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Παράρτημα 1: Καταγεγραμμένες εμπειρίες ατόμων από τις χώρες που 

συνεργάζονται στο έργο, σε ότι αφορά την οργάνωση για την τρίτη ηλικία  

 

“Ο στόχος μου είναι να είμαι όσο το δυνατόν περισσότερο ανεξάρτητος-η” 

Σχόλιο από ένα/μία συνεντευξιαζόμενο/-η από την Ισπανία, Μάρτιος 2021 
 

Ως μέρος της υλοποίησης του έργου SenQuality, διεξαγάγαμε συνεντεύξεις σε όλες τις χώρες των 
εταίρων, με την συμμετοχή 125 ατόμων που είναι τουλάχιστον 40 ετών, άρα άτομα που 
προσεγγίζουν την Τρίτη ηλικία ή είναι ήδη στην Τρίτη ή τέταρτη ηλικία. Η πλειοψηφία των 

συνεντευξιαζόμενων ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 40-55 (38%),  και ακολουθούν οι ομάδες των 
66-75 και 56-65 που αποτελούν ένα τέταρτο η κάθε μία, των απαντήσεων. Το 33% των 

συνεντευξιαζόμενων έχουν πτυχίο πανεπιστημίου, το 23% έχει απολυτήριο γυμνασίου και το 25% 
έχει απολυτήριο λυκείου. Σε σύμπτωση με τις ευρωπαϊκές δημογραφικές τάσεις, είχαμε 
μεγαλύτερο μερίδιο γυναικών που απάντησε στις ερωτήσεις μας (60%), και η πλειοψηφία των 

συνεντευξιαζόμενων έχει συνταξιοδοτηθεί (58%), είναι παντρεμένοι/-ες (75%), έχει παιδιά (90%) 
και δεν μένουν μόνοι/-ες (85%).    

Η πλειοψηφία των συνεντευξιαζόμενων δήλωσε την σημασία του να είναι κανείς προνοητικός,  σε 
ότι αφορά την οργάνωση για την ένταξη στην Τρίτη ηλικία (60%). Συγκεκριμένα, άτομα από την 

Κύπρο, την Ελλάδα και την Ισπανία χαρακτήρισαν την προνοητική δράση στην χώρα τους ως πολύ 
σημαντική. Το στοιχείο αυτό έρχεται σε σύμπτωση με την εκτίμηση, ότι η πλειοψηφία των ατόμων 

χαρακτηρίζουν την γενική υποστήριξη από τη  χώρα τους, στην οργάνωση  άφιξης της τρίτης ηλικίας, 
ως επαρκή ή ανεπαρκή, απ’ ότι καλή ή πολύ καλή. Πάνω από το 70% των συνεντευξιαζόμενων από 
την Ιταλία και την Ισπανία χαρακτήρισαν την γενική υποστήριξη της χώρας τους, στην οργάνωση 

άφιξης της τρίτης ηλικίας, ως ανεπαρκή. Μόνο το 7% στην Γερμανία, και το 6% στην Κύπρο, 
χαρακτήρισαν την υποστήριξη ως «πολύ καλή». Το 20% των συνεντευξιαζόμενων από την Ελλάδα 
και την Ισπανία, χαρακτήρισαν το εθνικό σύστημα υποστήριξης ως «καλό».    

Μακράν η πλέον σημαντική κατηγορία για όλους, όταν σκέφτονται την οργάνωση ένταξης στην 
Τρίτη ηλικία, είναι η Υγεία: το 92% χαρακτήρισε τον τομέα αυτό «πολύ σημαντικό», και 
ακολούθησαν οι τομείς, Πνευματική και Σωματική Κατάσταση (74%),  Οικονομικός 

προγραμματισμός και  Κοινωνικές Σχέσεις (66%), και Έκτακτες ανάγκες και Εξαιρετικές περιστάσεις 
(58%).  

Παρά τα αποτελέσματα αυτά, μόνο το 43% των συνεντευξιαζόμενων έχουν αναλάβει συγκεκριμένη  
δράση για την οργάνωση ένταξής τους στην Τρίτη ηλικία. Οι πλέον δραστήριοι, ως προς αυτό, 

αποδείχθηκαν οι Σλοβένοι και οι Πολωνοί. Οι τομείς, που τα άτομα  αυτά εστίασαν τις προσπάθειές 
οργάνωσής του είναι  

• Οικονομικός προγραμματισμός  

• Υγεία  

• Στέγαση 

• Πνευματική και Σωματική Κατάσταση 

• Ελεύθερος Χρόνος: Επιλογή Κατάλληλων Δραστηριοτήτων και Καθημερινής Ρουτίνας  

Οι λόγοι που τα άτομα ξεκίνησαν να οργανώνουν την άφιξη της τρίτης ηλικίας είναι ποικίλοι. 
Κάποιοι, είχαν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι θα έχουν μια ικανοποιητική καθημερινότητα, κάποιοι 
άλλοι, ξεκίνησαν την διαδικασία λόγω γενικευμένης απογοήτευσης με την τρέχουσα διαβίωσή τους 

ή εργασιακή τους κατάστασης,  ή εξαιτίας προβλημάτων υγείας. Επίσης, κάποιοι συνειδητοποίησαν 
την ανάγκη, μετά από παρατήρηση στο κοντινό τους περιβάλλον, από άτομα που ήταν στη φάση να 

συνταξιοδοτηθούν, ή ήθελαν να σιγουρευτούν ότι, στο μέλλον, θα είναι οικονομικά ανεξάρτητοι 
απ’ την οικογένειά τους και από τα κυβερνητικά συστήματα. Οι περισσότεροι, τόνισαν ότι 



 
 
 

 

 

Πρακτικός Οδηγός για την προετοιμασία ένταξης στην Τρίτη ηλικία 3 
 

επιθυμούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που έχουν νόημα,  και μετά το πέρας της εργασιακής 
τους απασχόλησης, και να διατηρήσουν τις κοινωνικές τους επαφές. Στον ίδιο  βαθμό που ποικίλουν 

οι λόγοι για τους οποίους ξεκινά η  διαδικασία οργάνωσης, ποικίλουν και οι ηλικίες κατά τις οποίες 
ξεκινά κανείς: Κάποιοι ξεκίνησαν να οργανώνονται και να σχεδιάζουν ήδη στα 30 τους, μερικοί 

ξεκίνησαν όταν ήδη η συνταξιοδότησή τους πλησίαζε.  

Το 50% των συνεντευξιαζόμενων αισθάνθηκαν αποτελεσματικοί όταν ξεκίνησαν την διαδικασία 
οργάνωσης της ένταξής τους στην Τρίτη ηλικία. Ο αριθμός αυτός  μεγάλωσε όταν ρωτήσαμε για το 
τρέχον αίσθημα αποτελεσματικότητας: το 50% βεβαίωσαν ότι αισθάνονται «πολύ 

αποτελεσματικοί» για την οργάνωσή τους στην ένταξη στην Τρίτη ηλικία. Η καταγραφή αυτή 
σημειώθηκε, παρά το γεγονός ότι, το 70% χαρακτήρισαν την αποτελεσματικότητά τους στην 

οργάνωση του σχεδιασμού τους ως «μέτρια». Εντούτοις, μπορούμε να υποθέσουμε ότι, η ενεργή  
οργάνωση της ένταξης στην Τρίτη ηλικία ενισχύει το αίσθημα της αυτό-αποτελεσματικότητας.  

Το 70% των ατόμων δήλωσαν επίσης, ότι θα τους άρεσε να έχουν περισσότερη στήριξη στην 
ατομική τους οργάνωση, για την ένταξη στην Τρίτη ηλικία. Η συντριπτική πλειοψηφία δεν 

χρησιμοποιεί, ή δεν έχει χρησιμοποιήσει, ψηφιακά εργαλεία οργάνωσης, παρόλα αυτά, πιστεύει 
ότι ένας συστηματικός ψηφιακός οδηγός για την οργάνωση ένταξης στη τρίτη ηλικία θα ήταν, ή θα 
μπορούσε να είναι χρήσιμος. Εντούτοις, κάποιοι συνεντευξιαζόμενοι υπογράμμισαν την ανάγκη για 

ψηφιακό γραμματισμό, ώστε να γίνεται χρήση ενός τέτοιου εργαλείου, και την έλλειψη 
εμπιστοσύνης τους σε ψηφιακές εφαρμογές. Αυτά που ψάχνουν οι άνθρωποι σε ένα ψηφιακό 

εργαλείο είναι, για παράδειγμα, χρήσιμες προτάσεις, βοήθεια, υποδείξεις και συμβουλές που να 
σχετίζονται με την οργάνωση ένταξης στη Τρίτη ηλικία, καταληπτότητα, απλότητα, και μια καλή 
δομή του εργαλείου και των πληροφοριών που παρέχονται.  

Έπειτα, η έρευνά μας επιδεικνύει ότι το SenQuality, όντως αντιμετωπίζει ένα καίριο μέλημα των 

Ευρωπαίων που προετοιμάζονται ή θέλουν να προετοιμαστούν για την Τρίτη ηλικία. Το  γεγονός 
αυτό υπογραμμίζεται από τα σχόλια των συνεντευξιαζόμενων, που προσδιόρισαν το ενδιαφέρον 

τους για συμβουλές και εκπαίδευση,  από ανεξάρτητες πηγές, για θέματα που σχετίζονται με την 
οργάνωση ένταξης στην Τρίτη ηλικία, χωρίς να δεσμεύονται με διαφήμιση ή αγορά ενός 
συγκεκριμένου προϊόντος. Μια πρόταση που έγινε ήταν, ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει η 

δυνατότητα ανταλλαγής ιδεών και πληροφοριών με άλλα άτομα, που βρίσκονται στην ίδια 
διαδικασία οργάνωσης.  

Οι τομείς που αποκομίσαμε από την έρευνα των  Kornadt και Rothermund έχουν απήχηση στην δική 
μας ομάδα συνεντευξιαζόμενων, και αποδεικνύονται σχετικοί.  Σε όλες τις χώρες των εταίρων, οι 

πολίτες δεν αισθάνονται ικανοποιημένοι με την στήριξη, ή ότι δεν  στηρίζονται επαρκώς από τα  
εθνικά τους συστήματα στήριξης, το οποίο εξηγεί γιατί θεωρούν την προσωπική ενεργοποίηση 

σημαντική. Άλλοι παράμετροι τις οποίες υπογράμμισαν είναι, η ανάγκη για ανοιχτό μυαλό και 
θετική αντιμετώπιση, η δυνατότητα κατανόησης του πως τα πράγματα διασυνδέονται στην 
διαδικασία οργάνωσης, και η ικανότητα πρόβλεψης διαφορετικών σεναρίων. Επίσης, η έρευνα 

δείχνει ότι η οργάνωση ένταξης στην Τρίτη ηλικία αποτελεί μια πολύ προσωπική υπόθεση για τον 
καθένα: οι λόγοι εκκίνησης μπορεί να ποικίλουν, στον ίδιο βαθμό, με τους τομείς που επιθυμεί 

κάποιος να εστιάσει, ή με το τι μέτρα να λάβει.    
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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 Attribution-

ShareAlike 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! 

http://www.senquality.eu/

