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Μ
ε αφορµή την εβδοµάδα 
των ανθρώπων της Τρίτης 
Ηλικίας ή αλλιώς Seniors 
Week, ο Οργανισµός της 

Βασιλειάδας οργάνωσε µια σειρά από 
εκδηλώσεις για τους ενοίκους οι οποί-
ες πραγµατοποιήθηκαν στο χώρο του 
γηριατρείου, καθώς και στο χώρο του 
Ηµερήσιου Κέντρου Φροντίδας του 
Οργανισµού. Πιο συγκεκριµένα, τη 
∆ευτέρα 6 Μαρτίου και την Τετάρ-
τη 8 Μαρτίου, στο Ηµερήσιο Κέντρο 
Φροντίδας του Οργανισµού,  έγινε 
παρουσίαση σεµιναρίου µε θέµα την 

«Κατάθλιψη στη σύγχρονη κοινωνία» 
από την υπάλληλο του Οργανισµού 
της Βασιλειάδας κυρία Τριανταφιλιά 
Ζογκού. Οι ένοικοι βρήκαν ιδιαιτέρως 
ενδιαφέρον το συγκεκριµένο σεµινά-
ριο και συµµετείχαν ενεργά σε αυτό 
µέσα από ερωτήσεις που αφορούσαν 

το συναίσθηµα µοναξιάς στην Τρίτη 
Ηλικία. Επίσης, την Τρίτη 7 Μαρτίου 
ο Οργανισµός της Βασιλειάδας είχε 
την τιµή να φιλοξενήσει τον τραγου-
διστή κύριο Στάθη Αγγελόπουλο, ο 
οποίος µε µεγάλη του χαρά τραγούδη-
σε στους ενοίκους του γηριατρείου. Οι 

εκδηλώσεις συνεχίσταν την Πέµπτη 9 
Μαρτίου, µε την παρουσία του κυρίου 
Σωτήρη Προκοπίου, ο οποίος µε την 
κιθάρα του διασκέδασε τους ενοίκους 
του Οργανισµού. Για ακόµα µια φορά 
ο Οργανισµός της Βασιλειάδας σεβό-
µενος τα άτοµα της Τρίτης Ηλικίας και 
τις ανάγκες τους, γιόρτασε την εβδο-
µάδα των ανθρώπων της Τρίτης Ηλι-
κίας προσφέροντας στους ενοίκους 
µέσω των εκδηλώσεων ενηµέρωση 
για τα θέµατα που τους απασχολούν, 
αλλά και διασκέδαση µέσω των µου-
σικών εκδηλώσεων.

«Εκδηλώσεις της Βασιλειάδας µε αφορµή την 
εβδοµάδα των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας»

«Η Τρίτη Ηλικία στη σύγχρονη κοινωνία»
Η αποµόνωση των ηλικιωµένων 
αποτελεί ένα ολοένα και συχνότερο 
φαινόµενο των σύγχρονων κοινω-
νιών. Σε µια κοινωνία που συνεχώς 
εξελίσσεται και όπου οι οικογενειακοί 
δεσµοί αλλοιώνονται, τα άτοµα της 
Τρίτης Ηλικίας αναγκάζονται να προ-
σαρµοστούν σε µια κατάσταση µονα-
ξιάς και κοινωνικής αποµόνωσης. Η 
κοινωνία µας περιορίζει τα άτοµα της 
Tρίτης Hλικίας διότι δεν αποτελούν 
πλέον ενεργά µέλη της κοινωνίας και 
οι οικογένειες µε τους εξαντλητικούς 
ρυθµούς εργασίας που απαιτεί το νέο 
βιοποριστικό σύστηµα δεν έχουν πλέ-
ον τον ελεύθερο χρόνο να φροντί-
σουν τα αγαπηµένα τους πρόσωπα 

όπως τους αρµόζει. Έρευνες έχουν 
δείξει ότι η µοναξιά σε συνδυασµό µε 
την κοινωνική αποµόνωση µπορεί να 
έχει πολύ επικίνδυνες συνέπειες στην 
υγεία των ατόµων της Tρίτης Hλικίας, 
συναισθηµατικές και σωµατικές. Αυτό 
που επισηµαίνεται είναι ότι οι συνέ-
πειες της κοινωνικής αποµόνωσης 
µπορούν να θέσουν σε πολύ µεγαλύ-
τερο κίνδυνο την υγεία ενός υγιούς 
ατόµου από ό,τι  ενός ατόµου µε ήδη 
υπάρχουσες ψυχικές διαταραχές. Το 
αίσθηµα της απόρριψης είναι εκείνο 
που γεννάται στις ψυχές των ατόµων 
της Tρίτης Hλικίας όπου µε τη σειρά 
του µετατρέπεται σε εσωστρέφεια και 
στενοχώρια η οποία όλο και διογκώ-
νεται. Για τους παραπάνω λόγους οι 
κοινωνικές επαφές και η ύπαρξη 
ενός κοινωνικού δικτύου είναι ζωτικά 

στοιχεία που συµβάλουν στην ευηµε-
ρία των ατόµων της Tρίτης Hλικίας. 
Πολλές κοινωνίες αναγνωρίζοντας 
το πρόβληµα και σεβόµενοι την ευ-
παθή κοινωνική οµάδα των ατόµων 
της Tρίτης Hλικίας µέσω διαφόρων 
οργανισµών, όπως αυτός του Οργανι-
σµού της Βασιλειάδας αναλαµβάνουν 
να καλύψουν το κενό της µοναξιάς 
παρέχοντας µε τα Ηµερήσια Κέντρα 
φροντίδας ένα ευχάριστο περιβάλλον 
στα άτοµα της Tρίτης Hλικίας, όπου 
η συµµετοχή τους σε δραστηριότητες 
και η συναναστροφή τους µε άλλους 
ανθρώπους τους κάνει να νιώθουν 
ενεργά µέλη της κοινωνίας και όπου 
µε τα Πακέτα Φροντίδας στο Σπίτι 
λαµβάνουν την φροντίδα που χρειά-
ζονται και που τους αρµόζει. Τέλος, 
δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο σεβασµός 

και η µέριµνα προς τα άτοµα της Tρί-
της Hλικίας είναι βασική υποχρέωση 
όλων µας και ένδειξη  πολιτισµού. 

Τριανταφιλιά Ζογκού

Γράφει η Τριανταφιλιά Ζογκού 
 – Κοινωνιολόγος




