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Η   Τρίτη  ηλικία   
 

 

Η  «τρίτη  ηλικία» ή  τα  γηρατειά  είναι  μια  συνεχιζόμενη  και εξελισσόμενη  διαδικασία,  που  

αρχίζει  σε  διαφορετική  στιγμή  και εξελίσσεται  με  διαφορετικό  ρυθμό.  Ακόμη,  συνοδεύεται  

από  διαφορετικές  για  τον  κάθε  άνθρωπο  βιολογικές,  ψυχολογικές,  κοινωνικές  και  οικονομικές  

αλλαγές.  Εύλογα,  λοιπόν,  ο  ορισμός  της  τρίτης  ηλικίας  είναι  πολυσύνθετος  και κάθε  επιστήμη  

προσεγγίζει  την  ηλικία  αυτή  από  τη  δική  της  σκοπιά.   

 

 Σύμφωνα  με  τη  βιολογία,  γηρατειά  είναι  το  βιολογικό  φαινόμενο  κατά  το  οποίο  οι ζωντανοί  

οργανισμοί  παρουσιάζουν  προοδευτική  κάμψη  των  φυσιολογικών  λειτουργιών  τους.  Έτσι, 

μειώνεται  βαθμιαία  η  δύναμη  στα  ηλικιωμένα  άτομα .  Παράλληλα,  αρχίζουν  να  εμφανίζονται  

χρόνιες  ασθένειες.  Αποτέλεσμα  όλων  αυτών  είναι  η  μείωση  της  δραστηριότητας  του  ατόμου ,  

η  ελάττωση  του αποθέματος  ενέργειάς  του και μια  ποικιλία  άλλων  εξωτερικών  

(φυσιογνωμικών  και αισθητικών)  αλλαγών.   

Η  ψυχολογία  από  την πλευρά  της  υπογραμμίζει  κυρίως  τις  μεταβολές  του  κεντρικού  νευρικού  

συστήματος,  που  έχουν  ως  αποτέλεσμα  τη  μείωση  της  ικανότητας  της  αντίληψης.  Επίσης,  

ενδιαφέρεται  για  την  άμβλυνση  των  αισθήσεων,  καθώς  και την  ελάττωση  της  ικανότητας  για  

τη  σωστή  χρήση  πληροφοριών.   

 

 Η  κοινωνιολογία,  και ιδ ιαίτερα  η  κοινωνική  ψυχολογία  ενδιαφέρεται  για  τις  αλλαγές  που 

υφίσταται  η  κοινωνική  ομάδα  των  ηλικιωμένων  στις  σχέσεις  της  με  τις  άλλες  κοινωνικές  

ομάδες.  Ειδικότερα,  παρατηρεί  ότι  αλλάζει  ο  ρόλος  των  ηλικιωμένων  μέσα  

στην  οικογένεια  και η  σχέση  τους  με  τον  χώρο  της  εργασίας  τους ,  εφόσον  μετά  τη  

συνταξιοδότηση  απομακρύνονται  από  αυτόν  και συχνά  ζουν  στο  περιθώριο .  Ακόμη,  μελετά  

το  πώς  μεταβάλλεται  η  συμπεριφορά  της  κοινωνίας  απέναντι  στους  ηλικιωμένους  και αυτών  

απέναντι  στην  κοινωνία,  γεγονός  που  οφείλεται  κυρίως  στον  περιορισμό  των  δραστηριοτήτων  

τους. 

  

 Τέλος, οι οικονομικές  επιστήμες  προσεγγίζουν  την  τρίτη  ηλικία  από  οικονομική  άποψη.  

Μελετούν,  δηλαδή,  πόσα  άτομα  είναι  οικονομικά  ενεργά,  πόσα  συνταξιοδοτούνται,  πόσα  είναι  

άπορα  και  πόσα  έχουν  πρόσθετες  οικονομικές  ανάγκες  λόγω  προβλημάτων  υγείας  και  στέγης.   

Από  όλες  αυτές  τις  προσεγγίσεις  στην  τρίτη  ηλικία  γίνεται  σαφές  πως  είναι δύσκολο,  αν  όχι 

αδύνατο,  να  ορίσει  κανείς  αυτήν  την  ομάδα.  Για  λόγους  καθαρά  πρακτικούς  έχει οριστεί  το  

60ο  ή  το  65ο  έτος της  ηλικίας  των  ανθρώπων  ως  ενδεικτικό  της  έναρξης  της  γεροντικής  

ηλικίας,  γιατί  στις  περισσότερες  χώρες  το  άτομο  συνταξιοδοτείται,  όταν  φθάσει  σ’ αυτή  την  

ηλικία.  Ωστόσο,  πολλοί  επιστήμονες  κάνουν  τον  διαχωρισμό  μεταξύ  «τρίτης» και «τέταρτης  



 

 

 

ηλικίας» και  χρησιμοποιούν  ως  κριτήριο  διάκρισης  των  δύο  αυτών  ηλικιακών  ομάδων  τη  

δυνατότητα  του  ατόμου  για  αυτοεξυπηρέτηση.   
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ΘΕΜΑΤΑ  

 

 

Α1.  Ποιες  είναι  οι κοινωνικές  αλλαγές  που  υφίσταται  η  «τρίτη  ηλικία»,  σύμφωνα  με  το  

κείμενο; (60-80 λέξεις) 

                                                                                                                    Μονάδες  15 

 

 

Α2.α .  Ποιος είναι  ο  τρόπος  ανάπτυξης  της  δεύτερης  παραγράφου  του κειμένου; Τεκμηριώστε  

την  απάντησή  σας.  

                                                                                                                    Μονάδες  10 

 

 

 

Α2.β .  Με  ποιες  διαρθρωτικές  λέξεις  επιτυγχάνεται  η  συνοχή  στην  πρώτη  παράγραφο  (Η  «τρίτη  

ηλικία».. .σκοπιά)  του  κειμένου ;          

                                                                                                                      Μονάδες  5 

 

 

 

Α2.γ.  Να  αιτιολογήσετε  τη  χρήση  τους .                                     

                                                                                                                    Μονάδες  7,5 

 

 

 

Α2.δ.  Ποια  είναι  τα  δομικά  στοιχεία  της  τέταρτης  παραγράφου  (“Η  κοινωνιολογία.. .  

δραστηριοτήτων  τους”)  του κειμένου ;   

                                                                                                                   Μονάδες  7,5  

 

 

 

Β1.  «Η  τρίτη  ηλικία  ή  τα  “γηρατειά”  είναι  μια  συνεχιζόμενη  και εξελισσόμενη  διαδικασία».   

Χρησιμοποιώντας  την  παραπάνω  περίοδο  λόγου,  να  δημιουργήσετε  μία  παράγραφο  40-50 

λέξεων .   

                                                                                                                    Μονάδες  10 

 

Β2 .  Να  επισημάνετε  σε  ποιες  από  τις  παρακάτω  προτάσεις/φράσεις  του  κειμένου  η  γλώσσα  

χρησιμοποιείται  κυριολεκτικά  /  δηλωτικά  και σε  ποιες  μεταφορικά  /  συνυποδηλωτικά :   

 

1. «Κάθε  επιστήμη  προσεγγίζει  την  ηλικία   αυτή»  

2 .  «ο  ρόλος   των   ηλικιωμένων»  

3 .  «το  άτομο  συνταξιοδοτείται»  

                                                                                                                      Μονάδες  5 



 

 

 

 

Γ.  Σε  ένα  άρθρο  (400-500 λέξεων)  να  αναφέρετε  τα  προβλήματα  της  τρίτης  ηλικίας  και να  

προτείνετε  τρόπους  αντιμετώπισής  τους  

 

                                                                                                                    Μονάδες  40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  


