
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 

ΟΜΑΔΑ 1  

Τα άτομα που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία έχουν βιώσει και βιώνουν ένα σύνολο από 

απώλειες στη ζωή τους, με αποτέλεσμα να αυξάνουν τα επίπεδα της μοναξιάς και της 

απομόνωσης που βιώνουν. Η απουσία φίλων και γνωστών, ο θάνατος του/ της συζύγου, 

καθώς και η μείωση της κινητικότητας, με συνέπεια τον περιορισμό των κοινωνικών 

συναναστροφών οδηγούν σε αύξηση της μοναξιάς. Καθημερινά στην υπηρεσία μας 

δεχόμαστε κλήσεις από το κόκκινο κουμπί όπου ηλικιωμένα άτομα μας ζητούν να μας 

μιλήσουν καθώς νιώθουν μόνα. Σε κάθε επικοινωνία που έχουμε μαζί τους μας λένε το 

πόσο μόνοι νιώθουν αλλά παράλληλα και το πόσο τυχεροί είναι που έχουν το κουμπί 

και μιλήσουν μαζί μας. «Είστε η συντροφιά μας, ευτυχώς που έχω και εσάς και μιλάω, 

δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από την μοναξιά παιδί μου» αυτά είναι τα λόγια μιας 

ηλικιωμένης, που όπως μας έχει εκμυστηρευτεί παρόλο που έχει πολλούς συγγενείς και 

φίλους με κανέναν δεν μιλάει πλέον. Είναι σημαντικό να μπαίνουμε στη θέση αυτών 

των ανθρώπων και να προσπαθούμε να είμαστε κοντά τους. Πώς θα νιώθαμε αν 

βιώναμε τη δική τους κατάσταση και τι θα θέλαμε; Πόσο δύσκολο είναι να στρέψουμε 

λίγο την προσοχή μας προς αυτούς τους ανθρώπους, που μας έχουν ανάγκη; Κάθε φορά 

που μιλάμε με έναν ηλικιωμένο που ζει μόνος του αυτά αναρωτιόμαστε. 

( πηγή: https://www.lifelinehellas.gr/μοναξια-και-τριτη-ηλικια/ ) 

Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν τα άτομα της τρίτης ηλικίας σύμφωνα με το κείμενο; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Πού οφείλονται αυτά τα προβλήματα;----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2 

Παρατηρείστε προσεκτικά την εικόνα και περιγράψτε την. Ποια προβλήματα θέτει 

σχετικά με την τρίτη ηλικία; Τι θα αλλάζατε στην εικόνα προκειμένου να μην υπάρχει 

πια το πρόβλημα; ----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Δυστυχώς, συχνά οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζονται ως βάρος από το οποίο πρέπει να 

απαλλαγούμε, παρά ως ένα σημαντικό και πολύτιμο κομμάτι της κοινωνίας. 

Είναι γνωστό ότι ο πληθυσμός του πλανήτη γερνάει. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) μάλιστα, μεταξύ του 2000 και του 2050, ο αριθμός των 

ανθρώπων που είναι μεγαλύτεροι των 60 ετών, αναμένεται να διπλασιαστεί. Το 2050 

εκτιμάται ότι 1 στους 5 ανθρώπους του πλανήτη μας θα είναι πάνω από 60 χρονών και 

ότι το 80% από τους ανθρώπους αυτούς της Τρίτης Ηλικίας θα ζουν σε χώρες με μέτριο 

ή φτωχό κατά κεφαλήν εισόδημα. Καμία κυβέρνηση και κανένας Οργανισμός δεν 

δικαιούται να παραβλέψει αυτά τα νούμερα, που αποτελούν μία σαφή πραγματικότητα, 

αντίθετα χρειάζεται να ληφθούν μέτρα ώστε οι ηλικιωμένοι να ζουν καλύτερα και οι 

κοινωνίες να καταφέρνουν να επωφελούνται από εκείνους αντί να επιβαρύνονται. 

(Πηγή: https://www.grandmama.gr/a/149/triti-ilikia-kai-koinonia) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Η στατιστική δείχνει ότι στα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική αύξηση των 

ανθρώπων με ηλικία πάνω από τα εξήντα χρόνια και όλες οι προβλέψεις συγκλίνουν 

ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί. Αλλά τίθενται δύο ερωτήματα: Πώς ορίζονται οι ηλικίες 

ώστε να διακριθούν η τρίτη ή και η τέταρτη ηλικία; Έχουμε δικαίωμα να 

αναφερόμαστε στην "τρίτη ηλικία" ως κοινωνική ομάδα ; Καταρχήν το πρώτο όριο 

έρχεται από την ηλικία σύνταξης που είναι ένας αριθμός που προκύπτει με κριτήρια 

θεσμικά και οικονομικά. Τα όρια αυτά βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο των 

συζητήσεων και πολεμικής σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της κοινωνικής πολιτικής. 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ μέχρι πριν μερικά χρόνια η νόμιμη ηλικία για τη σύνταξη ήταν 

για παράδειγμα (Γαλλία 60, Βέλγιο 65, Γερμανία 63, Ισπανία 65, Ιαπωνία 55 γυναίκες 

60 άντρες (μισθωτούς), 60 και 65 αντίστοιχα για τους μη μισθωτούς). Έτσι η "τρίτη 

ηλικία" είναι μια κοινωνική ομάδα που η οριοθέτηση της προκύπτει ύστερα από μια 

πολύπλοκη κοινωνική διεργασία, όπου υπεισέρχεται μια πληθώρα ετερογενών 

κριτηρίων (βιολογικά, φυσιολογικά, οικονομικά, θεσμικά, πολιτικά). 

Πηγή: Πολιτισμός και Αλληλεγγύη: Μια ανασκόπηση για την ''τρίτη ηλικία'' της 

ψυχολόγου Δέσποινας Δριβάκου 

 

 



 

Για ποιους λόγους σύμφωνα με το κείμενο 1 οι ηλικιωμένοι χρειάζεται να 

αντιμετωπίζονται ως πολύτιμα κομμάτια της κοινωνίας; Πώς προσπαθεί να μας πείσει; 

Θεωρείτε πως το καταφέρνει; Σε ποιους απευθύνεται κατά  τη γνώμη σας;--------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Γιατί είναι δύσκολο να καθοριστεί αν ένα άτομο ανήκει στην Τρίτη ηλικία σύμφωνα 

με το κείμενο 2; Ποιο είναι το πιο συνηθισμένο κριτήριο για την ένταξη ενός ατόμου 

στην Τρίτη ηλικία;---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 4 

Η παραδοσιακή εικόνα του ηλικιωμένου που περνάει το χρόνο του στο καφενείο ή 

στην τηλεόραση αρχίζει να αλλάζει αισθητά. Πολλοί ηλικιωμένοι γίνονται μέλη 

συλλόγων, σωματείων, ΚΑΠΗ, αναζητούν δραστηριότητες στην κοινότητα, στον 

εθελοντισμό (8). Παράλληλα ενστερνίζονται τα διδάγματα της πρόληψης για την 

επιβράδυνση των συνεπειών του γήρατος. Σ' αυτό το πνεύμα, επιδίδονται σε 

αθλητικές δραστηριότητες (ελαφράς μορφής οπωσδήποτε, όπως περπάτημα), 

αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειες και γίνονται πιο προσεκτικοί στο κάπνισμα και 

στην κατανάλωση αλκοόλ. Και σε πολύ μικρό βαθμό, αλλά κι αυτό είναι ενδεικτικό, 

οι ηλικιωμένοι εγγράφονται σε πανεπιστήμια ή σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά τμήματα 

για την "τρίτη ηλικία". Τέλος ένα άλλο τμήμα αυτού του πληθυσμού ασχολείται με 

εργασίες του σπιτιού (π.χ. μικρο-επισκευές, κήποι) δημιουργώντας έτσι μια 

παράλληλη οικονομία. Η τάση αυτή και το γεγονός ότι δημιουργήθηκε και η 

υπόσταση των προ-συνταξιούχων οδηγεί σε νέα υποκατηγορία της "τρίτης ηλικίας", 

τους "νέους ηλικιωμένους". Δηλαδή μια ομάδα που φρόντισε και φροντίζει να 

διατηρήσει ικανότητες και δυνατότητες (σωματικές και διανοητικές) ώστε να είναι 

δρων υποκείμενο - π.χ. να έχει ένα επάγγελμα (χωρίς αμοιβή) που τον καθιστά όμως 

χρήσιμο για την κοινότητα. Η επιλογή είναι κρίσιμη για την ψυχολογική κατάσταση 

του ηλικιωμένου ατόμου γιατί του επιτρέπει να έχει μια ενεργή θέση στην κοινότητα, 

να δημιουργεί σχέσεις με το περιβάλλον του και να δίνει ένα επιπλέον νόημα σ' αυτή 

τη φάση της ζωής του. 

Πηγή: Πολιτισμός και Αλληλεγγύη: Μια ανασκόπηση για την ''τρίτη ηλικία'' της 

ψυχολόγου Δέσποινας Δριβάκου 



 

 

Σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται τα άτομα της τρίτης ηλικίας; Να φτιάξετε ένα 

πίνακα με τις δραστηριότητες.-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Πώς το κείμενο συνομιλεί με την εικόνα;------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΜΑΔΑ 5 

Παρατηρείστε τις δύο εικόνες. Ποια στοιχεία πιστεύετε πως βοηθούν τα άτομα της 

τρίτης ηλικίας να έχουν καλή ποιότητα ζωής. Να γράψετε οδηγίες προς ηλικιωμένους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Λογοτεχνικό κείμενο 

Τόλης Καζαντζής «Η θεία Φερενίκη» (απόσπασμα) 

Τις Κυριακές και τις γιορτές, μετά την εκκλησία, ερχόταν σπίτι μας η θεία Φερενίκη 

και μου μάθαινε, μια σταλιά παιδί, τροπάρια: 

Βαρβάραν την αγίαν τιμήσωμεν, 

εχθρού γαρ τας παγίδας συνέτριψεν. 

Ήτανε συμμαθήτριες με τη γιαγιά μου στο διδασκαλείο. Το χειμώνα καθόντανε οι δυο 

τους κοντά στη σόμπα κι όσο να ζεσταθεί το μπρούσικο κρασί, πίνανε τον καφέ τους. 

Ύστερα βάζαν το κρασί ζεστό στα ποτήρια και το σιγοπίνανε βουτώντας πού και πού 

μια φέτα ψωμί. Μιλούσανε σιγά σιγά η μια στην άλλη, πάντα στην καθαρεύουσα και 

πάντα στον πληθυντικό. Σαράντα τόσα χρόνια φιλενάδες και πληθυντικό! 

Τις γιορτές η θεία Φερενίκη φόραγε το παράσημο. Ήταν ένας χάλκινος σταυρός μ’ ένα 

ακτινωτό αστέρι στη μέση, που κρεμόταν από μια μπλε κι άσπρη κορδελίτσα. Το είχε 

πάρει τότε που υπηρετούσε δασκάλα στο Δυρράχιο, απ’ τον ίδιο τον Έλληνα πρόξενο, 

μεγαλέμπορα του Δυρραχίου, «κατ’ εντολήν του Μεγαλειοτάτου βασιλέως μας 

Γεωργίου του Πρώτου». Την ίδια κιόλας μέρα, με νωπή τη συγκίνηση στα αμυγδαλωτά 

της μάτια, βγήκε φωτογραφία με το παράσημο να πετάει απάνω στ’ αφράτο της στήθος. 

Κι ήταν να μην πιστεύεις στα ίδια σου τα μάτια, βλέποντας αυτή την καχεκτικιά 

ασπρομάλλα γριούλα, τη θεία Φερενίκη, και να σου λέει με πικρό χαμόγελο πως «ναι, 

είναι η ίδια στη φωτογραφία», πως είν’ αυτή η καλλονή με τα λοξά σχιστά μάτια που 

φτάνανε σχεδόν μέχρι τις ρίζες των πυρρόξανθων μαλλιών της, με τα ροδαλά 

τσιτωμένα μάγουλα, με τον περήφανο κότσο λίγο πιο πάνω απ’ την κορφή και με τον 

τροφαντό μπούστο, όπου ήταν αδύνατο να κάνει επαφή το παράσημο. 

Και πραγματικά. Αν δεν ήταν το παράσημο, ίδιο κι απαράλλαχτο με το πραγματικό, θα 

‘ταν αδύνατο να πεις πως είναι η θεία Φερενίκη. Δε θα μπορούσες να εξηγήσεις πώς 

γίνανε αυτά τα ξεπλυμένα γαλανά ματάκια με τη θολούρα του καταρράχτη, πώς γίνανε 

δυο γκριζωπές γραμμές εκείνα τα σαρκώδη ηδυπαθή χείλια και προπαντός πώς 

γούβιασε εκείνο εκεί το στήθος. Μονάχα το παράσημο απόμενε το ίδιο. Το παράσημο, 

η καθαρεύουσα, ο πληθυντικός, οι αβρές και ήρεμες κινήσεις καθώς σήκωνε το 

φλιτζάνι του καφέ, καθώς βουτούσε στο κρασί τη φέτα το ψωμί κι οι ευχές στη γιαγιά 

μου μπαίνοντας στην κάμαρα: 

«Επί έτη πολλά να εορτάζωμεν του Ευαγγελισμού, Μαριγώ μου». 

Κι η γιαγιά μου: 

«Αμήν, Φερενίκη μου, διότι τις οίδεν τι μας επιφυλάσσει το μέλλον». 

Η γιαγιά μου ήταν διαφορετικιά. Τουλάχιστον στην εμφάνιση. Δυσκίνητη, γεμάτη 

υποψίες ασθενειών, είχε βολέψει διαφορετικά τη ζωή της. Είχε παντρευτεί κι είχε κάνει 

παιδιά κι εγγόνια. Όμως παρόλο που δεν ακούστηκε ποτέ παράπονο απ’ τα χείλια της, 

βλέπαμε πόσο αταίριαστη ήταν με τον παππού μου. Εκείνος πάλι, κατά βάθος χρυσός 

άνθρωπος, λαϊκός τύπος με τα όλα του, έβλεπε πως από κάπου του περίσσευε η γιαγιά 

μου. Αυτό, φαίνεται, τον σκύλιαζε και το ‘ριχνε στην ειρωνεία με κάτι «καλέ άντες» 

αντί γι’ απάντηση, ή κάτι «η κυρία με τας κιμωλίας» όπως έλεγε τας καμελίας. Μα 



προπαντός τα ‘χε με τη θεία Φερενίκη. Έφτασε κιόλας να τη συκοφαντεί, πως τάχα είχε 

ψείρες, πράμα συχνό για κείνη την εποχή, μα αδύνατο να το πιστέψεις για την 

πεντακάθαρη γριούλα. Άσε πια τις άλλες τις χοντράδες που ‘κανε όταν την έβρισκε στο 

σπίτι: Βροντούσε ασταμάτητα τις πόρτες, κυκλοφορούσε με τα μακριά του σώβρακα 

και τη μανικωτή φανέλα του κι έβρισκε γιορτιάτικα να βγάλει στη μέση όλα τα 

μερεμέτια και τα μαστορικά του, βρίζοντας τα χειρότερα όταν δεν τα πετύχαινε με το 

πρώτο. Η γιαγιά μου με τη θεία Φερενίκη κάναν πως δεν άκουγαν και συνεχίζανε τα 

δικά τους, κι ο παππούς μου δώστου χειρότερα, ώσπου η γιαγιά μου αναγκαζόταν να 

δικαιολογηθεί: 

«Κάμνω παν ό,τι αρέσκει εις αυτόν και υποφέρω αγογγύστως παν ό,τι δεν αρέσκει εις 

εμέ». 

Ο παππούς μου, που δεν καταλάβαινε γρυ: 

«Ανάθεμα τη ρίζα σου», απαντούσε απέξω· κι η θεία Φερενίκη: 

«Παντρευτήκατε όμως, Μαριγώ μου, έχετε τα παιδιά, τα εγγονάκια σας. Ενώ εγώ; 

Τίποτε. Εάν ζούσεν τουλάχιστον ο Αλἐξανδρος...» 

Πάντα αυτός ο Αλέξανδρος. Έτσι σκέτος Αλέξανδρος, χωρίς επώνυμο, χωρίς άλλα 

στοιχεία, χωρίς τίποτε, πράμα που σιγά σιγά γίνηκε για μας, μικρά παιδιά, σωστό 

μυστήριο, που δε λέγαμε να το καταπιούμε. Μα όταν ρωτάγαμε τη γιαγιά μας: 

«Ο αρραβωνιαστικός της Φερενίκης που σκοτώθηκε σε δυστύχημα», μας απαντούσε 

αόριστα. 

[…] 

Η παρέλαση-η ενηλικίωση, Νεφέλη, 1995. 

1.  «Τις γιορτές… το παράσημο.». Να αναγνωρίσετε στο απόσπασμα τα δυο (2) 

επίπεδα χρόνου. Να αναφέρετε από δύο φράσεις που χαρακτηρίζουν κάθε ένα 

επίπεδο. 

2. Να περιγράψετε σε μια παράγραφο τη σχέση ανάμεσα στη γιαγιά και στον 

παππού του αφηγητή και να την τεκμηριώσετε με τους κατάλληλους 

κειμενικούς δείκτες 

 

 


