχει να κάνει με την
προετοιμασία και την πρόληψη, και η συνειδητοποίηση ότι ορισμένα πράγματα χρειάζονται χρόνο
ή προετοιμάζονται καλύτερα σε προηγούμενα στάδια της ζωής μας.
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Αυτός ο οδηγός παρουσιάζει τους τομείς που αφορούν την προετοιμασία της ζωής ιδιαίτερα μετά
τη συνταξιοδότηση, και ο κάθε τομέας περιλαμβάνει πρακτική υποστήριξη για το πως να κάνετε
συγκεκριμένα βήματα. Εκτός αυτού, δίνει ορισμένες γενικές συμβουλές για τον προγραμματισμό
και τον τρόπο λήψης αποφάσεων.
Στα παραρτήματα, συνοψίζονται τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την προετοιμασ ία της
ζωής των ατόμων με συνολικό αριθμό συμμετεχόντων 125 άτομα. Επιπλέον, ρίχνουμε μια ματιά
στη δημογραφική αλλαγή στην Ευρώπη και δίνονται χρήσιμες πληροφορίες για την κατάσταση στις
χώρες της κοινοπραξίας του έργου SenQuality Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία και
Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων καλών πρακτικών από τις χώρες αυτές σε σχέση με την ενεργό
γήρανση. Δεν χρειάζεται να κάνατε όλα τα βήματα με τη σειρά που δίνονται, αλλά μπορείτε να
επιλέξετε τους τομείς εκείνους που είναι πιο συναφείς με την κατάσταση της ζωής σας και τις
προτεραιότητες σας. Είναι σημαντικό να έχετε κατά νου πως, όσο περισσότερη ικανοποίηση έχει
κάποιος στους διάφορους τομείς της ζωής του, τόσο ποιοτικότερη θα είναι η ζωή του (τόσο στο
παρόν όσο και στο μέλλον).
Είστε έτοιμοι να σκεφτείτε τη ζωή σας μετά τη συνταξιοδότηση και την Τρίτη ηλικία; Ελπίζουμε να
σας δώσουμε τις βάσεις και τις πληροφορίες που θα σας εμπνεύσουν για να ξεκινήσετε τον
προγραμματισμό!

Πηγές & περαιτέρω αναγνωστικές παραπομπές
Eurostat.

Mortality

and

life

expectancy

statistics.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Mortality_and_life_expectancy_statistics

Kornadt, Anna E.; Rothermund, Klaus. “Preparation for old age in different life domains: Dimensions
and age differences.” International Journal of Behavioral Development, vol. 38, no. 3, 2014, pp. 228–
38, doi:10.1177/0165025413512065.
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2.

Οργανώνοντας την άφιξη στην Τρίτη ηλικία
«Έχω εντυπωσιαστεί με την επείγουσα ανάγκη μου να προγραμματιστώ. Η
γνώση δεν είναι αρκετή και το να είσαι πρόθυμος δεν αρκεί, οπότε η
οργάνωση και ο προγραμματισμός είναι σημαντικά»
Λεονάρντο ντα Βίντσι, Πολυμαθής – Ζωγράφος, επιστήμονας, μηχανικός, γλύπτης…

Το πως φαίνεται η διαδικασία σχεδιασμού της ζωής σας εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό από εσάς και την προσωπική σας κατάσταση: Ποιες
είναι οι επιθυμίες και τα οράματα σας για το μέλλον σας και ποια
είναι η τωρινή σας κατάσταση; Που μένετε, σε διαμέρισμα ή ισόγεια
κατοικία, σε αγροτική περιοχή ή σε μεγάλη πόλη, ποια είναι η
οικογενειακή σας κατάσταση, έχετε τη δυνατότητα να αφήνετε στην
άκρη κάποια χρήματα κάθε μήνα, πόσο υγιεινά ζείτε κλπ.
Υπάρχουν πολλά ερωτήματα και πολλές επιλογές. Μπορεί να μην
είστε σε θέση να επηρεάσετε κάθε πτυχή της ζωής σας στο μέλλον,
αλλά έχετε τη δύναμη να τη διαμορφώσετε όσο πιο ευχάριστα
γίνεται.
Αυτό που πραγματικά μετράει είναι ότι ο σχεδιασμός της ζωής δεν περιλαμβάνει μόνο το θεωρητικό
κομμάτι αλλά και την ανάληψη δράσης και (αλλαγής) συμπεριφορών, ανεξάρτητα από την ηλικία
που βρίσκεστε σήμερα.
Όταν μιλάμε για τη ζωή στο μέλλον, αυτό περιλαμβάνει την Τρίτη ηλικία, όπου συνήθως ένα άτομο
συνταξιοδοτείται από τη δουλειά και προσαρμόζεται στη ζωή χωρίς επίσημη απασχόληση, αλλά
αφορά και την τέταρτη ηλικία, στην οποία θέματα όπως η υγεία, η βοήθεια και το τέλος της ζωής
γίνεται πιο σημαντική.
Στην Τρίτη ηλικία, προετοιμάζεστε για μια αλλαγή ρόλων: Ίσως να μεταβείτε από ένα ενεργό μέλος
του εργατικού δυναμικού σε συνταξιούχο, ίσως η μετάβαση να είναι από γονείς σε παππούδες και
γιαγιάδες, από ιδιοκτήτη ισόγειας κατοικίας σε διαμέρισμα. Γενικά, η Τρίτη ηλικία περιλαμβάνει
την ιδέα της ενεργούς γήρανσης, της απόλαυσης των κοινωνικών σχέσεων και των δραστηριοτήτων
για τις οποίες δεν είχατε χρόνο προηγουμένως. Σχετικά με τις προετοιμασίες για την τέταρτη ηλικία,
ο αντίκτυπος της προχωρημένης βιολογικής ηλικίας γίνεται πιο εμφανής: επιδείνωση της υγείας
και το αναπόφευκτο του θανάτου φέρνουν στο προσκήνιο άλλες ανάγκες, διαφορετικές από αυτές
της τρίτης ηλικίας.
Οι εννέα τομείς διαφέρουν ως προς τη σημασία τους στα στάδια της ζωής στην οποία βρίσκεται το
άτομο ή προετοιμάζεται να μπει: ενώ οι τομείς προετοιμασίας της τρίτης ηλικίας που σχετίζονται
κυρίως με τη δραστηριότητα, την εργασία, τη φυσική κατάσταση και την εμφάνιση μπορεί να
φαίνονται πιο σχετικοί, για τους τομείς της τέταρτης ηλικίας, η υγεία, η στέγαση και οι καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης μπορεί να θεωρηθούν πιο σημαντικές.
Η διαδικασία προγραμματισμού είναι πολύ ατομική και όλοι οι τομείς περιλαμβάνουν τις ελπίδες
και τους φόβους του ατόμου που το οργανώνει. Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στους διαφορετικούς
τομείς. Ελπίζουμε να σας δώσουμε μια ιδέα για το τι θα ήταν καλό να σκεφτείτε και να αναζητήσετε
όταν ξεκινήσετε τη διαδικασία προγραμματισμού της ζωής σας.
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2.1. Οικονομικός Προγραμματισμός
«Τα χρήματα δεν αγοράζουν την ευτυχία αλλά ηρεμούν τα νεύρα»
Joe E. Louis, US Τραγουδιστής και Συγγραφέας
Η οικονομική προετοιμασία και προγραμματισμός αποτελεί τον πυρήνα της προετοιμασία της ζωής
για πολλούς ανθρώπους. Είναι ένας από τους τομείς που μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα σε
πρώιμο στάδιο. Ωστόσο, οι άνθρωποι τείνουν να έχουν αρνητικές προσδοκίες για το οικονομικό
τους μέλλον και, κατά συνέπεια, και απροσδόκητα, δεν είναι ο τομέας στον οποίο οι άνθρωποι
δίνουν τη μεγαλύτερη προσοχή για την προετοιμασία της ζωής τους.
« Δεν είμαι σε θέση να δημιουργήσω αποθέματα, πρέπει να τα αξιοποιήσω
στο έπακρο για να παραμείνω υγιής για μεγάλο χρονικό διάστημα και να
μπορώ να εργαστώ» (Σχόλιο από Γερμανό ερωτηθέντα, Μάρτιος 2021)

Όταν μεταβαίνετε στη συνταξιοδότηση και στη Τρίτη ηλικία, τα έσοδα και οι δαπάνες σας αλλάζουν.
Πιθανόν να πρέπει να σταματήσετε να εργάζεστε ή να θέλετε να χαλαρώσετε, αλλά μπορεί να
θέλετε να ζήσετε σε ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα, να πάτε διακοπές ή να φάτε σε ένα καλό
εστιατόριο, να φροντίσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα ή να χρειαστείτε χρήματα για μακροχρόνια
φροντίδα. Έτσι, ακόμη κι αν δεν έχετε την ευκαιρία να δημιουργήσετε μεγάλα αποθέματα, έχετε
ακόμα το χρόνο και την ευκαιρία να δώσετε ακόμα μια ευκαιρία στα οικονομικά σας.
Ας ξεκινήσουμε με κάποια βασικά στοιχεία της οικονομικής παιδείας και να ρίξουμε μια ματιά στο
τι πραγματικά χρειαζόμαστε για να ξοδέψουμε χρήματα. Το βιβλίο «Επανασχεδιασμός
συνταξιοδοτικού εισοδήματος» ή αλλιώς «Retirement Income Redesigned» δίνει μια σαφή εικόνα
σχετικά με την ιεράρχηση των εξόδων, από τις βασικές ανάγκες που έχει ένας άνθρωπος μέχρι και
τις επιθυμίες που μπορεί να έχει:

Χρήματα για
εκπλήρωση
ονείρων

Χρήματα δώρων

Χρήματα ελευθερίας

Χρήματα ασφαλείας

Χρήματα επιβίωσης
•

Χρήματα επιβίωσης- το ποσό των χρημάτων που χρειάζεται ένα άτομο απλά για να
επιβιώσει
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•
•
•
•

Χρήματα ασφαλείας- π.χ. έξοδα υγειονομικής περίθαλψης, ασφάλιση υγείας ή σχεδιασμός
χαρτοφυλακίου, ώστε να μην βγείτε εκτός προϋπολογισμού
Χρήματα ελευθερίας, που χρειάζονται για να φέρνουν χαρά και απόλαυση, όπως ταξίδια,
εκπαίδευση, χόμπι κλπ.
Χρήματα δώρων για άτομα και καταστάσεις που αξίζουν την βοήθεια σας
Χρήματα που επιθυμεί κάποιος να έχει για την πραγματοποίηση ονείρων

Η Elizabeth Warren στο «All your worth: The ultimate Lifetime
money plan» το κάνει ακόμα πιο εύκολο και κάνει διάκριση
μεταξύ των επιθυμιών, αναγκών και αποταμιεύσεων. Εισάγει
τον προϋπολογισμό 50/30/20. Σύμφωνα με αυτόν, το 50%
του εισοδήματος σας πρέπει να αφιερώνεται σε μηνιαία
έξοδα που χρειάζονται όπως η στέγαση, μεταφορά και είδη
παντοπωλείου- το 30% μπορεί να απευθυνθεί σε επιθυμίες ή διακριτικές δαπάνες- και το 20% θα
πρέπει να αφιερωθεί στην αποταμίευση ή στην πληρωμή χρεών. Αλλά αυτό είναι πάντα εφικτό;
Μπορεί να χρειαστεί ευελιξία, αλλά αυτό που σίγουρα είναι σημαντικό είναι να αρχίσουμε να
σκεφτόμαστε τις προσδοκίες για τη ζωή μας, συμπεριλαμβανομένου του εισοδήματος και του
κόστους που μπορεί να έχει.
Ρίξτε μια ματιά στα παρακάτω βήματα:
1) Ελέγξτε τη βάση σας: Ποια είναι η νόμιμη σύνταξη σας; Ποια νομοθεσία υπάρχει στη χώρα
σας για την εξασφάλιση οικονομικής ασφάλειας για τους ηλικιωμένους; Εάν είστε ήδη στη
περίοδο μετά τη συνταξιοδότηση σας, ελέγξτε επίσης εάν υπάρχουν πρωτοβουλίες που
παρέχουν εκπτώσεις για υπηρεσίες όπως οι μεταφορές, η υγεία, ο πολιτισμός κλπ.
2) Εκπαιδεύστε τον εαυτό σας στα οικονομικά ζητήματα: Δεν χρειάζεται να γίνετε ειδικοί στις
επενδύσεις ή στο χρηματιστήριο, ωστόσο μια βασική οικονομική παιδεία θα είναι χρήσιμη
για το δικό σας προγραμματισμό και για να λάβετε καλές, ενημερωμένες αποφάσεις. Το
έργο Erasmus+ “Selfmate” προσφέρει ένα δωρεάν μάθημα και υλικό για την οικονομική
παιδεία.
3) Κάντε μια επισκόπηση, και αν δεν το έχετε κάνει ήδη, βάλτε τάξη στα οικονομικά σας. Το
“Selfmate” δημιούργησε ένα υπολογιστικό φύλλο όπου μπορείτε να αντιπαραβάλλετε το
εισόδημα σας με τα έξοδα σας και να τα κατανέμετε σύμφωνα με τον κανόνα του Warren
50/30/20.0020
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4) Σκεφτείτε εκ των προτέρων, ποιο κόστος θα παραμείνει σταθερό ακόμη και με μια αλλαγή
στο εισόδημα όταν συνταξιοδοτηθείτε, και ποιο κόστος θα είναι επιπλέον στο μέλλον.
Για οικονομική παροχή, υπάρχουν συχνά καλές προσφορές υποστήριξης, άλλοτε με κρατική
υποστήριξη, άλλοτε ιδιωτικές. Δείτε τι είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας και συμβουλευτείτε για τις
διάφορες επιλογές , αλλά μείνετε επιφυλακτικοί στην απόφαση σας. Είναι το οικονομικό σας μέλλον
και αυτός είναι ο τομέας που έχει το περισσότερο ενδιαφέρον.

Πηγές & περαιτέρω αναγνωστικές παραπομπές
Evensky, Harold; Katz, Deena & Updegrave, Walter. Retirement Income Redesigned. Master plans for
Distribution – An advisor´s guide for funding boomers´ best years.
“Selfmate.eu.” Digital Financial Literacy to Count in the Moments That Count, http://selfmate.eu
Warren Elizabeth, All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan
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2.2. Έκτακτες ανάγκες και εξαιρετικές περιστάσεις
«Μην αφήνετε τις συνθήκες να σας ελέγχουν. Εσύ είσαι το αρμόδιο
άτομο να αλλάξεις τις συνθήκες στις οποίες ζεις»
Jackie Chan, Hongkong-Chinese Ηθοποιός και πολεμικός καλλιτέχνης
Έκτακτα περιστατικά και εξαιρετικές περιστάσεις είναι γεγονότα
ή προβλήματα που δεν περιμένατε να εμφανιστούν και τα οποία
πιστεύετε ότι θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή σας.
Μπορούμε όμως να σχεδιάσουμε το απρόβλεπτο; Πρέπει να
περνάμε τον χρόνο μας ανησυχώντας για ίσως δυσάρεστα
πράγματα; Ίσως για μερικές καταστάσεις ναι αλλά σημαντικό
είναι να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε στην ανθεκτικότητα μας η οποία μας βοηθάει στην
καλύτερη επίλυση των προβλημάτων και στη διατήρηση των κινήτρων μας.
Ας ρίξουμε μια ματιά σε ορισμένα σημαντικά πεδία και σχετικές ερωτήσεις:
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ:

•
•

•

•
•
•

ΔΙΑΒΙΩΣΗ/ ΘΑΝΑΤΟΣ- ΕΊΤΕ
ΕΣΕΙΣ ΕΙΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΚΟΝΤΙΝΑ ΣΑΣ ΑΤΟΜΑ:

•
•
•

•
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-

ΟΙ

•
•

Έχετε πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη; Ποιοι είναι οι
σημαντικοί αριθμοί τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης;
Έχετε συντάξει διάταγμα ασθενούς (διαφορετικά μπορεί να
ονομαστεί βούληση ζωής ή προηγμένες αποφάσεις) που
ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο θα θέλατε να σας φροντίζουν
σε περίπτωση ασθένειας; Συζητήστε με τον γιατρό σας και
αποφασίστε για σημαντικά θέματα όπως η τεχνητή διατροφή,
τεχνητή διατροφή κλπ.
Ποιος πρέπει να αποφασίσει για εσάς σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης; Σε ποιον εμπιστεύεστε 100% αυτό το σημείο της ζωής
σας; Θυμηθείτε ότι δεν μεγαλώνετε μόνο εσείς αλλά και το
άτομο που εμπιστεύεστε.
Ποιος θα φροντίσει το σπίτι/ το κατοικίδιο/ σύζυγο σας εάν
είστε στο νοσοκομείο;
Πως θα αντιμετωπίσετε τους μακροπρόθεσμους ή μόνιμους
περιορισμούς υγείας;
Υπάρχουν ρυθμίσεις μακροχρόνιας περίθαλψης; Πως και από
ποιον θα δέχεστε φροντίδα; Τι φροντίδα μπορείτε εσείς να
παρέχετε σε άλλα άτομα;
Ετοιμάσατε διαθήκη;
Ποιος θα φροντίσει τα παιδιά σας ή τα εξαρτώμενα άτομα που
φροντίζετε;
Ποιος θα φροντίσει για την κηδεία, συμπεριλαμβανομένων
των δικαστικών εξόδων; Σε ορισμένες χώρες υπάρχουν ειδικές
ασφάλειες που καλύπτουν το κόστος.
Πως μπορείτε να αντιμετωπίσετε μια μεταβαλλόμενη
κατάσταση ζωής και ποιος μπορεί να βοηθήσει;
Μπορούν οι ασφάλειες να καλύψουν το κόστος;
Τι γίνεται με τις αποταμιεύσεις σας;
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ, Η
ΔΟΥΛΕΙΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΧΑΘΕΙ, ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΚΛΠ.

•

Χρειάζεται να μπείτε σε χρέος;

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ/ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ:

•

Ζείτε σε μια περιοχή όπου είναι πιθανό να σημειωθούν
σεισμοί ή πλημμύρες; Είναι σταθερή η πολιτική κατάσταση
στον τόπο κατοικία σας;
Πρέπει να προετοιμαστείτε για απώλεια κατοικίας, υλικών
αγαθώς ή βιοπορισμού;
Έχετε διαθέσιμη κάποια ποσότητα νερού, τροφής και πρώτων
βοηθειών;
Έχετε τις απαραίτητες ιδιωτικές ασφάλειες;
Τα οικονομικά σας είναι σε τάξη και τα περιουσιακά σας
στοιχεία και τα πολύτιμα αντικείμενα σας σε καλά χέρια και
σε ασφαλές μέρος;

•
•
•
•

ΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:

ΣΤΗΝ

Αυτό μπορεί να είναι θετικό και αρνητικό, από τη γέννηση του
εγγονιού σας μέχρι διαζύγιο, ή οικονομικές διαφορές.
•
•

Πως θα αντιμετωπίσω τη νέα κατάσταση ζωής, πως θα
αλλάξει η ζωή μου;
Θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση για μένα κλπ.

Αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα με δύσκολες αποφάσεις, αλλά μπορείτε να κάνετε σωστές και καλές
προετοιμασίες και είναι θεμελιωδώς σημαντικές ακόμη και όταν βρίσκεται σε πιο νεαρή ηλικία.
Ορισμένα θέματα είναι περίπλοκα και μπορεί να είναι ασήμαντα σε περιόδους όπου η ζωή σας
κυλά ομαλά. Αλλά όταν τα προβλήματα έρθουν στην επιφάνεια, θα είστε καλύτερα
προετοιμασμένοι για να ξεπεράσετε δυσκολίες. Η προετοιμασία θα σας βοηθήσει επίσης τόσο
ψυχικά όσο και συναισθηματικά. Το σημαντικό είναι να κάνετε μια ρεαλιστική εκτίμηση του
κινδύνου και να μην φοβάστε να έρθετε σε επαφή με δυσάρεστα θέματα.
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας, εκτός από την πρακτική προετοιμασία, είναι η αντοχή σας η
ικανότητα σας να ανταποκριθείτε ώστε να αντέξετε σκληρές και δύσκολες καταστάσεις που θα σας
έρθουν με το πέρασμα των χρόνων και να τις αντιμετωπίσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Η Αμερικάνικη Ψυχολογική Ένωση συνοψίζει:

10 τρόποι για να αποκτήσετε ανθεκτικότητα :
1. Δημιουργήστε σχέσεις. Έχετε καλές σχέσεις με την οικογένειας σας, τους φίλους κλπ.;
Αποδεχτείτε τυχόν βοήθεια.
2. Αποφύγετε να βλέπετε τις κρίσεις ως ανυπέρβλητα προβλήματα. Δεν μπορείτε να αλλάξετε
το γεγονός ότι συμβαίνουν εξαιρετικά αγχωτικά γεγονότα, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τον
τρόπο που ερμηνεύετε και ανταποκρίνεστε σε αυτά τα γεγονότα. Επικεντρωθείτε στο
μέλλον.
3. Αποδεχτείτε ότι η αλλαγή είναι μέρος της ζωής. Δεν μπορείτε να επηρεάσετε τα πάντα,
οπότε επικεντρωθείτε σε πράγματα που μπορείτε να αλλάξετε.
4. Προχωρήστε προς τους στόχους σας. Καθορίστε ρεαλιστικούς στόχους και κάντε μικρά
βήματα για να τους επιτύχετε.
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5. Πραγματοποιήστε αποφασιστικές ενέργειες, αντί να αποσυνδεθείτε εντελώς από τα
προβλήματα και τα άγχη και από το να εύχεστε να φύγουν.
6. Αναζητήστε ευκαιρίας για ανακάλυψη του εαυτού σας.
7. Καλλιεργήστε μια θετική άποψη για τον εαυτό σας. Η ανάπτυξη εμπιστοσύνης στην
ικανότητα σας να επιλύετε προβλήματα και η εμπιστοσύνη στα ένστικτα σας βοηθά στην
ανάπτυξη της ανθεκτικότητας.
8. Κρατήστε τα πράγματα σε προοπτική. Εξετάστε ένα ευρύτερο πλαίσιο και μια
μακροπρόθεσμη προοπτική.
9. Διατηρήστε μια ελπιδοφόρα προοπτική. Προσπαθήστε να απεικονίσετε αυτό που θέλετε
αντί να ανησυχείτε για αυτό που φοβάστε.
10. Φροντίστε τον εαυτό σας. Δώστε προσοχή στις δικές σας ανάγκες και συναισθήματα.

Εάν θέλετε να εκπαιδεύσετε περαιτέρω την ανθεκτικότητα σας, ρίξτε μια ματιά στο έργο Erasmus+
Breakthrough for Resilience που παρέχει διαφορετικούς πόρους για εκπαίδευση.

Πηγές & περαιτέρω αναγνωστικές παραπομπές
The American Psychological Association, The Road to Resilience, https://www.uis.edu/counselingcenter/wpcontent/uploads/sites/87/2013/04/the_road_to_resilience.pdf.
“The Resilience Project.”
http://resilienceproject.eu/.

Breakthrough for
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2.3. Πνευματική και Σωματική Κατάσταση
«Τα κορμιά μας είναι οι κήποι μας- οι θελήσεις μας είναι οι
κηπουροί μας»
William Shakespeare, Άγγλος θεατρικός συγγραφέας, ποιητής και ηθοποιός.
Ας είμαστε ειλικρινείς, όλοι γνωρίζουμε ότι η ψυχική και σωματική ικανότητα είναι από τους πιο
σημαντικούς παράγοντες για μια μακρά και ευτυχισμένη ζωή. Και γνωρίζουμε επίσης ότι δεν πρέπει
να περιμένουμε για να κάνουμε κάτι καλό για τον εαυτό μας- αν δεν υπήρχε ο πιο αδύναμος μας
εαυτός. Ας μιλήσουμε λοιπόν για κίνητρα, γι’ αυτό ρίξτε μια ματιά στο μοντέλο GROW!
GROW σημαίνει

G oal (Στόχος)
R eality (Πραγματικότητα)
O ptions (Επιλογές ή Εμπόδια)
W ill (Θέληση)
Πως δουλεύει το μοντέλο GROW;
Καθορίστε τον στόχο: Αρχικά, πρέπει να ορίσετε τι θέλετε να αλλάξετε ή να επιτύχετε ως στόχο.
Βεβαιωθείτε ότι αυτός είναι ένας έξυπνος στόχος και:
• Συγκεκριμένος
• Μετρήσιμος
• Επιτεύξιμος
• Ρεαλιστικός/ σχετικός
• Χρονικά περιορισμένος
1. Εξετάστε την πραγματικότητα (ή την τρέχουσα κατάσταση): αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα.
Πολύ συχνά, οι άνθρωποι προσπαθούν να φτάσουν σε έναν στόχο χωρίς να λάβουν πλήρως
υπόψη την αφετηρία τους και συχνά χάνουν κάποιες πληροφορίες που χρειάζονται για να
επιτύχουν τον στόχο τους. Σκεφτείτε την τρέχουσα πραγματικότητα σας, η λύση μπορεί να
αρχίσει να εμφανίζεται καθώς και τα βήματα που πρέπει να κάνετε για να την φτάσετε.
2. Εξερευνήστε τις επιλογές ή/και τα εμπόδια: τώρα καθορίστε τι είναι δυνατό- ποιες είναι οι
επιλογές για την επίτευξη του στόχου σας;.
3. Καθιέρωση της θέλησης: Προγραμματίστε το δρόμο σας προς τα εμπρός. Εξετάζοντας την
τρέχουσα πραγματικότητα και εξερευνώντας τις επιλογές, θα έχετε τώρα μια καλή ιδέα για
το πως μπορείτε να επιτύχετε αυτούς τους στόχους.
Το τελευταίο βήμα είναι να δεσμευτείτε σε συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να προχωρήσετε
προς τους στόχους σας. και στη συνέχεια φυσικά ελέγξτε την πρόοδο σας.
Έτσι, πρακτικά μιλώντας, αν θέλετε να κάνετε κάτι για τη φυσική
σας κατάσταση, μην αρχίσετε να σχεδιάζετε το επόμενο τρέξιμο
σε ολόκληρη την πόλη ως ένα άτομο που δεν είναι σε φόρμα.
Θέστε έναν ρεαλιστικό στόχο, όπως να τρέξετε 5 χιλιόμετρα
μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Ξεκινήστε αργά, δώστε
προσοχή στη φυσική σας κατάσταση, κάντε ένα πρόγραμμα για
το πόσες φορές την εβδομάδα θα τρέχετε και επίσης να είστε
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ρεαλιστές ότι ταιριάζει με τις άλλες δεσμεύσεις σας χωρίς να προκαλείτε στον εαυτό σας επιπλέον
άγχος. Στη συνέχεια, προχωρήστε!
Παρεμπιπτόντως, ο κανόνας 21/90 αναφέρει ότι χρειάζονται 21 ημέρες για να γίνει συνήθεια και
90 ημέρες για να γίνει μόνιμη αλλαγή στον τρόπο ζωής. Πάρτε λοιπόν το χρόνο σας όταν
προσπαθείτε να πείσετε τον πιο αδύναμο εαυτό σας!
Η διατήρηση της φυσικής κατάστασης δεν είναι τόσο περίπλοκη όσο νομίζετε στην αρχή. Δεν
χρειάζεται να πηγαίνετε σε γυμναστήριο και να σηκώνετε βάρη πέντε φορές την εβδομάδα (αν αυτό
είναι κάτι που θέλετε όμως πραγματικά, τότε κάντε το!). Το να παρακολουθείτε το βάρος σας, να
επιλέγετε τις σκάλες αντί το ασανσέρ, το να τρώτε υγιεινά και να προσπαθείτε να συμπεριλάβετε
κάποια άσκηση στη ζωή σας χρειάζεται χρόνο. Μερικές φορές είναι πιο εύκολο να βρεις κάποιον να
κάνεις κάτι μαζί: το μάθημα γιόγκα, το υγιεινό μαγείρεμα (υπάρχει μια συναρπαστική συνταγή!!),
η βόλτα με το ποδήλατο στη λίμνη (ακόμη και σε βροχερούς καιρούς). Και φυσικά, μπορείτε να
συνδυάσετε τη μάθηση για την ψυχική σας κατάσταση και την άσκηση για τη φυσική σας
κατάσταση: Γιατί να μην λάβετε μέρος στο μάθημα χορού που σκεφτόσασταν χρόνια ή να μάθετε
πως να πλέετε όπως θέλατε σαν παιδί; Ή μπορεί να ανακαλύψετε ένα πάθος για πεζοπορία
ανακαλύπτοντας τοπικούς ιστορικούς χώρους.
Γνωρίζετε την αγγλική παροιμία «Δεν μπορείς να μάθεις σε έναν παλιό σκύλο νέα κόλπα;». Εδώ
λοιπόν, μιλάμε για το αντίθετο: Η δια βίου μάθηση είναι ένας πολύ καλός τρόπος να διατηρείτε το
μυαλό σας ενεργό και σε φόρμα. Να είστε ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες και πράγματα! Πάντα θέλατε
για παράδειγμα να μάθετε να ιππεύετε ένα άλογο, να μιλάτε γαλλικά, να παίζεται πιάνο, να
επισκευάζετε ένα αυτοκίνητο ή να χτίζετε μια καρέκλα; Τότε δοκιμάστε το!

«Είμαι 45 ετών και τα σχέδια μου είναι να επιστρέψω στο Πανεπιστήμιο και να αρχίσω
να κάνω όλα αυτά που δεν είχα χρόνο να κάνω! Ήρθε η ώρα της επανεκκίνησης» (Σχόλιο
από Έλληνα ερωτηθέντα, Μάρτιος 2021)
Είτε παρακολουθείτε πανεπιστημιακά μαθήματα, είτε
πηγαίνετε στο τοπικό κοινοτικό κέντρο, είτε βρίσκεστε ένα
σεμινάριο στο διαδίκτυο, η έκθεση του εγκεφάλου σας σε νέες
πληροφορίες είναι ευεργετική ανεξάρτητα από την ηλικία. Να
έχετε κατά νου: η εκμάθηση της μάθησης είναι επίσης μια
διαδικασία. Οι σχολικές σας μέρες είναι πιθανόν στο παρελθόν
και έτσι μπορεί να χρειαστεί να πρέπει να συνηθίσετε ξανά τη
διαδικασία της εκμάθησης. Με το χρόνο ωστόσο γίνεται
ευκολότερο!
Ο προγραμματισμός στον τομέα «Πνευματική και Σωματική Υγεία» περιλαμβάνει την εύρεση
τρόπων για να παραμείνει κάποιος ενεργός, αλλά αυτό συνδέεται στενά και με άλλους τομείς. Για
παράδειγμα, η ενασχόληση με ένα χόμπι θα επηρεάσει θετικά τη ψυχική σας ικανότητα, η οποία με
τη σειρά της θα έχει θετικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία σας. Η διατήρηση της
σωματικής σας δραστηριότητας μέσω της άσκησης, της ενασχόλησης σας στο κήπο ή παρόμοιες
δραστηριότητες, είναι πιθανό να βελτιώσει την υγεία σας. Επίσης, η εργασία και η απασχόληση, οι
δραστηριότητες αναψυχής και ο τρόπος ζωής αλλά και η στέγαση επηρεάζουν τόσο τη ψυχική όσο
και τη σωματική ικανότητα κάποιου.
Είμαστε κοινωνικά όντα, η ανταλλαγή με άλλους διατηρεί επίσης τον εγκέφαλο μας ενεργό και σε
φόρμα. Μας κάνει να σκεφτόμαστε, να αλλάζουμε προοπτικές, να αντιμετωπίζουμε νέες
καταστάσεις…
Ρωτήστε τον εαυτό σας μερικές ερωτήσεις όταν αρχίσετε να εργάζεστε στον συγκεκριμένο τομέα:
•

Γιατί και πως θα θέλατε να παραμείνετε σε φόρμα;
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•
•
•
•

Μπορείτε να ξεκινήσετε τη βελτίωση της φυσικής σας κατάσταση σε αυτή τη περίοδο της
ζωής σας;
Υπάρχουν συγκεκριμένες ανησυχίες που πρέπει να αντιμετωπίσετε, ίσως με τη βοήθεια
κάποιου γιατρού;
Ποια είναι τα στοιχεία στη ζωή σας που σας δίνουν σταθερότητα και σας βοηθούν να
παραμείνετε δυνατοί;
Τι σας ενδιαφέρει και τι απολαμβάνετε περισσότερο;

Δεν είναι ποτέ αργά για να ξεκινήσετε ξανά!
Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής από την Πολωνία: Αυτό-αξιολόγηση της ευημερίας
Κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ SEAL-Senior
Education for Active Living, η CKU Sopot ανέπτυξε έναν πίνακα αυτόαξιολόγησης για τους ηλικιωμένους, ο οποίος βοηθά να εκτιμηθεί τι
βελτιώνει ή τι χαλάει τη διάθεση τους, ποιες συνθήκες πρέπει να
αποφεύγουν και ποιες πρέπει να κάνουν περισσότερο για να αυξήσουν την
ικανοποίηση τους γύρω από τη ζωή. Καθώς το επίπεδο γενικής ικανοποίησης
αυξάνεται, θεωρείται ότι η δραστηριότητα των ηλικιωμένων θα αυξηθεί ,
όσο και η ανεξαρτησία τους αλλά και η γενική υγεία τους. Επιπλέον, η
αξιολόγηση ενθαρρύνει μια αυξημένη ικανότητα αυτό-αξιολόγησης των
συμπεριφορών και των συναισθηματικών καταστάσεων ενός ατόμου, τον προγραμματισμό και
την αύξηση του επιπέδου της γενικής δραστηριότητας της ζωής.
Η αυτό-εξέταση περιλαμβάνει την τήρηση ημερολογίου ευεξίας για περίοδο 2 εβδομάδων. Κάθε
μέρα το βράδυ πριν πάει για ύπνο ο χρήστης, θα πρέπει να καταγράφει τις δραστηριότητες στις
οποίες συμμετείχε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Με βάση αυτή την παρατήρηση, ο αξιολογητής
θα είναι σε θέση να καθορίσει σε ποιες δραστηριότητες ένιωθε καλύτερα ο χρήστης και ποιες
από αυτές είχαν αρνητικό αντίκτυπο σε αυτόν. Έτσι, τα άτομα που λαμβάνουν μέρος στην
αξιολόγηση θα μαθαίνουν να προγραμματίζουν κάθε μέρα όσο το δυνατόν περισσότερες
δραστηριότητες οι οποίες βελτιώνουν την ευημερία τους και να αποφεύγουν την κατάθλιψη.
Τι σας κάνει λοιπόν ευτυχισμένους; Σκέψου λίγο τη ζωή σου!
Περισσότερες πληροφορίες: https://sealproject.eu/en/results-en/
Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής από τη Σλοβενία: Πρωινή υπαίθρια άσκηση
Η ένωση υγείας στη Σλοβενία έχει 230 ομάδες σε 86 δήμους με πάνω από 4000 μέλη. Ο μέσος
όρος ηλικίας είναι τα 69 έτη. Η πρωινή άσκηση «1000 κινήσεις» ξεκινά στις 7.30 σε υπαίθριο
χώρο, σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους (αθλητικά πάρκα, αθλητικά γήπεδα, δίπλα στη
θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, πάρκα, πάρκινγκ, παιδικές χαρές κλπ.). Το πρόγραμμα
πραγματοποιείται καθημερινά εκτός Κυριακής και αργιών. Η άσκηση πραγματοποιείται έξω στη
φύση και κοντά στα σπίτια κατά τη διάρκεια όλων των εποχών και σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
Οι ασκήσεις καθοδηγούνται από εκπαιδευμένους εθελοντές με τη βοήθεια επαγγελματικά
εκπαιδευμένου προσωπικού. Οι ασκήσεις δεν είναι πολύ απαιτητικές και δεν απαιτούν
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προηγούμενη γυμναστική εμπειρία ή ακριβό αθλητικό εξοπλισμό. Η καθημερινή ρουτίνα διαρκεί
30 λεπτά.
Οι ασκήσεις γίνονται το πρωί, καθώς αυτή η άσκηση βελτιώνει τη σωματική και ψυχική
κατάσταση του ατόμου, επηρεάζει θετικά την απώλεια βάρους και άλλα θέματα υγείας.
Επιπλέον, λόγω της κίνησης στη φύση και της ευχάριστης συναναστροφής σε μια ομάδα,
βελτιώνεται η ψυχική κατάσταση, μειώνεται το αίσθημα μοναξιάς, του κοινωνικού αποκλεισμού
και της κατάθλιψης.
Η πρωινή άσκηση βοηθά στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την ενεργό γήρανση και τις ευκαιρίες
που έχουν οι κάτοικοι στο τοπικό περιβάλλον για να διατηρήσουν τη φυσική και τη ψυχική τους
κατάσταση, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να φροντίζουν καλύτερα την υγεία τους και να
συνδέονται μεταξύ τους.
Σας φαίνεται ωραία ιδέα; Γιατί δεν δημιουργείτε τη δική σας ομάδα;
Περισσότερες πληροφορίες : https://solazdravja.com/
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2.4. Στέγαση
«Σπίτι είναι εκεί που βρίσκεται η καρδιά σου»
Pliny the Elder, Ρωμαίος συγγραφέας, νατουραλιστής φιλόσοφος
Πως και που ζείτε τώρα; Είναι αυτό το κατάλληλο μέρος για εσάς για τη συνέχεια της ζωής σας;
Μπορείτε να το συντηρήσετε οικονομικά; Είναι εφικτή η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα
νοικοκυριό ή ακόμα και η δημιουργία κήπου; Πως είναι η υποδομή του κτιρίου, χρειάζεστε
αυτοκίνητο για να φτάσετε εκεί ή υπάρχει η δυνατότητα δημόσιας συγκοινωνίας; Υπάρχουν
εμπορικές εγκαταστάσεις, ιατρικές υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις αναψυχής σε κοντινή απόσταση;
Το πως και που να ζήσετε είναι πολύ σημαντικό για την ευημερία σας. Η ανεξαρτησία και ο
αυτοπροσδιορισμός, η ασφάλεια αλλά και οι κοινωνικές σχέσεις και η ποιότητα ζωής είναι
σημαντικοί παράγοντες κατά την εξέταση της στέγασης σας τα επόμενα χρόνια της ζωής σας.
Η στέγαση συνδέεται με άλλους τομείς όπως τα οικονομικά, οι κοινωνικές σχέσεις και η υγεία. Είναι
μια σύνθετη αλλά και πολύ οργανωμένη κατηγορία αφού διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία επιλογών
και πόρων.
1. Ξεκινήστε με τη σκέψη για το πως φαντάζεστε να είναι η ιδανική κατάσταση διαβίωσης σας
τα επόμενα χρόνια:
• Μένετε ακόμα στο διαμέρισμα ή σπίτι που μένατε
τα τελευταία χρόνια;
• Ζείτε μόνοι, με το σύντροφο σας ή με φίλους;
• Πόσα δωμάτια και τετραγωνικά μέτρα θα θέλατε να
έχει ιδανικά το σπίτι σας;
• Τι είναι πιο σημαντικό για εσάς, να έχετε μπαλκόνι,
ένα μικρό κήπο, ένα επιπλέον δωμάτιο για παιχνίδι,
μια μεγάλη κουζίνα….;
•
Θέλετε να ζείτε κοντά στην οικογένεια σας;
•
Προτιμάτε να ζείτε σε μια πιο αγροτική ή αστική
περιοχή;
2. Στη συνέχεια, σκεφτείτε εάν αυτό είναι εφικτό και ρεαλιστικό και τι θα πρέπει να κάνετε για
να κάνετε την επιθυμία σας πραγματικότητα.
• Θα είστε σε θέση να συντηρήσετε οικονομικά και φυσικά το σπίτι ή το διαμέρισμα σας;
• Πως είναι το περιβάλλον σας, έχετε οικογένεια και φίλους, ιατρικές αλλά και εμπορικές
ή ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις σε κοντινή απόσταση;
• Θα έπρεπε να κάνετε κάποια αναδιαμόρφωση όπως να μετακινήσετε το υπνοδωμάτιο
από τον επάνω στον κάτω όροφο;
Γενικά, υπάρχουν δύο επιλογές:
Μείνετε στο σπίτι το οποίο διαμένετε τα
τελευταία χρόνια;

Ή μετακόμιση;

Ελέγξτε
εάν
είναι
δυνατές
κάποιες
προσαρμογές όταν χρειαστεί να γίνουν:

•

•

Πως είναι το μπάνιο, η είσοδος στο ντους
είναι στο επίπεδο του εδάφους ή
τουλάχιστον εύκολη στην πρόσβαση;
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•

•

Μπορείτε να φτάσετε εύκολα σε όλα τα
είδη που είναι χρήσιμα και σημαντικά για
εσάς;
Υπάρχουν σκάλες στην είσοδο ή σε
οποιονδήποτε άλλο χώρο; Είναι δυνατόν
να εγκαταστήσετε κιγκλίδωμα ή κάποιο
ανελκυστήρα σκάλας;

•
•
•

Υπάρχουν υπηρεσίες φροντίδας
ή
προσφορές υποβοηθούμενης διαβίωσης;
Ποια σπίτια φροντίδας είναι κατάλληλα
για εσάς όταν τα χρειαστείτε;
Πως είναι οι γειτονικές και ψυχαγωγικές
ευκαιρίες που έχετε;

Μπορείτε να λάβετε βοήθεια σε περίπτωση
ανάγκης στο σπίτι ή από τον κήπο;
Με τον αυξανόμενο πληθυσμό ενεργών ηλικιωμένων σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες,
αναπτύσσονται πολλές νέες ιδέες διαβίωσης για τη Τρίτη και τέταρτη ηλικία.
Εάν δεν είστε σίγουροι από που να ξεκινήσετε προσπαθήστε να βρείτε έναν οργανισμό ή ειδικό που
μπορείτε να συμβουλευτείτε για αυτά τα θέματα.

Πρακτικός Οδηγός για την προετοιμασία ένταξης στην

Τρίτη ηλικία

19

2.5. Εξωτερική Εμφάνιση και Παρουσία
«Το τι είναι η ομορφιά δεν το γνωρίζω, αν και προσκολλάται σε
πολλά πράγματα»
Albrecht Dürer, Γερμανός ζωγράφος, τυπογράφος και θεωρητικός της Γερμανικής
Αναγέννησης
Η εξωτερική εμφάνιση και παρουσία μπορεί να μην φαίνεται
ως ο πιο σημαντικός τομέας. Αλλά δεν έτυχε να βρεθούμε όλοι
μπροστά στον καθρέφτη βγάζοντας άσπρα μαλλιά, να
βλέπουμε τις ρυτίδες και την αυξανόμενη γραμμή στη περιοχή
της κοιλιάς να μεγαλώνει με μια αίσθηση έκπληξης ή ακόμα
καλύτερα δυσαρέσκειας;
Περισσότερο από άλλους τομείς, η εξωτερική εμφάνιση και
παρουσία απαιτεί προβληματισμό σχετικά με τα στερεότυπα
της ηλικίας και τα προσωπικά πρότυπα ομορφιάς.
Αντί για ουσιαστικό και απτό προγραμματισμό, η προετοιμασία της ζωής μας σε αυτό τον τομέα
σημαίνει συνειδητή συνεννόηση με το γεγονός ότι το σώμα μας αλλάζει με την ηλικία, τι σημαίνει
αυτό για εμάς προσωπικά, πως θα θέλαμε να το αντιμετωπίσουμε και τι θέλουμε να
αντιπροσωπεύουμε προς τον έξω κόσμο.
Η προετοιμασία σε αυτόν τον τομέα ασφαλώς συνδέεται με τον τομέα της φυσικής και ψυχικής
κατάστασης, την υγεία αλλά και με τον ελεύθερο χρόνο και τις καθημερινές δραστηριότητες.
Ο τομέας της εξωτερικής εμφάνισης και παρουσίας χωρίζεται σε δύο κύριες κατηγορίες:
•

•

Αυτό- αντίληψη της εικόνας του σώματος (δηλ. πως βλέπω το δικό μου σώμα και πως νιώθω
γι’ αυτό)
και
Εμφάνιση (δηλ. Πως θα ήθελα να φαίνομαι στους άλλους)

Ενώ υπάρχει άφθονη βιβλιογραφία σχετικά με την εικόνα του σώματος και τη φυσική εμφάνιση
που σχετίζεται με νεότερα άτομα, η αντίληψη ως προς την αντίληψη των μεγαλύτερων/
ηλικιωμένων ατόμων λαμβάνει μικρότερο ενδιαφέρον- παρά το γεγονός ότι τα άτομα της τρίτης
ηλικίας πρέπει να προσαρμοστούν σε πολλές αλλαγές στη φυσική τους κατάσταση και εμφάνιση
και από την άλλη, πρέπει να αντιμετωπίσουν μια μεταβαλλόμενη στάση απέναντι στο σώμα και τα
βλέμματα. Οι άνδρες και οι γυναίκες μπορούν να προσεγγίσουν διαφορετικά αυτό τον τομέα,
καθώς το γυναικείο σώμα μπορεί να θεωρείται συνήθως διαφορετικό από το ανδρικό, ωστόσο και
τα δύο φύλα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις φυσικές αλλαγές στη διαδικασία γήρανσης και το πως
να συμβιβαστούν με αυτές τις αναπόφευκτες αλλαγές στην εμφάνιση τους.
«Είναι κιόλας φθινόπωρο; Για εμένα είναι ακόμα άνοιξη…» (Σχόλιο από Πολωνό
ερωτηθέντα, Απρίλιος 2021)
Η προετοιμασία για αυτόν τον τομέα μπορεί να ξεκινήσει με την πρώτη αμφισβήτηση των δικών
σας αντιλήψεων για την ηλικία και ένα γερασμένο σώμα. Στις κοινωνίες μας που ευνοούνται οι νέοι
εφαρμόζοντας φίλτρα Photoshop και Instagram σε κάθε εικόνα, δεν είναι εύκολο να βρεθούν
ρεαλιστικές απεικονίσεις γερασμένων σωμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο,
παρατηρώντας τη δική σας αντίδραση στην εμφάνιση των ατόμων τρίτης ηλικίας, ίσως να βρείτε
τρόπους να συμβιβαστείτε με τα δικά σας στερεότυπα.
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Λαμβάνοντας υπόψη τις εικόνες της ηλικίας
Παραδείγματα καλών πρακτικών από τη Γερμανία: The beauty of Age & Age Images
Για την εικονική έκθεση φωτογραφίας «The beauty of age», η φωτογράφος Laura Zalenga
επισκέφθηκε τριάντα άτομα ηλικίας 75 έως 98. Με την έκθεση προσπαθεί να υπενθυμίσει
στους ανθρώπους ότι η ομορφιά δεν έχει ημερομηνία λήξης αλλά γίνεται ενδιαφέρουσα και
εκφράζει συχνά αόρατη σοφία. Η εικονική περιήγηση μέσω της έκθεσης προσπαθεί να
ξυπνήσει την περιέργεια για τα θετικά στοιχεία της γήρανσης και τις φιλίες με τους
ηλικιωμένους.
Ρίξτε μια ματιά στις όμορφες εικόνες που μπορεί να επηρεάσουν την άποψη σας για την
πραγματική ομορφιά: https://beautyofage.myportfolio.com/.
Το “Altersbilder” (Age Images), το οποίο ξεκίνησε από το
Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογενειακών
υποθέσεων, Ηλικιωμένων, Γυναικών και Νέων εστιάζει
περισσότερο στους πολύ διαφορετικούς τρόπους με τους
οποίους ζουν σήμερα οι παλαιότερες γενιές. Αυτό το έργο
θέλει να ανανεώσει τις ιδέες για τη ζωή μετά τη
συνταξιοδότηση και να ενθαρρύνει τους ηλικιωμένους να
συνεισφέρουν τις ικανότητες τους στη κοινωνία με αυτόπροσδιορισμένο τρόπο. Ιδιαίτερα οι νέοι πρέπει να
ενθαρρυνθούν προκειμένου να επανεξετάσουν τις
πεποιθήσεις τους για την γήρανση. Το πρόγραμμα αυτό
δίνει έμφαση στις ικανότητες και στα δυνατά σημεία των ηλικιωμένων και αναπτύσσει μια νέα
εικόνα για τα γεράματα.
Ρίξτε μια ματιά σε μερικές επιλεγμένες φωτογραφίες της έκθεσης και δείτε πόσο ελκυστικές
είναι πραγματικά οι ζωές κάποιων ανθρώπων : https://www.programmaltersbilder.de/fileadmin/de.programmaltersbilder/content.de/Wanderausstellung/Englisch/Illustrated_Book_What_s_old_anyway__english.pdf

Εάν στραφούμε τώρα στην εμφάνιση σας σε μεγαλύτερη ηλικία, τι είναι σημαντικό για εσάς;
Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που θέλετε να αποφύγετε καθώς γερνάτε και μεγαλώνετε; Κοιτάξτε
τους ηλικιωμένους ανθρώπους και προσπαθήστε να προσδιορίσετε εάν εφαρμόζετε το ίδιο
κριτήριο για όλους. Οι άνθρωποι τείνουν να είναι πιο σκληροί για την εμφάνιση των άλλων. Να
είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας και το σώμα σας. Η εκπαίδευση της αυτογνωσίας σας και η
επίγνωση των δικών σας προτύπων ομορφιάς θα σας βοηθήσουν να πάρετε συνειδητές και υγιείς
αποφάσεις που λειτουργούν για εσάς στα επόμενα χρόνια της ζωής σας.
Ρίξτε μια καλή ματιά στα ηλικιωμένα άτομα. Είναι πραγματικά αυτή η ικανοποίηση και χαρά που
νιώθεις όταν βλέπεις στο πρόσωπο ενός ηλικιωμένου ατόμου με χιλιάδες ρυτίδες ένα όμορφο
χαμόγελο. Οι εκφράσεις του προσώπου ( όπως το συνοφρύωμα των φρυδιών) και όχι απαραίτητα
οι ρυτίδες είναι αυτές που δείχνουν δυστυχείς τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Η ελκυστικότητα έχει
επίσης μεγάλη σχέση με το πόσο ικανοποιημένοι είστε, πόσο ήρεμοι είστε με τον εαυτό σας.
Η φυσική αλλαγή είναι αναπόφευκτη καθώς μεγαλώνουμε και ο καλύτερος τρόπος για να
σχεδιάσουμε αυτή την αλλαγή είναι να την αποδεχτούμε. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι
σταματάτε να φροντίζετε την εξωτερική σας εμφάνιση. Αντιθέτως, σημαίνει απλώς μια πιο υγιή και
θετική σχέση με τον εαυτό σας.
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2.6. Κοινωνικές σχέσεις
“Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη πηγή ανανέωσης στην ζωή”
Πάμπλο Πικάσο, Ισπανός ζωγράφος και γλύπτης
Είμαστε όλοι μας κοινωνικά όντα, από την απαρχή της
ανθρωπότητας έχουμε ζήσει όλοι μαζί, έχουμε κυνηγήσει και
μοιραστεί ιστορίες με τις φυλές μας. Το να αισθανόμαστε
κοινωνικά συνδεδεμένοι είναι σημαντικότερο από ποτέ άλλοτε,
ειδικά σήμερα, που οι ζωές μας έχουν αλλάξει, έχουν
ταχύτερους ρυθμούς, αλλάζουμε τόπο διαμονής πιο συχνά, και
το περιβάλλον και οι σχέσεις που διαμορφώνουμε αλλάζουν με
μεγαλύτερη συχνότητα από ότι συνέβαινε σε προηγούμενες
γενιές. Η αξιολόγηση 148 μελετών (308.849 συμμετέχοντες) έδειξε ότι τα άτομα που διατηρούν
ισχυρότερες κοινωνικές σχέσεις παρουσίασαν ποσοστό 50% αυξημένης πιθανότητας επιβίωσης –
ένα ισχυρό επιχείρημα προς το να ρίξουμε μια πιο επισταμένη ματιά στις κοινωνικές μας επαφές,
ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η κοινωνική ανταλλαγή είναι διασκεδαστική και σημαντική για την
ποιότητας ζωής, σωστά;
Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες κοινωνικών σχέσεων:

Σύντροφος &

Φίλοι

Οικογένεια

Συνάδελφοι /

Γείτονες/

εργασιακή ζωή

1.

Γνώριμοι

Ρίξτε μια ματιά στις σχέσεις σας και φανταστείτε πως θα μετουσιωθούν σε μερικά χρόνια από
τώρα, με τις αλλαγές που θα φέρει το πέρασμα το χρόνου. Αυτή την στιγμή πιθανόν να
ξοδεύετε περισσότερο χρόνο με τους συνάδελφους σας από την δουλειά απ’ ότι με κάποια
από τα μέλη της οικογένειάς σας, αλλά πως θα είναι τα πράγματα όταν θα συνταξιοδοτηθείτε;
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2.
3.

4.

Η εργασιακή σχέση θα μετατραπεί σε φιλία, ή θα λήξει με τον τερματισμό της εργασιακής
σας ζωής και την απουσία κοινών θεμάτων;
Αξιολογείστε πόσο σημαντικές είναι οι κατηγορίες αυτές για εσάς, και ποιες προσπάθειες
προτίθεστε να κάνετε προκειμένου να τις διατηρήσετε.
Ποια δίκτυα πιθανόν να γίνουν σημαντικά; Ποια από αυτά θα θέλατε να διατηρήσετε ή να
ισχυροποιήσετε, και πως μπορείτε να το επιτύχετε αυτό; Για παράδειγμα, πιθανόν να λάβετε
υπόψη σας να αλλάξετε τόπο διαμονής, για να βρεθείτε πλησιέστερα σε παιδιά ή εγγόνια.
Αυτό πάλι, απαιτεί καινούριες προσπάθειες για την διατήρηση των φιλικών σχέσεων στο
παλιό μέρος διαμονής ή τη δημιουργία νέων.
Αναλογιστείτε πως θα αναπτύξετε νέες σχέσεις! Οι γνωριμίες με καινούρια άτομα θα σας
κρατήσουν δραστήριους και θα σας παρέχουν νέα δεδομένα. Το να κάνετε επαφές κάποιες
φορές δεν είναι και τόσο εύκολο. Μπορεί να λειτουργήσει καλά μέσω κοινών ενδιαφερόντων
και χόμπι. Παρακολουθείστε μια σειρά μαθημάτων ή οργανωμένες συναντήσεις με άτομα
που μοιράζεστε τις ίδιες αντιλήψεις, που μπορεί να είναι οτιδήποτε, από συμμετοχικά
αθλήματα ή μαγειρική έως ζωγραφική ή η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Μια επιπλέον
επιλογή είναι ο εθελοντισμός.

Οι περιστάσεις της ζωής αλλάζουν, ειδικά με μια σοβαρή ασθένεια - δεν έχει σημασία εάν
επηρεάζεστε προσωπικά ή πιθανόν ο σύντροφός σας και αναλαμβάνετε την φροντίδα του/της - ή
με άλλα περιστατικά που σας βγάζουν από την πορεία σας. Ακριβώς εδώ είναι που μετρούν οι
κοινωνικοί δεσμοί. Εδώ, απαιτείται επίσης μια κάποια προνοητικότητα, η προσέγγιση ατόμων, η
αναζήτηση συνδιαλλαγής και η αποδοχή βοήθειας όταν τη χρειάζεστε.
Η κοινωνική απομόνωση επιφέρει σοβαρές επιπλοκές στην πνευματική και σωματική υγεία και δεν
είναι απαραίτητα το πλήθος των επαφών που μετρά για να (μην) αισθάνεται κανείς μόνος/-η ή
απομονωμένος/-η. Ποτέ δεν είναι αργά για να συνδεθεί κανείς με καινούρια άτομα, και υπάρχουν
διαθέσιμες υπηρεσίες υποστήριξης ως προς αυτό.
Νέες επαφές μπορούν να προκύψουν οποιαδήποτε στιγμή
Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής από την Κύπρο: “Μια ευχάριστη συντροφιά”
Για να προωθήσει την ενεργό γήρανση, την υγεία και την πνευματική εγρήγορση των πολιτών
τρίτης ηλικίας, ο Δήμος Λευκωσίας και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης συνεργάζονται στο πρόγραμμα «Μια ευχάριστη
Συντροφιά». Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ως προς την
καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των ατόμων που εξυπηρετεί, ενώ παράλληλα τα διευκολύνει
να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε κατοίκους του Δήμου
Λευκωσίας που έχουν φτάσει στην ηλικία των 65 ετών και είναι αυτοεξυπηρετούμενοι. Υπάρχει
μια ευρεία γκάμα προσφερόμενων παροχών όπως μαθήματα μουσικής, τέχνης και χειροτεχνίας,
εργαστήριο κομμωτικής, συνεδρίες πληροφορικής, θρησκευτικές συζητήσεις, μαθήματα Agua
Aerobic στην Δημοτική Πισίνα κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, μαθήματα Γιόγκα,
αρκετές εκδρομές… και η επιλογή καθημερινής επικοινωνίας με έναν/μια κοινωνικό λειτουργό,
υπεύθυνο για την λειτουργία του προγράμματος, για να παρέχει ψυχολογική υποστήριξη,
συναισθηματική ενδυνάμωση και επίσης καθοδήγηση στην επίλυση προβλημάτων της
καθημερινότητας.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.nicosia.org.cy/el-GR/municipality/multipurposecentre/elderly-people/
Οι προσφερόμενες παροχές, σαν αυτές του Δήμου Λευκωσίας, διατίθενται σε πολλά μέρη. Εάν
είστε μόνοι/-ες τότε δοκιμάστε τες, γιατί υπάρχουν αρκετοί/-ες που αισθάνονται το ίδιο και
όλοι/-ες μαζί είστε δυνατότεροι/-ες.
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Πηγές & περαιτέρω αναγνωστικές παραπομπές
Holt-Lunstad, Julianne; Layton, J. Bradley; Smith, Timothy. Κοινωνικές Σχέσεις και Κίνδυνος Θνησιμότητας:
Μια Μετά-αναλυτική Αξιολόγηση.
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000316
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2.7. Υγεία
“Η υγεία δεν εκτιμάται παρά μόνο όταν έρχεται η αρρώστια.”
Thomas Fuller, Άγγλος κληρικός και ιστορικός
Δεν αποτελεί μυστικό το γεγονός ότι καθώς αυξάνει η βιολογική ηλικία, ο κίνδυνος εμφάνισης
προβλημάτων υγείας αυξάνει εξίσου. Πιθανόν να αισθάνεστε ότι το τελευταίο πράγμα που
χρειάζεστε, είναι άλλος ένας οδηγός για το πως να παραμείνετε υγιείς. Τα θέματα υγείας
εμφανίζονται σε τόσα πολλά περιοδικά, βιβλία, τηλεοπτικές εκπομπές… και είναι προφανές ότι η
υγεία αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές πλευρές της ζωής μας και της ποιότητας της. Το 92%
των ατόμων που έλαβαν μέρος σε συνεντεύξεις, κατά την προετοιμασία της παρούσας
δημοσίευσης, απάντησαν ότι βλέπουν την υγεία μακράν ως την πιο σημαντική κατηγορία στην ζωή
των ανθρώπων, όταν αυτοί οργανώνονται για την άφιξη της τρίτης ηλικίας. Παρόλα αυτά, μπορείτε
να φανταστείτε ότι ετοιμάζει την εμφάνισή του ένα «αλλά»: Ιδού, ξανά, ο αδύναμος εαυτός μας.
Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία μας;

Πρόσβαση σε
Ιατρο
φαρμακευτική
περίθαλψη

Χρηματοοι
κονομικοί
πόροι

Εργασία/
Εργασιακές
συνθήκες

Άγχος
Γενετικές
παθήσεις

Στέγαση
Περιβαλλο
ντικές
συνθήκες

Κοινωνικός
περίγυρος
και στήριξη

Καθώς βλέπετε, καταρχήν, υφίσταται συγκεκριμένη σχέση με κάποιους άλλους τομείς. Έχουμε ήδη
μιλήσει για τις οικονομικές πλευρές (και δυστυχώς αυτές επίσης παίζουν ορισμένο ρόλο εδώ), για
την πνευματική και σωματική κατάσταση, για τις έκτακτες ανάγκες και για την στέγαση. Κατά
δεύτερον, δεν μπορούν όλοι οι παράγοντες να τύχουν προγραμματισμού, καθώς, για παράδειγμα,
τα γονίδια μας, απλά μας κληροδοτούνται.
Ας επικεντρωθούμε λοιπόν σε κάποιες πλευρές, τις οποίες μπορούμε ρεαλιστικά να επηρεάσουμε:
Μερικές παραινέσεις που όσο και εάν επαναληφθούν δεν είναι αρκετό:
•
•
•

Διατηρήστε τον εαυτό σας σε καλή σωματική κατάσταση
Διατηρήστε το μυαλό σας όσο πιο δραστήριο γίνεται
Απολαύστε την ζωή

Πρακτικός Οδηγός για την προετοιμασία ένταξης στην

Τρίτη ηλικία

25

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δίνει 12 συμβουλές για το πως να είμαστε υγιείς:

Ας δούμε επισταμένως κάποιες από αυτές μαζί, με μερικές πρακτικές προτάσεις!
1. Ας έχετε το νου σας στα επίπεδα άγχους σας:
Έως ενός ορισμένου σημείου, το άγχος είναι μέρος της ζωής. Όμως το να είστε αδιάκοπα υπό
πίεση σας αρρωσταίνει, προκαλεί συνέπειες στην τωρινή και κατοπινή σας ζωή. Αυτό που
βοηθάει να αντιμετωπίσει κανείς όλα αυτά που ενεργοποιούν το άγχος, είναι να τα βάλει σε
κάποιου είδους σειρά, έτσι ώστε το άγχος να μπορέσει να μειωθεί συστηματικά.
Επομένως, ξεκινήστε να αναγνωρίζετε τι σας αγχώνει, αναρωτηθείτε μήπως αναλαμβάνετε πάρα
πολλά, μήπως μπορείτε να μοιράσετε κάποια από αυτά σε άλλους, μήπως μπορείτε να
υιοθετήσετε πιο χαλαρούς ρυθμούς, και ξεκινήστε να θέτετε προτεραιότητες ώστε να μειώσετε
την πίεση που νιώθετε προσπαθώντας να τα κάνετε όλα μονομιάς.
Το μοντέλο των τεσσάρων τεταρτημόριων της Μήτρας Ελέγχου του Eisenhower μας βοηθάει να
αποσαφηνίσουμε τι είναι όντως σημαντικό. Οργανώνει τις δραστηριότητες με γνώμονα το
επείγον και την σπουδαιότητα: Επομένως, κάτι μπορεί να είναι σημαντικό ή όχι, κάτι επείγον ή
όχι.
•

Τεταρτημόριο 1 –Το ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗΣ: Έχουμε πράγματα που είναι
επείγοντα και σημαντικά. Δυστυχώς, υπερβολικά πολλές δραστηριότητες ανήκουν σε
αυτή την κατηγορία. Οφείλουμε να προσπαθήσουμε περισσότερο, ώστε να μειωθεί η
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ποσότητα των πραγμάτων που εμφανίζονται εδώ, ειδάλλως, αυτά αδιάκοπα θα μας
πιέζουν και θα μας εξαντλούν.
•

Τεταρτημόριο 2 –Το ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Έχουμε πράγματα που
δεν είναι επείγοντα, αλλά είναι σημαντικά. Αυτό είναι το «μαγικό» μας τεταρτημόριο. Σε
αυτό είναι που συμβαίνει η πραγματική μας επίδραση,
εφόσον ο χρονικός
προγραμματισμός των δραστηριοτήτων, σας βοηθάει στο να είστε προνοητικοί, παρά
απλώς να αντιδράτε στα πράγματα.

•

Τεταρτημόριο 3 –Το ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Έχουμε επείγοντα αλλά όχι σημαντικά
πράγματα. Αυτά, στην πραγματικότητα, αποτελούν απλά παρεμβολές, τις οποίες
θέλουμε να αναγνωρίσουμε και να μειώσουμε ή να τις αναθέσουμε αλλού, αλλιώς θα
καταναλώσουν το χρόνο μας, και θα αγχωθούμε επειδή δεν θα έχουμε αντιμετωπίσει
τις εργασίες στα τεταρτημόρια 1 και 2.

•

Τεταρτημόριο 4 –Το ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: Έχουμε μη επείγοντα και μη
σημαντικά πράγματα. Αυτά είναι που αποτελούν καθαρή σπατάλη χρόνου: σερφάρισμα
στο ίντερνετ, τσεκάρισμα του τηλεφώνου για ειδοποιήσεις κάθε 5 δευτερόλεπτα, κ.λπ.
Αν ξοδεύετε αρκετό χρόνο σε αυτά σίγουρα θα αγχωθείτε.

Πως να δουλέψετε με την μήτρα:
α. Αναγνωρίστε την περιοχή άγχους με την οποία θέλετε να δουλέψετε (έντονο εργασιακό
φορτίο, μια διαφωνία με κάποιο μέλος της οικογένειάς σας ή φίλους, αλλαγές στην ζωή σας
κ.λπ.). Πιθανόν να υπάρχουν φορές που ένας στρεσογόνος παράγοντας να συσσωρεύεται
πάνω σε έναν άλλο. Κατά την εξέλιξη τέτοιων καταστάσεων, πιθανόν να αισθάνεστε ότι
απειλείστε ή ταράζεστε, και το σώμα σας να αρχίζει να αντιδρά.
β. Ταξινομήστε όλες τις εργασίες που έχετε να κάνετε σε εκείνη την περιοχή σύμφωνα με τον
άξονα της μήτρας (επείγον – σημαντικό).
γ. Συζητήστε με έναν φίλο, κάποιον από την οικογένειά σας ή έναν συνάδελφο για το πως
μπορείτε να εφαρμόσετε τις στρατηγικές που προτείνονται:
•

Επικέντρωση

•

Χρονοδιάγραμμα

•

Ανάθεση

•

Αποκλεισμός
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εξίσου επείγουσες και σημαντικές.
Κάντε αυτές τις εργασίες πρώτες.

Σημαντικό

1. Εστιάστε στις εργασίες που είναι

είναι
σημαντικές
αλλά
όχι
επείγουσες. Τοποθετήστε τες στο
ημερολόγιο εργασιών σας

important

2. Προγραμματίστε εργασίες που

Όχι επείγον

είναι επείγουσες ή σημαντικές.
Αυτές δεν αξίζουν το χρόνο που θα

Όχι σημαντικό

4. Αποκλείστε εργασίες που δεν

Επείγον
3. Αναθέστε εργασίες που είναι
επείγουσες, αλλά δεν σας βοηθούν
να εκπληρώσετε τους στόχους σας

τους διαθέτατε.
2. Φροντίστε την διατροφή σας:
Το να τρέφεται κανείς υγιεινά είναι σημαντικό για όλες τις φάσεις της ζωής, αλλά γίνεται πιο
επιτακτικό καθώς φθάνει κανείς στη μέση ηλικία και έπειτα. Εξίσου σημαντικό είναι πως δεν
χρειάζεται κανείς να κάνει αυστηρή διατροφή και να θυσιάζει την απόλαυση, αλλά να
απολαμβάνει φρέσκο, νόστιμο φαγητό, θρεπτικά συστατικά, κ.λπ.- πιθανόν σε συνδυασμό με
άλλα πράγματα. Το μαγείρεμα και το φαγητό μαζί κάνουν τη διατροφή πολύ περισσότερο
απολαυστική.
Το Πανεπιστήμιο του Harvard έχει δημοσιεύσει ένα απλό πρότυπο που βοηθάει στην παρασκευή
υγιεινότερων γευμάτων:
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Copyright © 2011, Harvard University. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στο Ολοκληρωμένο
Πιάτο Υγιεινής Διατροφής, παρακαλούμε δείτε: τον Διατροφικό Πόρο, Τμήμα Διατροφής, της Σχολής
Δημόσια Υγείας του Harvard T.H. Chan, www.thenutritionsource.org, και τις Δημοσιεύσεις Υγείας του
Harvard, www.health.harvard.edu.

Τα φρούτα και τα λαχανικά θα πρέπει να αποτελούν τη μισή ποσότητα στο πιάτο σας, μετά
ακολουθούν τα δημητριακά ολικής άλεσης και οι πρωτεΐνες, και με μέτρο, τα υγιεινά φυτικά
λάδια. Επιπλέον, μην ξεχνάτε να πίνετε αρκετό νερό, τσάι ή λίγο καφέ και να παραμένετε
δραστήριοι.
Ακούγονται όλα αυτά σαφή και λογικά; Μα είναι πράγματι! Το μόνο που μένει, είναι να
πείσουμε τους εαυτούς μας να επιμείνουμε σε αυτά λίγο περισσότερο. Δεν θα πρέπει να
πασχίζουμε για την τελειότητα, η ζωή θα πρέπει να είναι διασκεδαστική και οι μικρές
«αμαρτίες» απλώς αποτελούν μέρος της. Αυτό που μετράει είναι η εξισορρόπηση των
πραγμάτων.
Υγεία – σημαντική για τον καθέναν ξεχωριστά αλλά και για το σύνολο
της κοινωνίας
Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής από την Ιταλία: Διαδικτυακή Πύλη Υγιεινού Τρόπου Ζωής
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Το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας παρέχει μια ψηφιακή
συλλογή πρακτικών συμβουλών καλής υγείας, και
εγχειριδίων για διάφορα θέματα, που ονομάζεται η
Διαδικτυακή Πύλη Υγιεινού Τρόπου Ζωής. Σε αυτή, οι
χρήστες βρίσκουν χρήσιμο υλικό για θέματα που
σχετίζονται με την υγεία, για το πως να διαχειρίζεται
κανείς καθημερινές καταστάσεις, για τον αθλητισμό,
θέματα διατροφής κ.λπ.
Αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, καθώς οι ενήλικες
μπορούν να βρίσκουν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα και πολλές, απλά παρουσιασμένες,
πληροφορίες σε διάφορα καθημερινά θέματα.
Για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5.jsp?lingua=italiano&dataa=202
1/12/31&datada=2015/01/01
Παρόμοια εργαλεία πιθανόν να υπάρχουν επίσης και στις χώρες σας, από κρατικούς φορείς
ή από ασφαλιστικές υγείας. Ένας υγιεινός τρόπος ζωής δεν είναι σημαντικός αποκλειστικά
για εσάς, αλλά αφορά και το κοινό συμφέρον. Το κόστος για την περίθαλψη είναι υπέρογκο,
ειδικότερα σε μια κοινωνία που γερνάει. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχουν τόσες
πολλές συναρπαστικές πρωτοβουλίες, οδηγοί, και πολύ συχνά δωρεάν σειρές μαθημάτων.
Γιατί να μην χρησιμοποιηθούν;
3. Έχτε το νους σας στην πρόληψη και φροντίστε τους εαυτούς σας όταν αρρωσταίνετε:
Τα προνόμια και τα προγράμματα υγείας που παρέχονται από τις κυβερνήσεις ποικίλουν από
χώρα σε χώρα, επομένως ο σχεδιασμός θα πρέπει να ξεκινά από την συλλογή γενικών
πληροφοριών:
•
•
•
•

Τι είδους προληπτικά τσεκάπ καλύπτονται από την ασφάλεια υγείας σας;
Υπάρχουν συστάσεις για εμβολιασμούς για την ηλικιακή σας ομάδα, κ.λπ.;
Υπάρχουν κάποια μεμονωμένα θέματα υγείας που σας απασχολούν, όπως είναι κάποιες
ήδη υπάρχουσες παθήσεις και κληρονομικές ασθένειες στην οικογένεια;
Ποια είναι τα μέτρα προστασίας της υγείας σας που προτίθεστε να λάβετε;

Μιλήστε με τον γιατρό σας, για να συζητήστε το σχεδιασμό προστασίας της υγείας σας και να
αναπτύξετε μια στρατηγική.
Και αν όντως αρρωστήσετε, δώστε στον εαυτό σας χρόνο να χαλαρώσει και να αναρρώσει.
Επισκεφτείτε το γιατρό, πάρτε πληροφορίες σχετικά με την ασθένειά σας, επιμείνετε στην
φαρμακευτική αγωγή, αναζητήστε και δεχθείτε βοήθεια και επίσης λάβετε σημαντικές
αποφάσεις στην περίπτωση που έχετε κάποια σοβαρή πάθηση. Επιθυμείτε την πλέον επιθετική
περίθαλψη έως το τέλος, ή προτιμάτε περίθαλψη στο σπίτι και εντολή μη-αναζωογόνησης;
Τι είναι οι προκαταρκτικές αποφάσεις;
Οι προκαταρκτικές αποφάσεις, που συχνά αποκαλούνται ζωντανές διαθήκες, σας
επιτρέπουν να εκφράσετε τις επιθυμίες σας, το να αρνηθείτε ιατρική θεραπεία στο μέλλον
ακόμα και αν αυτό οδηγήσει σε θάνατο. Είναι νομικά δεσμευτικές και χρησιμοποιούνται σε
περίπτωση που δεν θα μπορείτε πλέον να λαμβάνετε αποφάσεις ή να τις επικοινωνείτε οι
ίδιοι.
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Σε πολλές χώρες υπάρχουν τέτοιου είδους διαθέσιμα πρότυπα. Προτείνεται να ελέγξετε
ιστότοπους των Υγειονομικών Αρχών της χώρας σας ή να ρωτήσετε τον γιατρό σας.
Βεβαιωθείτε ότι οι επιθυμίες σας είναι γνωστές στην οικογένειά σας και στους
επαγγελματίες υγείας που σας κουράρουν.
Οι προκαταρκτικές αποφάσεις αφορούν σε θέματα όπως η κλινικά υποβοηθούμενη
διατροφή και ενυδάτωση, η τεχνητή ή μηχανική αναπνευστική υποστήριξη και τα
αντιβιοτικά, καθώς επίσης και η ανάνηψη.
Το να σκέφτεται κανείς αυτά τα ερωτήματα είναι δύσκολο, αλλά απαλλάσσει εσάς και τους
αγαπημένους σας από πολλά προβλήματα και αγωνίες, όταν τέτοιου είδους αποφάσεις
επιβάλλονται.

Πηγές & περαιτέρω αναγνωστικές παραπομπές
Ίδρυμα Ψυχικής Υγείας. Πως να διαχειρίζεται κανείς και να μειώνει το άγχος. 2 Νοε. 2016,
https://www.mentalhealth.org.uk/publications/how-manage-and-reduce-stress.
Το μαζί Μετράει. Ένας οδηγός για Ενήλικες προς Έναν Δραστήριο, Υγιεινό Τρόπο Ζωής. Εθνικό Ίδρυμα
Οστεοπόρωσης, https://cdn.nof.org/wp-content/uploads/2016/04/Adult-Guide-to-an-Active-HealthyLifestyle.pdf.
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 12 συμβουλές για το πως να είναι κανείς υγιής,
https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/infographic_health_promotion_12_tips.jpg?ua=1
---. «Υγιεινή Διατροφή», https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
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2.8. Ελεύθερος Χρόνος: Επιλογή Κατάλληλων Δραστηριοτήτων και Καθημερινής
Ρουτίνας

“Ο σκοπός του μόχθου είναι το όφελος του ελεύθερου χρόνου ”
Αριστοτέλης, Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και πολυμαθής
Επιτέλους συνταξιοδοτηθήκατε, πολύς χρόνος για διασκεδαστικά πράγματα. Πολλοί ανυπομονούν
για αυτή τη στιγμή, αλλά μετά έρχεται η πλήξη και δεν ξέρουν τι να κάνουν με τόσο διαθέσιμο
χρόνο. Δυστυχώς, αυτό που συμβαίνει συχνά, είναι ότι μετά από μια επιτυχημένη και καλά
οργανωμένη επαγγελματική ζωή, οι συνταξιούχοι ξαφνικά έχουν αρκετά λιγότερες κοινωνικές
επαφές, δεν κάνουν τίποτα με τον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους, και αισθάνονται μόνοι και
βαριεστημένοι. Το γεγονός αυτό μεγιστοποιεί τη σημασία του να παραμένει κανείς ενεργητικός,
και να βρίσκει μια ουσιώδη δραστηριότητα διασκεδαστική και απολαυστική.
Υπάρχουν ήδη στη ζωή σας, προηγούμενες φάσεις μετάβασης, που καθορίζουν την καθημερινότητα
και το χρόνο σας. Στη μέση ηλικία, ίσως τα παιδιά σας να φεύγουν από το σπίτι ή συγγενείς που
φροντίζατε πεθαίνουν – το ίδιο συμβαίνει και με την συνταξιοδότηση, μια νέα φάση της ζωής ξεκινά
και ο χρόνος πρέπει να αξιοποιηθεί εκ νέου.
Το τι έχει νόημα και που θέλετε να αφιερώνετε το χρόνο σας, εξαρτάται από εσάς αποκλειστικά.
Ας συνοψίσουμε τα ουσιώδη:
Είναι αναγκαίο να αναλογιστείτε
•
•
•

Ποιες δραστηριότητες επιθυμείτε να εγκαταλείψετε,
Ποιες θα πρέπει να συνεχίσετε
Και ποιες θα πρέπει είτε να τις διευρύνετε ή να τις ξεκινήσετε εκ νέου.

Επομένως, ξεκινήστε τον σχεδιασμό σας με τις δραστηριότητες που έχετε ήδη και κάνετε ένα
κατάλογο. Έπειτα αναλογιστείτε ποιες δραστηριότητες θα σας άρεσε να συνεχίσετε όταν θα έχετε
μεγαλώσει σε ηλικία, και από ποιες θα θέλατε να αποδεσμευθείτε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει
από τώρα να το πραγματοποιήσετε! Θα αποκτήσετε, παρόλα αυτά, μια ιδέα για το που
κατευθύνεστε. Ίσως αυτή τη στιγμή έχετε παθιαστεί με το να προπονείτε την νεανική ομάδα στον
ποδοσφαιρικό σύλλογο, αλλά σε 15 χρόνια, πιθανόν να θέλετε να παραδώσετε αλλού την σκυτάλη.
Όταν θα έχετε κάνει απογραφή των τωρινών δραστηριοτήτων σας, φτιάξτε έναν κατάλογο με ότι
θέλετε να ξεκινήσετε στο μέλλον: Το γύρο της Ευρώπης με ένα αυτοκινούμενο που πάντα
ονειρευόσαστε εσείς και η/ο σύντροφός σας; Κηπουρική; Επιτέλους να διαβάσετε όλα εκείνα τα
βιβλία για τα οποία ποτέ δεν έχετε χρόνο; Να πηγαίνετε σε περισσότερες συναυλίες ή να
επισκέπτεστε όλους τους φίλους σας τακτικά; Βάλτε τα όλα στον κατάλογο!

“Μετά τα 65 απλά θέλω να διασκεδάζω! αυτό είναι το πλάνο μου! " (Σχόλιο
ενός/μιας Έλληνα/Ελληνίδας συνεντευξιαζόμενου/ης, Μάρτιος 2021)
Γιατί να μην ξεκινήσετε κάποια από τα όνειρά σας και τις επιθυμίες σας άμεσα, εφόσον τελικά ζείτε
στο εδώ και τώρα!
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Για παράδειγμα, η Αναστασία Γερολυμάτου από την Ελλάδα,
ξεκίνησε να κάνει σερφινγκ στα 41 της. «Βρήκα το άτομο που
νοίκιαζε τις ιστιοσανίδες και όταν του είπα ότι ήθελα να
δοκιμάσω, με κοίταξε αμφισβητώντας ότι μπορούσα να τα
καταφέρω. (…) Δυσκολευόμουν να κάνω στροφή και να
επιστρέψω αλλά δεν τα παράτησα.» Εν τω μεταξύ η Αναστασία
Γερολυμάτου είναι 82 ετών. Πέρυσι, έπλευσε 18 ναυτικά μίλια
σε έξι ώρες χωρίς διακοπή, και κατέκτησε το Παγκόσμιο Ρεκόρ
Guinness ως η μεγαλύτερη σε ηλικία σέρφερ στον πλανήτη. Τι συναρπαστικό παράδειγμα!
Να είστε ρεαλιστές όταν φτιάχνετε τον κατάλογό σας και αναρωτηθείτε πράγματα όπως:
•
•
•
•

Θα μπορώ αυτό να το αντέξω οικονομικά;
Θα μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτό σωματικά και πνευματικά;
Αυτό θα έχω χρόνο να το κάνω;
Τι θα πρέπει να κάνω για να πραγματοποιήσω τα σχέδια μου;

Η πρακτική αυτή, θα σας δώσει μια ρεαλιστική εικόνα του πως να συνεχίσετε να σχεδιάζετε τις
δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου σας και του τρόπου ζωή σας στην Τρίτη ηλικία! Εάν
χρειάζεστε έμπνευση, στο τι είδους δραστηριότητες θα σας αρμόζουν στην Τρίτη ηλικία, μπορείτε
να αναζητήσετε τι προσφέρεται στην περιοχή που μένετε, για τους ηλικιωμένους πολίτες.
Κηπουρική στην Κοινότητα- υπαίθρια άσκηση, καθαρός αέρας, σπιτικά
λαχανικά και κοινωνικές επαφές για όλες τις ηλικίες – Τέλεια!
Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής από την Ισπανία: Αστικά αγροκτήματα
Στην πόλη της Βαρκελώνης, άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω
μπορούν να είναι επιστάτες σε αστικά αγροκτήματα [(huertos
urbanos)]τα οποία είναι κατανεμημένα σε όλη την πόλη.
Μπορούν να φυτέψουν στα δικά τους αγροκτήματα, ότι
καλλιεργούν οι ίδιοι, ακολουθώντας πρακτικές βιολογικής
αγροτικής καλλιέργειας. Κάθε αγρόκτημα έχει έκταση 25 επί
40 τετραγωνικά μέτρα, και οι καλλιεργητές μπορούν να
φυτέψουν ότι θέλουν, συμπεριλαμβανομένων βοτάνων,
λουλουδιών και λαχανικών. Τα αγροκτήματα αυτά εξυπηρετούν ως χώροι άσκησης
δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου, και ως τρόπος βελτίωσης του τρόπου ζωής των
ηλικιωμένων, ενθαρρύνοντάς τους να βρίσκονται σε φυσικούς χώρους, να δραστηριοποιούνται
σωματικά και να ενσωματώνονται στις κοινότητές τους. Για να μπορέσετε να φροντίσετε ένα
αγρόκτημα θα πρέπει να είστε ηλικίας 65 ετών και άνω, και να μπορείτε να πιστοποιήσετε ότι
είστε μόνιμος κάτοικος της περιοχής στην οποία βρίσκεται το αγρόκτημα. Επίσης θα πρέπει να
είστε σωματικά ικανός/ή για ελαφριά αγροτική εργασία.
Για περισσότερες πληροφορίες:
https://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/es/canal/horts-urbans
Οι αστικοί και περιαστικοί κήποι ξεφυτρώνουν σε όλη την Ευρώπη, άσχετα από την ηλικία των
χρηστών. Αποτελούν σημαντική ευκαιρία για ανταλλαγή ιδεών με ομοϊδεάτες πέρα των
ηλικιακών ορίων, να μάθει ο ένας από τον άλλον, να καλλιεργήσει και να μαζέψει κάτι με άλλους
μαζί. Πολλοί από αυτούς προσφέρουν επίσης σειρές μαθημάτων και εκδηλώσεις.
Οι περιαστικοί – κοινοτικοί κήποι είναι ανοιχτοί σε όλους όσοι βοηθάνε με κάποιο τρόπο. Εάν
δεν υπάρχει κανένας στην περιοχή σας, μπορείτε να σκεφτείτε το ενδεχόμενο να ξεκινήσετε τον
δικό σας, και ορίστε κάποιες προτάσεις για το πως να ξεκινήσετε:
• Οργανώστε μια συνάντηση με άτομα που ενδιαφέρονται
• Βρείτε άτομα που ενδιαφέρονται
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•

Ελέγξτε τα κόστη και πως να τα πληρώνετε: Ελέγξετε οι συνδρομές χορηγίας ή μελών αν
μπορούν να καλύψουν κόστη για τη γη, τους σπόρους, τα φυτά, την ύδρευση…
Αργότερα, μπορείτε επίσης να οργανώσετε εκδηλώσεις και να ζητήσετε δωρεές ή να
πουλήσετε κάτι, να προσφέρετε εργαστήρια κ.λπ., για να παράγετε εισόδημα
• Επιλέξτε μια τοποθεσία: Φροντίστε για το χώμα και την διαθεσιμότητα νερού
• Προετοιμάστε και βελτιώστε την τοποθεσία
• Οργανώστε τον κήπο
• Προσκαλέστε παιδιά
• Ορίστε βασικούς κανόνες
• Επικοινωνήστε
Πηγή και περαιτέρω πληροφόρηση:
https://www.gardeneurope.com/en/quick-news/13261/starting-a-community-garden

Πηγές & περαιτέρω αναγνωστικές παραπομπές
Η Αναστασία Γερολυμάτου στο facebook.
https://www.facebook.com/AnastasiaGerolymatouWindsurferOfficial/?tn-str=k*F
Κρατερού, Αλίκη. «Ασημένια Surfer! Γιαγιά 3 εγγονιών, 81 ετών, είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία windsurfer
στον Κόσμο.» Storytrender, 28 Αυγ. 2019, http://www.storytrender.com/102049/silver-surfer-gran-ofthree-81-is-oldest-windsurfer-in-the-world/.
Έργο Αστικής Κηπουρικής. Αποτελέσματα. http://edu-urban-gardening.eu/results.html με παραδείγματα
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2.9. Εργασία και Απασχόληση
“Το να βρίσκει κανείς χαρά στην εργασία είναι σαν να ανακαλύπτει
την πηγή της αιώνιας νεότητας”
Pearl S. Buck
Μια από τις πιο σημαντικές μεταβατικές αλλαγές ένταξης στην
Τρίτη ηλικία, για τους περισσότερους, είναι η διαδικασία της
συνταξιοδότησης.
Έχει επιπτώσεις στην οικονομική μας
κατάσταση, καθώς περνάμε από τις μηνιαίες αποδοχές στις
συντάξεις, αλλά επηρεάζει επίσης την αυτό-αντίληψή μας, την
καθημερινότητά μας, τον ελεύθερο χρόνο μας, και την
πνευματική και ψυχική μας κατάσταση.
Εάν έχετε υπάρξει ο/η κουβαλητής της οικογένειας για 40
χρόνια, εάν έχετε αυτό-προσδιοριστεί σε μεγάλο βαθμό από την εργασία σας και έχετε
επιβεβαιωθεί μέσω αυτής, ή εάν οι κοινωνικές επαφές σας προέρχονταν, κατά κύριο λόγο, από την
επαγγελματική σας ζωή, ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος να πέσετε σε μια μεγάλη μαύρη τρύπα.
Ο σχεδιασμός γι’ αυτό το στάδιο της ζωής εμπεριέχει δύο μέρη:

Οικονομικός
σχεδιασμός

Σχεδιαμός
Συνταξιοδότη
σης

Σχεδιασμός
τρόπου ζωής

Σχετικά με τον οικονομικό σχεδιασμό συνταξιοδότησης: Όλοι θέλουμε να έχουμε ένα αξιοπρεπές
βιοτικό επίπεδο κατά την συνταξιοδότηση μας, και όσο νωρίτερα αρχίσουμε να προνοούμε, τόσο
ευκολότερα θα τα καταφέρουμε. Συνεπώς, καταρχήν, προσπαθήστε να μάθετε περισσότερα για το
όριο ηλικίας συνταξιοδότησής σας και την αναμενόμενη σύνταξή σας. Κατόπιν, κάντε μια εκτίμηση
του ποσού που πιστεύετε ότι θα χρειάζεστε στην συνταξιοδότησή σας για υποστηρίξετε τον τρόπο
ζωής που επιθυμείτε. Περισσότερες πληροφορίες για τις οικονομικές πλευρές προετοιμασίας θα
βρείτε στο κεφάλαιο 2.1 Οικονομικός Προγραμματισμός.
Ο σχεδιασμός του καθημερινού τρόπου ζωής έχει να κάνει με την ενεργό γήρανση. Είναι αναγκαίο
να αναλογιστούμε πως παραμένουμε σε καλή σωματική κατάσταση και υγιείς, με ποιο τρόπο τα
χόμπι και τα ενδιαφέροντά μας, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω μόρφωσης, θα
συμπεριληφθούν στην συνταξιοδότησή μας, πως οι σχέσεις μας με φίλους και οικογένεια θα
αλλάξουν και μια μεγάλη γκάμα άλλων παραμέτρων.
Ένα άλλο σημαντικό ερώτημα είναι επίσης, εάν επιθυμούμε να εργαστούμε στην συνταξιοδότησή
μας, συμπεριλαμβανομένης της εθελοντικής εργασίας. Κάποια άτομα πιθανόν να προτιμούν ή να
χρειάζονται – να συνεχίσουν να εργάζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, για παράδειγμα, στην
απασχόληση γεφυρών [δλδ., απασχόληση μετά την συνταξιοδότηση], στην μερική απασχόληση, ή
στην αυτό-απασχόληση, π.χ., με συμβουλευτική ιδιότητα ή επίσης εθελοντικά. Ένας αριθμός
μελετών έχει συνδέσει την εργασία μετά την συνταξιοδότηση, με καλύτερη υγεία και μακροζωία.
Αυτό έχει να κάνει με την πνευματική εγρήγορση, το αίσθημα ότι είμαστε χρήσιμοι, τις κοινωνικές
επαφές και άλλες παραμέτρους. Αλλά φερθείτε έξυπνα σχετικά με το τι θα κάνετε, μην παραμείνετε
σε μια δουλειά που απεχθάνεστε, αλλά αναζητήστε κάτι που σας δίνει σκοπό.
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“Εάν είσαι ευτυχισμένος στην δουλειά, αυτό είναι σημάδι ότι η δουλειά κάνει
καλό στην υγεία σου. ”
Nicole Maestas, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στην
Ιατρική Σχολή του Harvard
Εθελοντισμός για τους ηλικιωμένους και ως ηλικιωμένος
Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής από την Ελλάδα: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ιδρύθηκε το 1877 και σκοπός
του είναι να περιθάλπει και να υποστηρίζει τραυματίες,
ασθενείς, ηλικιωμένους, πρόσφυγες, άτομα με οικονομικές
δυσκολίες και γενικά να βοηθάει ευάλωτες ομάδες του
πληθυσμού. Ο εθελοντισμός στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό,
π.χ., ως εθελοντές νοσηλευτές ή κοινωνικοί λειτουργοί,
προσφέρει στα άτομα την δυνατότητα να είναι δραστήριοι,
και να βοηθούν τα άτομα που έχουν ανάγκη, ενώ παράλληλα
προσφέρουν και στο κοινωνικό σύνολο.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.redcross.gr/default.asp?pid=19&la=1
Πολλές μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις είναι ευγνώμονες για την υποστήριξη. Όντας νεότεροι,
μπορείτε , για παράδειγμα, να προσφέρετε την υποστήριξή σας σε μεγαλύτερους σε ηλικία, και
έτσι να μάθετε καλύτερα τις ανάγκες τους. Ως μεγαλύτεροι σε ηλικία, μπορείτε να είστε
πνευματικά και σωματικά δραστήριοι, ενώ παράλληλα προσφέρετε την εμπειρία σας στο
κοινωνικό σύνολο.

Πηγές & περαιτέρω αναγνωστικές παραπομπές
«Ηλικίες Συνταξιοδότησης,» Φινλαδικό Κέντρο Συντάξεων, https://www.etk.fi/en/work-and-pensionsabroad/international-comparisons/retirement-ages/. https://www.etk.fi/en/work-and-pensionsabroad/international-comparisons/retirement-ages/
«Το να Εργάζεται κανείς στην Τρίτη Ηλικία Μπορεί να Αποδώσει κάτι Παραπάνω από Ένα Εισόδημα.» Υγεία
Harvard, 1η Ιουνίου 2018, https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/working-later-in-life-can-payoff-in-more-than-just-income.
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3.

Συμβουλές για την Διαδικασία Οργάνωσης
“Ένας στόχος χωρίς σχέδιο είναι απλά μια ευχή.”
Αντουάν ντε Σαίντ-Εξυπερύ, Γάλλος συγγραφέας, ποιητής και πρωτοπόρος αεροπόρος

Προηγήθηκαν πολλές πληροφορίες, συμβουλές και προτάσεις. Πιθανόν να έχετε σχηματίσει
κάποιες πρώτες ιδέες για την οργάνωση της άφιξης της τρίτης ηλικίας – και καλώς εχόντων των
πραγμάτων έχετε και κίνητρο. Τώρα είναι η ώρα να κάνετε τις αρχικές ιδέες σας πιο συγκεκριμένες,
και να οργανώσετε ένα πραγματικό σχέδιο. Στο παρόν κεφάλαιο αντιμετωπίζουμε το ερώτημα: Πως
οργανώνετε το σχέδιο σωστά και αποδοτικά;
Η οργάνωση απαιτεί να αποφασίσετε εκ των προτέρων τι χρειάζεται να γίνει, ποιος θα το κάνει, πως
και πότε. Για την επιτυχή οργάνωση, είναι αναγκαίο να αναλογιστείτε γεγονότα του παρελθόντος
καθώς και μελλοντικές ευκαιρίες - και πιθανές επικείμενες απειλές για το σχέδιό σας.
Οι καλές σχεδιαστικές και οργανωτικές δεξιότητες περιλαμβάνουν πέντε βήματα:
Υλοποιήστε
&
επαναθεωρή
στε

Ορίστε τους
στόχους σας

Προσαρμοστείτε σε
απρόβλεπτες
αλλαγές

Επανεξετάστε το
γενικό πλαίσιο και τις
δυνατότητες σας
Ορίστε
προτεραιότητες &
αναπτύξτε
σχέδια
δράσης

Σε αυτό το σημείο μιλάμε για τους SMART – στόχους (Specific=Εξειδικευμένος,
Measurable=Μετρήσιμος, Attainable=Επιτεύξιμος, Realistic-=Ρεαλιστικός/ relevant=σχετικός, Timebound=με Χρονικό Όριο). Είναι κρίσιμο, οι στόχοι που θέτετε να είναι διατυπωμένοι όσο πιο
ευκρινώς και συγκεκριμένα γίνεται. Εάν είναι πολύ γενικευμένοι δεν παρέχουν σαφή κατεύθυνση.
Επομένως, προσδιορίστε με ακρίβεια που θέλετε να βρεθείτε. Επιπλέον είναι απαραίτητο να είναι
μετρήσιμοι για να γίνονται ορατές οι επιτυχίες. Δεν αρκεί να λέμε «Κάντε περισσότερο αθλητισμό»
ή «Αποταμιεύστε περισσότερα χρήματα» καθώς αυτά δεν επιτρέπουν να δείτε αν όντως πετύχατε
το στόχο σας. Φροντίστε επίσης ο στόχος σας να είναι επιτεύξιμος. Εάν δεν έχετε ελπίδες να τον
φτάσετε, απλά θα αποκαρδιωθείτε. Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη πρόκληση, οπότε
προσπαθήστε να βρείτε τη σωστή ισορροπία. Οι στόχοι σας θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και
λογικοί, να βγάζουν νόημα και να φέρουν πραγματική προστιθέμενη αξία. Τέλος, εξίσου σημαντικό
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να αναφερθεί, χρειάζεστε προθεσμίες και ορόσημα. Αυτά δημιουργούν κίνητρα και το αίσθημα του
επείγοντος. Άλλωστε, είναι απλά υπέροχο το να ξέρετε πότε μπορείτε να γιορτάζετε την επιτυχία.
Για να μπορέσετε να δείτε εάν οι στόχοι σας είναι πραγματοποιήσιμοι και ρεαλιστικοί, εξετάστε το
γενικό πλαίσιο και τις δυνατότητές σας. Ποιες είναι οι αξίες σας και οι απόψεις σας, τι συνάδει με
τη προσωπικότητά σας, πόσο χρόνο μπορείτε να αφιερώσετε σε ένα στόχο, πόσα χρήματα μπορείτε
πραγματικά να αποταμιεύσετε; Σε αυτό το σημείο απαιτείται αυτό-στοχασμός.
Η ικανότητα να βάζετε προτεραιότητες – ή επίσης να επαναπροσδιορίζετε προτεραιότητες –
στόχους και δράσεις, είναι ζωτικής σημασίας για την βελτιστοποίηση των χρονικών περιορισμών
και των περιορισμένων πόρων, και άρα το κλειδί σε ένα σωστό σχεδιασμό. Η ιεράρχηση των
προτεραιοτήτων δημιουργεί τάξη, μειώνει τα επίπεδα άγχους και παρέχει καθοδήγηση. Πάντοτε να
αποφασίζετε πόσο σημαντική και πόσο επείγουσα είναι μια εργασία, πριν την προγραμματίσετε
χρονικά. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να αποφύγετε να σας τελειώσει ο χρόνος για πράγματα που
είναι περισσότερο σημαντικά από άλλα. Να θυμάστε την Μήτρα Ελέγχου του Eisenhower.

Πάμε να συνοψίσουμε τους: SMART – στόχους
•
•
•
•
•
•
•

Γράψτε τους στόχους σας.
Σκεφτείτε και δημιουργήστε ένα κατάλογο από κατάλληλες ενέργειες, ιεραρχήστε τις
εργασίες.
Ορίστε το χρονικό πλαίσιο, αναλογιστείτε τους πόρους που χρειάζεστε.
Σκεφτείτε από που μπορείτε να πάρετε βοήθεια.
Προσαρμοστείτε σε αλλαγές, εάν αυτές είναι αναγκαίες, σε κάθε προγραμματισμό
προκύπτουν αβεβαιότητες και απρόβλεπτες προκλήσεις.
Επιθεωρείτε τακτικά την υλοποίηση του σχεδιασμού σας.
Να παραμείνετε ενθουσιώδεις και να κυνηγάτε το στόχο σας!

Ο σχεδιασμός για το μέλλον εμπεριέχει δύσκολες αποφάσεις.
Η λήψη αποφάσεων είναι η διαδικασία επιλογής της λογικής
απόφασης από τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις, ζυγίζοντας
τα θετικά και τα αρνητικά κάθε επιλογής, και λαμβάνοντας
υπόψη όλες τις εναλλακτικές, ώστε να αποφασίσετε ποια λύση
είναι η καλύτερη για την συγκεκριμένη περίσταση.
Το να μαθαίνετε να κάνετε καλύτερες επιλογές απορρέει από το να βλέπετε, να ακούτε και να
πράττετε. Οι ασκήσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε δεξιότητες στη λήψη
αποφάσεων. Η οπτικοποίηση της διαδικασίας είναι εξαιρετικά βοηθητική. Μπορείτε να την κάνετε
τόσο απλή όσο ένας κατάλογος με τα Υπέρ & τα Κατά, ή τόσο πολύπλοκη όσο η διαδικασία των 8
Βημάτων.
Υπέρ και Κατά
Ένας κατάλογος με τα Υπέρ και τα Κατά, μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμος εάν θέλουμε να
ζυγίσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας συγκεκριμένης απόφασης, όταν έχουμε
διαφορετικές επιλογές. Πολλές από τις επιλογές μας γίνονται από συνήθεια, αλλά αν απλώς
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φέρουμε αυτές τις επιλογές σε ένα συνειδητό επίπεδο, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την
αξιολόγηση, την ανάλυση και τον αυτό-στοχασμό και να τα χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουν
αυτές, και άλλες αποφάσεις. Ένας κατάλογος με τα Υπέρ και τα Κατά είναι ιδιαιτέρως κατάλληλος
για αποφάσεις που αποτελούνται από δυο επιλογές όπως το ναι ή όχι, κάνε το ή μην το κάνεις.
Αναλογιστείτε μια απόφαση που πρέπει να πάρετε στο κοντινό μέλλον, και φτιάξτε έναν κατάλογο
με τα Υπέρ και τα Κατά, μέσα σε 15 λεπτά.
Σημειώστε τις παραμέτρους που υπερασπίζονται αυτή την απόφαση (υπέρ), και εκείνες που
τάσσονται κατά (κατά) της, σε δυο διαφορετικές στήλες.
1. Γράψτε όσες περισσότερες παραμέτρους μπορείτε να σκεφτείτε.
2. Όταν τελειώσετε, προσθέστε μια βαθμολογία ειδικού βάρους σε κάθε παράμετρο, από το
5 για κάτι υψηλής σημασίας, έως το 1 για κάτι χαμηλής σημασίας.
3. Συγκρίνετε την τελική βαθμολογία ανάμεσα στις δυο στήλες.
Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τον κατάλογό σας, αναλογιστείτε για λίγο τις ακόλουθες ερωτήσεις:
•
•
•

Είναι το αποτέλεσμα αυτό που περιμένατε; Γιατί (όχι);
Τι σκέψεις έχετε τώρα για την απόφαση που σκέφτεστε να πάρετε; Το αποτέλεσμα αλλάζει
κάτι;
Τι θα κάνετε μετά;

“Ξέρετε, δυσκολίες πάντα υπάρχουν στη ζωή. Μερικές φορές, θα ήταν απλά
πολύ ωραίο, να κάνουμε παρέα με άλλους ενήλικες και να βρίσκουμε κάποιες
λύσεις, αλλά πολλοί από εμάς έχουν ανατραφεί με το να ντρέπονται για τις
αμφιβολίες τους…” (Σχόλιο από έναν/μία συνεντευξιαζόμενο/-η από την Ιταλία, Απρίλιος 2021)
Παρακαλείστε να έχετε υπόψη σας πως δεν χρειάζεται να επιλύετε τα πάντα μόνοι σας. Το να
δέχεστε βοήθεια δεν αποτελεί σημάδι αδυναμίας. Ξεκινήστε ανταλλαγή απόψεων με μέλη της
οικογένειά σας, φίλους ή επίσης επαγγελματίες στον τομέα με τον οποίο θα ασχοληθείτε.
Ερωτήσεις από άλλους, και άλλες, πιο ουδέτερες οπτικές γωνίες, βοηθούν να προσεγγίσετε ένα
πρόβλημα από διαφορετικές πλευρές, και να βρείτε έτσι ίσως την καλύτερη λύση.
8 Βήματα
Για να πάρετε μια σωστή απόφαση ή για να επιλύστε αποτελεσματικά ένα πρόβλημα που
προκύπτει, είναι χρήσιμο να ακολουθείτε μια σειρά βημάτων με μεθοδικό τρόπο. Μια δομημένη
διαδικασία λήψης αποφάσεων, σας βοηθάει να αποφασίσετε γρηγορότερα και με μεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση. Μια τυπική διαδικασία λήψης αποφάσεων περιλαμβάνει: ορισμό του
προβλήματος, συλλογή πληροφοριών, αναγνώριση πιθανών τρόπων δράσης, επιλογή μεταξύ των
εναλλακτικών, και επιθεώρησης /ελέγχου των αποτελεσμάτων – φυσικά και υπάρχουν πολλοί
τρόποι να το κάνετε αυτό.
Στο παρόν, εφαρμόζουμε το Μοντέλο Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Το μοντέλο αυτό έχει οκτώ
σαφώς ορισμένα βήματα, που σας ενθαρρύνουν να χρησιμοποιήστε το μυαλό και την καρδιά σας:
Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε την ευφυία σας, αλλά επίσης και το θάρρος να υλοποιήσετε
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την απόφασή σας. Ο λόγος που αυτή η μέθοδος είναι αποτελεσματική, εδράζει στην επίτευξη μιας
σειράς φάσεων, για να φτάσετε σε μια σταθερή απόφαση με την οποία να νοιώθετε βέβαιοι.
Για την άσκηση αυτή, θα χρειαστείτε 20 λεπτά. Εάν μπορείτε, μοιραστείτε τις σκέψεις σας για τα
αποτελέσματα με συναδέλφους ή φίλους.
Υπάρχουν 8 βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν:
1. Συνειδητοποιούμε ότι έχουμε να πάρουμε μια απόφαση.
2. Συλλέγοντας πληροφορίες: Μόλις συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα ή την ανάγκη να
παρθεί μια απόφαση, θα συλλέξουμε όση περισσότερη πληροφορία για την περίσταση
μπορούμε, για να βοηθήσουμε την λήψη της απόφασης μας.
3. Αναλύστε την πληροφορία με ένα αρμόδιο πλαίσιο αναφοράς: Εάν είναι οικονομικό
πρόβλημα, με μια οικονομική ανάλυση. Εάν είναι διαμάχη, με ένα πλαίσιο μοτίβων σχετικά
με τις διαμάχες, κ.λπ.
4. Περιγραφή του προβλήματος: Αυτό είναι το σημείο κλειδί. Ένα σαφώς περιεγραμμένο
πρόβλημα είναι ένα σχεδόν λυμένο πρόβλημα. Περιγράψτε την ανάγκη για μια απόφαση ή
το πρόβλημα με όση λεπτομέρεια χρειάζεται.
5. Εκτίμηση του προβλήματος: Είναι το πρόβλημα επείγον και απαιτεί γρήγορη απόφαση ή
όχι; Είναι σημαντικό να πάρετε απόφαση ή όχι; μια απόφαση επηρεάζει συνολικά ή μέρος
της ζωής μου, κ.λπ.
6. Παραγωγή εναλλακτικών: Αφού έχουμε αναγνωρίσει το πρόβλημα και το μέγεθος του ή την
σημασία του, μπορούμε να παράγουμε πιθανές λύσεις, βασισμένοι στην δημιουργικότητά
μας.
7. Αξιολόγηση των εναλλακτικών: αφού έχουμε διατυπώσει τις πιθανές λύσεις, θα πρέπει να
αξιολογήσουμε ποιες είναι πιο βιώσιμες για την επίλυση του προβλήματος.
8. Απόφαση: Μόλις έχουμε την αξιολόγηση των εναλλακτικών, θα είμαστε έτοιμοι να
πάρουμε μια απόφαση που είναι λογική και βασίζεται σε ένα συμπαγές πλαίσιο αναφοράς.

Μια τελευταία συμβουλή …
Θα υπάρξουν στιγμές, που το να παραμείνετε ενθουσιώδεις για την προετοιμασία ένταξης στην
Τρίτη ηλικία, θα μοιάζει με πραγματική μάχη. Να θυμάστε, δεν πρόκειται για το τέλεια οργανωμένο
σχέδιο, και το να μείνετε σε αυτό με κάθε κόστος. Επίσης δεν πρόκειται για το αν τα έχετε σκεφτεί
όλα, για όλους τους τομείς. Ζούμε ακόμα στο εδώ και τώρα. Μην πιέζετε τους εαυτούς σας.
Υπάρχουν περίοδοι στη ζωή που είναι δύσκολο να αναλαμβάνουμε επιπλέον δουλειά. Έπειτα,
ξεκινήστε σιγά σιγά, επιλέξτε τομείς που σας ενδιαφέρουν. Σκεφτείτε το μέλλον σας, τις επιθυμίες
σας και πως θα εξελιχθείτε προσωπικά – αργότερα, θα αισθανθείτε χαρούμενοι για αυτό. Κάποιες
φορές, το πρώτο βήμα είναι να μιλήσουμε για την προετοιμασία ένταξης στην Τρίτη ηλικία με
κάποιον οικείο. Αποκτά μια κάποια σημασία, έπειτα, υπάρχει κάποιος που μπορεί να μας
εμπνεύσει, που μπορεί να κάνει ερωτήσεις, που μπορεί να μας υπενθυμίσει πράγματα… Και ίσως
να το ξεκινήσει και εκείνος/η, γιατί το μαζί είναι πάντα ευκολότερο.
Ελπίζουμε πως σας δώσαμε έμπνευση και ιδέες για μια ευτυχισμένη Τρίτη ηλικία!
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Σφραγίδα Δημοσίευσης
Εκδότες:
Sabine Roehrig-Mahhou | Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH
Με την συμβολή των εταίρων του Έργου SenQuality

Ο παρόν οδηγός μπορεί να μεταφορτωθεί δωρεάν εδώ: www.senquality.eu

« H παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο
του συγγραφέα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν»
Η παρούσα εργασία είναι αδειοδοτημένη υπό την Διεθνή
Άδεια του Διεθνούς Οργάνου Creative Commons AttributionShareAlike 4.0.
Παρακαλώ να παραθέτετε ως ακολούθως: «Πρακτικός
οδηγός για την προετοιμασία ένταξης στη τρίτη ηλικία» από
το έργο SenQuality
Για να δείτε αντίγραφο αυτής της άδειας, επισκεφτείτε:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ή
αποστείλετε επιστολή προς: Creative Commons, PO Box
1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Ecological Thinking!
Προτού εκτυπώσετε οποιαδήποτε πληροφοριακό υλικό διάδοσης και
ενημέρωσης, σκεφτείτε καλά εάν είναι πράγματι αναγκαίο. Στην περίπτωση που
κάτι χρειάζεται να τυπωθεί, αξίζει να σκεφτείτε που θα το τυπώσετε(π.χ. στο
τοπικό κατάστημα εκτυπώσεων, σε ψηφιακό, φιλικό προς το περιβάλλον
κατάστημα εκτυπώσεων, κ.λπ.) πάνω σε τι είδους χαρτί (π.χ., σε ανακυκλωμένο
χαρτί, χαρτί από γρασίδι, σε άλλες εναλλακτικές επιλογές του συνηθισμένου
λευκού χαρτιού) και επίσης με τι είδους χρώματα.
Ας προστατεύσουμε το περιβάλλον μας!

Πρακτικός Οδηγός για την προετοιμασία ένταξης στην

Τρίτη ηλικία
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