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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εργασία αυτή καταγράφει τις βασικές πτυχές ορισμένων θεμάτων που 

σχετίζονται με τη ζωή των ανθρώπων από τα 50 και πάνω. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση 

σε εκείνα τα άτομα που συνταξιοδοτούνται και παρακολουθούμε το μεταβατικό 

στάδιο από την παύση της εργασίας στη σύνταξη. Πως αυτοί οι άνθρωποι 

προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα; Πως οραματίζονται το μέλλον; Τι θα πρέπει να 

προσέχουν οι ίδιοι και τα συγγενικά τους πρόσωπα αναφορικά με την ψυχολογική 

διάθεση τους στο πέρασμα του χρόνου; Ποιοι στέκονται δίπλα τους και τι βοήθεια 

λαμβάνουν όσο περνούν τα χρόνια; Ποιος ο ρόλος του κοινωνικού κράτους; Πως 

προσεγγίζουν το φαινόμενο της γήρανσης οι Ευρωπαϊκές χώρες και ποιες διαφορές 

εντοπίζουμε; Ο ρόλος της Ελλάδας και πόσο ευαισθητοποιημένοι είναι οι Έλληνες 

πολίτες αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα; Αυτά είναι μερικά μόνο ερωτήματα που 

απασχολούν την παρούσα εργασία και για τα οποία προσπαθούμε να δώσουμε 

ικανοποιητικές απαντήσεις με τη βοήθεια της έρευνας και των στατιστικών 

δεδομένων.

Το εργαλείο του SHARE καθοδηγεί την έρευνα μας και μέσω πινάκων, 

γραφημάτων και στοιχείων που προκύπτουν από ερωτηματολόγια και σχετικές 

στατιστικές μελέτες καταλήγουμε σε πολύ συγκεκριμένα συμπεράσματα για το θέμα 

της γήρανσης στην Ευρώπη. Συναφή αντικείμενα όπως η συνταξιοδότηση, η 

οικογενειακή συνοχή, το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης κτλ. εξετάζονται 

παράλληλα με το κεντρικό θέμα. Διαπιστώνουμε ότι σχετίζονται άρρηκτα μεταξύ 

τους και παρατηρούμε τις διαφορετικές προσεγγίσεις Βορά και Νότου στο θέμα αυτό.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μετά το τέλος αυτής της εργασίας, θα έχουμε μία 

καλύτερη και πιο συγκεκριμένη εικόνα για το θέμα της γήρανσης.

OVERVIEW

This essay marks down the basic aspects of various issues that are linked to 

the lives of those people that have passed the age of 50. We emphasize on those 

individuals that retire from work and follow the transitional course into the more quiet 

life of pension. How do they cope with new reality? Which are their dreams? What’s 

the vital thing that their family should pay attention to in regards with their sentiments
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and psychology? Who are those that stand by them as time goes by and what kind of 

assistance they offer? Which is the role of the state and the government? How do the 

European countries approach this aging issue and which are the differences that we 

notice among them? The role of Greece and how sensitive are the Greek citizens in 

reference to this subject? These are only a few of the questions that occupy this essay 

and for which we try to provide satisfactory answers with the aid of official and 

authorized research tools and statistic data.

The “tool” of SHARE is our guide throughout the pages, in which one can 

find diagrams, boards, charts that were the result of questionnaires and various 

statistic studies. Relative subjects like the retirement system, the health and social 

security, the family coherence are taken into consideration and help us share more 

light and learn more about the aging process. The different approach between the 

Northern and the Southern part of Europe is also noted down.

We believe that with this paper we paint a clearer and more specific picture about this 

“sensitive” issue.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ένα από τα πιο «ευαίσθητα» θέματα που έχει απασχολήσει επιστήμονες, 

μελετητές, οργανώσεις και κρατικούς φορείς αλλά έχει γίνει αντικείμενο 

συστηματικής έρευνας και επισκόπησης τα τελευταία μόλις χρόνια είναι αυτό της 

ζωής μετά τα 50. Ποιες είναι οι συνθήκες ζωής, τι υπηρεσίες παρέχονται, ποιος είναι 

ο ρόλος της οικογένειας, πως ο ηλικιωμένος άνθρωπος ανταπεξέρχεται στις 

καθημερινές δραστηριότητες και στις γραφειοκρατικές συναλλαγές του με τις κατά 

τόπου υπηρεσίες, ποια είναι η ψυχολογία του, τι σχέση έχουν οι χώρες του 

Ευρωπαϊκού Βορά με αυτές του Νότου, πως με λίγα λόγια μεταβαίνουμε αργά αλλά 

σταθερά από μία ενεργή περίοδο εργασίας και απασχόλησης σε μία λιγότερο ενεργή 

περίοδο συνταξιοδότησης και πως αλλάζει η ζωή του ατόμου; Αυτά είναι μοναχά 

ορισμένα από τα ερωτήματα που μας απασχολούν στην παρούσα εργασία και 

αποτελούν τον πυρήνα διερεύνησης με σημαντικά ευρήματα στην πορεία της 

επισκόπησης μας.

Ουσιαστικοί και τυπικοί οδηγοί σε αυτή την προσπάθεια μας είναι δύο. Ο 

πρώτος είναι το βιβλίο των Λυμπεράκη, Τηνιού, Φιλαλήθη «Ζωή 50+». Πάνω σε 

αυτό βασίστηκε ολόκληρη η ανάπτυξη της εργασίας μας και πιστεύω ότι η δουλειά 

που έκαναν οι τρεις καθηγητές αποκρυσταλλώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

στις επόμενες σελίδες. Ο δεύτερος οδηγός ήταν το «εργαλείο» του SHARE. Το τι 

είναι το SHARE και τι φέρνει στην επιφάνεια η συγκεκριμένη μέθοδος φαίνεται στο 

δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας μας, όπου περιγράφεται και αναλύεται με 

συγκεκριμένα παραδείγματα και αναφορές η σχετικά νέα αυτή προσέγγιση.

Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα βασικά κεφάλαια, τα οποία βεβαίως 

αποτελούνται και από επιμέρους υποκεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο στο γενικότερο 

θέμα της γήρανσης ως πρόβλημα, ατομικό και κοινωνικό. Πρόκειται για ένα, αν 

προτιμάτε, εισαγωγικό κεφάλαιο που μας δείχνει τις βασικές παραμέτρους του 

ζητήματος και που αναλύεται περισσότερο εξειδικευμένα στα επόμενα τρία 

κεφάλαια. Το δεύτερο σκέλος της εργασίας μας επικεντρώνεται στο SHARE, στις 

τεχνικές παραμέτρους τους και στην αναλυτική του προσέγγιση που τόσο πολύ βοηθά 

την έρευνα. Το τρίτο κεφάλαιο δίνει βάρος στα θέματα των συντάξεων, της 

εισοδηματικής ανισότητας και της οικογενειακής συνοχής. Η όλη προσέγγιση γίνεται 

βάσει πορισμάτων που προκύπτουν από πίνακες, διαγράμματα και γραφήματα.
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Τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο μας παρουσιάζει τις βασικές (και όχι μόνο) διαφορές και 

ομοιότητες μεταξύ των χωρών του Βορά και του Νότου. Εξετάζουμε τις παραμέτρους 

και τους λόγους που οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα και καταγράφουμε τις δικές 

μας σκέψεις και απόψεις.

Είναι κατανοητό ότι ένα τόσο ευρύ και σύνθετο ζήτημα δεν γίνεται να 

καλυφτεί στα στενά όρια αυτής της εργασίας. Ωστόσο, ελπίζουμε να πετύχουμε τον 

πρωταρχικό μας στόχο που είναι η παράθεση, επεξήγηση και επισκόπηση των 

βασικών σημείων αναφοράς σχετικά με τη ζωή μετά τα 50.
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1. Η Γήρανση ως Πρόβλημα

Κάθε άνθρωπος περνάει από διάφορα στάδια εξέλιξης και ανάπτυξης. 

Γεννιέται, μεγαλώνει, ωριμάζει, γηράσκει και στο τέλος πεθαίνει ύστερα από 

επιπλοκές και φθορές σε λειτουργίες βασικών οργάνων. Η γήρανση, που θα μας 

απασχολήσει στην παρούσα εργασία, αποτελεί ένα στάδιο στη ζωή του ανθρώπου 

που μπορεί να είναι αναπόφευκτο και να αγγίζει τον κάθε άνθρωπο χωριστά αλλά 

είναι συνάμα ένα σύνθετο φαινόμενο με δημογραφικές, οικονομικές, κοινωνικές και 

ηθικές διαστάσεις. Ανεξάρτητα, δηλαδή, από τη βιολογική φθορά του οργανισμού και 

την αδυναμία του να ανταπεξέλθει σε βασικές λειτουργίες, υπάρχουν παράμετροι που 

επηρεάζουν το άμεσο και έμμεσο οικογενειακό περιβάλλον και το σύστημα υγείας 

στο σύνολο του. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι ένας οργανισμός 

φθίνει (ή αν προτιμάτε, γηράσκει) σταδιακά και πολλές φορές, λόγω ακριβώς της 

αργής αλλά σταθερής κατάπτωσης, ο άνθρωπος αδυνατεί να συνυπολογίσει όλες τις 

διαστάσεις του φαινομένου αλλά κυρίως να συνειδητοποιήσει την κατάσταση στην 

οποία έχει περιέλθει. Άλλωστε, δεν είναι διόλου τυχαίο ότι παρατηρούμε καθημερινά 

από την πλειονότητα των ανθρώπων να προσπαθεί να «νικήσει» το χρόνο, να 

προσπαθεί να παραμείνει νέος με σφριγηλό δέρμα και άψογη εξωτερική εμφάνιση 

ανεξαρτήτως κόστους (οικονομικού και ιατρικού).

Πέρα, όμως, από το καθαρά βιολογικό σκέλος του ζητήματος υπάρχει και το 

ψυχολογικό κομμάτι που θα πρέπει να εξεταστεί ανεξάρτητα από τους ειδικούς και να 

γίνει αντικείμενο μελέτης από την ιατρική κοινότητα. Η γήρανση επιφέρει επιπλέον 

στον άνθρωπο μία ψυχολογική διαταραχή και είναι συχνό το φαινόμενο της 

μελαγχολίας και της κατάθλιψης που επιδεινώνεται περαιτέρω με την απώλεια 

συνομήλικων ατόμων. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα 

το οποίο, αν και όπως είπαμε το συναντάμε από πολύ παλιά, εντούτοις η σοβαρή 

επιστημονική μελέτη βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα και μόλις τα τελευταία χρόνια η 

γήρανση έχει γίνει αντικείμενο συστηματικής εξέτασης

Ξεκινώντας τη διερεύνηση ενός σύνθετου ζητήματος, όπως είναι αυτό της 

γήρανσης του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής ηπείρου, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι θα 

πρέπει να μελετηθούν σε βάθος και να συνυπολογιστούν πολλά και διάφορα στοιχεία 

προκείμενου να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποια -έστω και προσωρινά- ασφαλή 

συμπεράσματα. Και κάνουμε λόγο για «προσωρινά» συμπεράσματα, καθώς η
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γήρανση είναι μεν μία φυσιολογική εξέλιξη των βιολογικών οργανισμών αλλά 

ταυτόχρονα είναι και ένα πρόβλημα που επηρεάζεται έμμεσα ή άμεσα από ποικίλους 

οικονομικούς, κοινωνικούς, επιστημονικούς, γεωγραφικούς και άλλους παράγοντες. 

Έτσι, για παράδειγμα, αν στοιχειοθετούσαμε τον βασικό κορμό αυτής της εργασίας 

πριν από 2-3 χρόνια για τη γήρανση στην Ελλάδα τα δεδομένα θα ήταν τελείως 

διαφορετικά σε σχέση με το 2011. Οι λόγοι είναι λίγο-πολύ γνωστοί, αφού η δεινή 

οικονομική θέση στην οποία βρέθηκε η χώρα μας επηρέασε ριζικά το εισόδημα (άρα 

και τη γενικότερη ποιότητα ζωής) των συνταξιούχων και τους ανάγκασε σε περικοπές 

ακόμη και σε βασικά αγαθά που παλιότερα θεωρούνταν αναγκαία και αυτονόητα 

(π.χ. ορισμένες κατηγορίες φαρμάκων, εκπτώσεις σε κοινωνικές υπηρεσίες κτλ.).

Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να προσεγγίζουμε τη γήρανση σαν ένα σύνθετο 

πρόβλημα και τα στοιχεία που συλλέγουμε προκειμένου να δώσουμε όσο το δυνατόν 

περισσότερες και ακριβέστερες ερωτήσεις να καλύπτουν και να λαμβάνουν υπόψη 

τους βασικές εξελίξεις σε ποικίλα γνωστικά πεδία. Να είναι με μία λέξη 

διεπιστημονικά στοιχεία ούτως ώστε τα συμπεράσματα να είναι σαφή και έγκυρα. 

Ταυτόχρονα και λόγω του ότι η προσέγγιση αφορά μία ευρεία γκάμα ευρωπαϊκών 

χωρών -άρα και διαφορετικών συστημάτων περίθαλψης, συντάξεων, κοινωνικής 

πρόνοιας- κρίνεται αναγκαία η σύγκριση των συμπερασμάτων για την κάθε 

γεωγραφική περιοχή χωριστά προκειμένου η έρευνα να είναι κατανοητή από όλους 

τους εμπλεκόμενους σε αυτή. Τέλος, θα πρέπει τα όποια συμπεράσματα βγουν να 

ενέχουν ένα διαχρονικό χαρακτήρα και να μην χαρακτηρίζονται από χρονική 

στατικότητα. Θα πρέπει, με άλλα λόγια, να έχουν ένα ορίζοντα -όσο αυτό είναι 

εφικτό- και για όλους εκείνους που τώρα βρίσκονται στη μέση ηλικία και θα 

αρχίζουν να επηρεάζονται από προβλήματα που σχετίζονται με τη γήρανση στα 

προσεχή έτη.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές και ελπίζουμε να καταδείξαμε την κοινωνική 

διάσταση του προβλήματος της γήρανσης. Αυτό, όμως, που δεν πρέπει να μας 

διαφεύγει είναι το γεγονός ότι κατά πρώτο και κύριο λόγο η γήρανση είναι μία 

ατομική εμπειρία και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιρετικά επώδυνη. Είναι 

συχνό το φαινόμενο κάποιοι άνθρωποι να μειώνουν -απότομα ή σταδιακά- το ρυθμό 

της παραγωγικότητας τους μετά από κάποια ηλικία. Επίσης, παρατηρείται μία 

αυξανόμενη τάση εμφάνισης ολοένα και περισσοτέρων προβλημάτων υγείας λόγω 

φυσιολογικής, βιολογικής φθοράς του οργανισμού. Σίγουρα, υπάρχουν άνθρωποι που 

συνεχίζουν και αποδίδουν στον εργασιακό τομέα αν και βρίσκονται στη λεγάμενη
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«τρίτη ηλικία». Είναι ένα θέμα του εκάστοτε οργανισμού (ο οποίος, βέβαια, 

επηρεάζεται από ποικίλους εξωτερικούς παράγοντες). Το βέβαιο είναι ότι πολλοί 

άνθρωποι αρχίζουν και ανησυχούν μετά από αυτές τις αλλαγές που παρατηρούν στη 

ζωή τους και ανησυχούν για το μέλλον. Μάλιστα, δεν είναι και λίγες εκείνες οι 

περιπτώσεις όπου μετά από ένα σταθερό ρυθμό ζωής στην περίοδο μεταξύ των 30 και 

55 ετών, επέρχεται μία ριζική ανακατανομή προτεραιοτήτων και αναγκών ενώ 

μεταβάλλεται και το εισόδημα στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης. Δεν θα πρέπει να 

μας διαφεύγει, επίσης, μία ψυχολογική αστάθεια που παρουσιάζει το κάθε άτομο, 

αφού αρχίζει να ανησυχεί για το μέλλον. Αυτή η κατάσταση μπορεί να επηρεάσει -  

εκτός το ίδιο το άτομο φυσικά- το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον και 

συνεπακόλουθα το κρατικό, κοινωνικό σύστημα περίθαλψης. Αυτό εξαρτάται από το 

ποιος επωμίζεται τη φροντίδα του ατόμου και έχει παρατηρηθεί ότι διαφέρει ριζικά 

ανάλογα με τη χώρα.

Κάτι άλλο που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη είναι το γεγονός ότι κάθε 

άνθρωπος δεν γερνάει με τον ίδιο τρόπο ενώ ταυτόχρονα πρέπει να υπογραμμίσουμε 

ότι με την πάροδο των ετών και με τη βελτίωση των οικονομικοκοινωνικών 

συνθηκών ο μέσος όρος ζωής έχει αυξηθεί. Δηλαδή, το 1950 στην Ελλάδα το 

προσδόκιμο ζωής μπορεί να μην ξεπερνούσε τα 70 χρόνια. Σήμερα, αυτό το όριο έχει 

αυξηθεί με αποτέλεσμα να καταδεικνύεται με σαφήνεια -όπως αναφέραμε και στην 

πρώτη παράγραφο- ο πολυσύνθετος χαρακτήρας του προβλήματος της γήρανσης. Δεν 

είναι μόνο ένα βιολογικό θέμα που μπορούμε να το προσεγγίσουμε μονοδιάστατα 

αλλά είναι ένα ζήτημα που χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία και άμεσο επηρεασμό 

από εξωτερικούς παράγοντες προσδίδοντας στην όλη προβληματική μας έναν 

δυναμικό και όχι στατικό χαρακτήρα. Βέβαια, οι όποιες αναλύσεις γίνουν δεν θα 

μπορούν να δώσουν απόλυτα και ασφαλή συμπεράσματα για το πώς θα 

αντιμετωπίζουν τη γήρανση τα άτομα σε 30-40 χρόνια. Ωστόσο, μπορούμε να 

εξετάσουμε τις παραμέτρους που οδηγούν σε αυτή την κατάσταση και να κάνουμε 

έγκυρες προβλέψεις.

Στόχος μας, στο πρώτο αυτό κεφάλαιο, είναι να παρουσιάσουμε τις βασικές 

παραμέτρους που επικρατούν στη χώρα μας στον τομέα της υγείας και 

συνεπακόλουθα στο πως αντιμετωπίζεται από την Πολιτεία και εμάς τους ίδιους το 

πρόβλημα της γήρανσης. Ωστόσο, αυτή η μελέτη θα γίνει υπό το γενικότερο πρίσμα 

των συνθηκών που επικρατούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σίγουρα, η χώρα μας 

παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες όσον αφορά στον οικογενειακό, συνεκτικό
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δεσμό αλλά και σε θέματα κοινωνικής δικτύωσης. Ανήκει στη γεωγραφική ζώνη του 

Νότου, ο οποίος διαφέρει σε πολλά σημεία σε σχέση με το Βορρά και τις αντίστοιχες 

δομές. Επίσης, είναι συχνό το φαινόμενο να παρατηρούμε στην Ελλάδα αλλά και σε 

γειτονικές προς εμάς χώρες, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι που βρίσκονται σε 

προχωρημένο στάδιο της ζωής τους να αγγίζουν τα όρια της φτώχειας που έχει σαν 

άμεσο αποτέλεσμα να επιδεινώνεται η κατάσταση και να υποβαθμίζεται η ποιότητα 

ζωής τους. Αυτό έχει σαν άμεσο αντίκτυπο την επιβάρυνση του οικογενειακού (αλλά) 

και του κρατικού δείκτη εισοδήματος που αδυνατεί συχνά να ικανοποιήσει τις 

ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενέστερων αυτών κοινωνικών ομάδων. 

Κλείνοντας, αξίζει να υπογραμμιστεί μία ακόμη ιδιαιτερότητα (η διαφοροποίηση, αν 

προτιμάτε) της Ελλάδος έναντι των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών αναφορικά με 

την προσέγγιση του συγκεκριμένου θέματος. Τα δείγματα που έχουν ληφθεί από τον 

εντόπιο πληθυσμό για την προσέγγιση του προβλήματος της γήρανσης είναι πολύ 

μικρά και σίγουρα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως αντιπροσωπευτικά του 

συνολικού πληθυσμού. Άρα και οι πληροφορίες και τα συμπεράσματα που θα 

εξαχθούν δύσκολα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε λειτουργικές γενικεύσεις 

δεδομένης και της επιφυλακτικότητας των ερωτηθέντων για την ατομική και 

κοινωνική τους κατάσταση. Δεν θα πρέπει να μας προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι 

μετά από τόσα χρόνια οι πληροφορίες που έχουμε είναι ελλιπέστατες και δεν έχει 

βρεθεί ακόμη μία ικανοποιητική λύση από πλευράς όλων των κυβερνήσεων για 

βιώσιμο, αξιοπρεπές και συμπαγές σύστημα ασφάλισης και περίθαλψης. Υπάρχει 

στην Ελλάδα γνωσιακό έλλειμμα και αυτό γίνεται εμφανές κάθε φορά που 

ανακύπτουν τέτοια ζητήματα.

1.1. Τρεις Βασικές Παράμετροι της Γήρανσης

Σε πολλές μελέτες γήρανσης λαμβάνονται υπόψη τρεις βασικές παραμέτρους 

προκειμένου να περιγράφει ικανοποιητικά το πρόβλημα. Οι διατάσεις αυτές είναι η 

οικονομική κατάσταση και η υγεία του ατόμου καθώς επίσης και τα κοινωνικά δίκτυα 

που συμμετέχει. Οι τρεις αυτές παράμετροι είναι αλληλένδετες και επηρεάζονται σε 

μεγάλο βαθμό.

Αναλύοντας λίγο τις τρεις διαστάσεις θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα εξής: ο όρος 

«υγεία» εξετάζει τόσο την σωματική όσο και την διανοητική κατάσταση του ατόμου,
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ο όρος «κοινωνικά δίκτυα» περιλαμβάνει τόσο την οικογένεια όσο και τα κρατικά 

συστήματα υγείας, πρόνοιας και περίθαλψης ενώ ο όρος «οικονομική κατάσταση» 

εξετάζει το σύνολο των εισοδημάτων του ατόμου ανεξάρτητα της προέλευσης τους.

Μπορεί αυτές οι παράμετροι να είναι αλληλένδετες αλλά σίγουρα οι σχέσεις 

μεταξύ τους δεν είναι και τόσο ευδιάκριτες και συχνά δεν είναι ξεκάθαρο από πού 

πηγάζει το πρόβλημα. Σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται το φαινόμενο 

εύποροι άνθρωποι να ζουν περισσότερο από τους φτωχούς1. Πιθανόν, γενεσιουργός 

αιτία να είναι ότι εύπορα άτομα έχουν την πολυτέλεια μίας καλύτερης 

φαρμακευτικής αγωγής και ιατρικής παρακολούθησης και επίσης συνέπεια αυτού να 

θεωρηθεί η αύξηση του εισοδήματος τους καθώς έχουν την δυνατότητα να 

εργάζονται περισσότερο και σε μεγαλύτερη ηλικία. Η μελέτη και ο εντοπισμός των 

συσχετίσεων αυτών είναι καθοριστικός για την επίλυση των όποιων προβλημάτων 

καθώς όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζεται αν δεν μπορέσουμε να εντοπίσουμε τη 

βασική σχέση αιτιότητας δεν θα μπορέσουμε να αποφασίσουμε που θα δώσουμε 

προτεραιότητα ως προς την αξιοποίηση των φορολογικών εσόδων: στην υποστήριξη 

της υγείας όσων έχουν προβλήματα ή μήπως στην υποστήριξη του εισοδήματος των 

φτωχότερων2.

Πριν όμως μελετηθούν οι σχέσεις μεταξύ των τριών αυτών καταστάσεων θα πρέπει 

να εξεταστεί η καθεμία ξεχωριστά ώστε να είναι ξεκάθαρο τι περιλαμβάνει και πως 

μετράται.

1.2. Η Οικονομική Κατάσταση και το Εισόδημα

Ας προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το πολύπλοκο ζήτημα του εισοδήματος. 

Από έρευνες που έχουν γίνει έχει φανεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό (της τάξεως του 

70%) του συνολικού δείγματος 50+ δηλώνουν εισοδήματα που συμπληρώνονται από 

συντάξεις και άλλες πηγές (π.χ. χρήματα από ενοικίαση ακινήτων, μετοχές,

1 Λυμπεράκη Α.,Τήνιος Π., Φιλαλήθης Τ. -  Ζωή 50+, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 
(2009)
2 Λυμπεράκη Α.,Τήνιος Π., Φιλαλήθης Τ. -  «Ζωή 50+», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 
(2009), σελ. 29
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επενδύσεις, συνδρομή παιδιών στο οικογενειακό εισόδημα κ.α.). Το δείγμα 

ξεκαθαρίζει ακόμη ότι οι γυναίκες έχουν σαφή τάση πιο γρήγορης συνταξιοδότησης 

σε σχέση με τους άνδρες με αποτέλεσμα η σύνταξη να είναι η βασική πηγή 

εισοδήματος για αυτές.

Ο εντοπισμός όμως των στοιχείων αυτών δεν είναι εύκολη καθώς η χώρα μας 

έχει ένα σύνθετο σύστημα ασφάλισης και περίθαλψης που περιλαμβάνει πολλούς 

οργανισμούς και φορείς προσδίδοντάς του τον χαρακτηρισμό του ασφαλιστικού 

καλχιδοσκοπιού. Σήμερα, γίνονται προσπάθειες περιορισμού και συρρίκνωσης αυτών 

των φορέων και απαγκίστρωσης από ένα άκαμπτο γραφειοκρατικό σύστημα 

ασφάλισης που έχει στοιχίσει πολύ ακριβά σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμη κενά που δυσχεραίνουν την πλήρη και 

αποτελεσματική προσέγγιση του προβλήματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι υπάρχει 

μία μεγάλη μερίδα συνταξιούχων που λαμβάνει εκτός της βασικής και μία επικουρική 

σύνταξη που συχνά δεν είναι ευδιάκριτο το ύψος της τελευταίας αφού οι στατιστικές 

υπηρεσίες έχουν στη διάθεση τους ύψος επιταγών και όχι δικαιούχους. Επιπλέον, 

υπάρχουν συνταξιούχοι που συνεχίζουν και εργάζονται για τη συμπλήρωση του 

εισοδήματος τους (υπάρχουν και ταμεία, όπως ο ΟΓΑ, όπου δεν απαιτείται η διακοπή 

της εργασίας για συνταξιοδότηση)3. Το αποτέλεσμα είναι η σύνταξη να αποτελεί ένα 

μόνο κομμάτι του συνολικού εισοδήματος και έτσι να δυσχεραίνεται περαιτέρω η 

όποια προσέγγιση. Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να σημειώσουμε την 

ιδιαιτερότητα της ελληνικής οικογένειας, όπου είναι σύνηθες το φαινόμενο οι 

συνταξιούχοι να διαμένουν με την οικογένεια και έτσι να είναι ομιχλώδες το τοπίο 

για το συνολικό ύψος της οικονομικής κατάστασης και του εισοδήματος του 

συνταξιούχου αφού υπάρχει μία, θα λέγαμε, όσμωση εισοδημάτων από πολλές πηγές.

1.3. Σω ματική και Διανοητική Υγεία

Ένα από τα πιο ακανθώδη ζητήματα και σίγουρα μία από τις πιο «ευαίσθητες» 

παραμέτρους του προβλήματος της γήρανσης είναι η υγεία. Μάλιστα, αποτελεί (ή για 

να ακριβολογούμε θα έπρεπε να αποτελεί) βασική προτεραιότητα ενός κράτους που 

θέλει να παρέχει στους πολίτες εκείνους που μπαίνουν ή βρίσκονται ήδη στο

3 Λυμπεράκη Α.,Τήνιος Π., Φιλαλήθης Τ. -  «Ζωή 50+», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα
(2009)
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τελευταίο στάδιο της ζωή στους και θέλουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Η αδυναμία 

να συνεισφέρουν τόσο αποτελεσματικά στον παραγωγικό τομέα, η συνταξιοδότηση, 

ο συχνός αποχωρισμός από τα παιδιά που κάνουν τις δικές τους οικογένειες, η 

κρατική ανεπάρκεια και η αβεβαιότητα για το μέλλον οδηγούν σε σωματικές 

διανοητικές δυσλειτουργίες που κλονίζουν το άτομο και επηρεάζουν αναπόδραστα το 

άμεσο και έμμεσο κοινωνικό περιβάλλον.

Η υγεία δεν καθορίζεται μονάχα και αυστηρά από βιολογικούς όρους αλλά και 

από εξωτερικές συνθήκες και τον γενικότερο τρόπο ζωής του ατόμου. Ιδανική 

κατάσταση και μόνιμη επιδίωξη κάθε κυβέρνησης θα έπρεπε να ήταν η ύπαρξη 

πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και παροχή νοσηλείας και φαρμακευτικής αγωγής 

σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσεως και οικονομικής επιφάνειας. 

Ως «υπηρεσίες υγείας», εννοούνται τα δημόσια νοσοκομεία, οι οίκοι ευγηρίας, οι 

ιδιωτικές κλινικές, τα διαγνωστικά κέντρα, τα φαρμακεία.

Σίγουρα, τα εμπόδια για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι πολλά και οι 

δυσκολίες συχνά ανυπέρβλητες. Ωστόσο, έχουν γίνει βήματα προόδου και έχει 

συντελεστεί αισθητή βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω εξελίξεις και άνοδο του βιοτικού επιπέδου. 

Πιο συγκεκριμένα, θα έπρεπε η εκάστοτε κυβέρνηση να προσπαθεί να παρέχει 

υπηρεσίες υγείας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας όπου θα υπάρχει πρόσβαση σε 

όλους χωρίς γραφειοκρατικούς περιορισμούς και διαδικασίες. Αυτή η τελευταία 

πρόταση συναντάται συχνά στα ερωτηματολόγια και στις έρευνες με τους όρους 

διαθεσιμότητα και προσπελασιμότητα. Επίσης, και αυτό είναι κατά την προσωπική μας 

εκτίμηση μία από τις αναγκαίες και απαραίτητες συνθήκες εύρυθμης λειτουργίας ενός 

κοινωνικού κράτους, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη λεγάμενη προληπτική 

ιατρική. Χρειάζεται, δηλαδή, να υπάρχει παρακολούθηση και επαρκής ενημέρωση 

προκειμένου να προλαμβάνονται ασθένειες. Έτσι, και θα εξοικονομηθούν πόροι αλλά 

ταυτόχρονα θα μπορέσει ο δυνητικός ασθενής να γλυτώσει την ταλαιπωρία της 

νοσηλείας αφού -κακά τα ψέματα- όσο άψογο και να είναι ένα σύστημα υγείας, το 

σπίτι είναι πάντα προτιμότερο από ένα νοσοκομείο. Ακόμη, όμως, και μετά τη 

νοσηλεία, κρίνεται απαραίτητη μια συστηματική παρακολούθηση του ασθενούς για 

να αισθάνεται σίγουρος και ασφαλής για την κατάσταση της υγείας του.

Δυστυχώς, η αδυναμία καθολικής προσπελασιμότητας και πρόσβασης από όλους 

στους φορείς και στις υπηρεσίες υγείας είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται ακόμη
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και στις αναπτυγμένες χώρες και σίγουρα έχει να κάνει με τη γενικότερη έννοια της 

ισότητας και πως αυτή επηρεάζει τη δομή των κοινωνιών.

1.4. Οικογένεια και Κοινωνικά Δίκτυα

Όταν κάνουμε λόγο για φροντίδα του ατόμου που βρίσκεται στην ηλικία της 

συνταξιοδότησης, σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η οικογένεια και στη συνέχεια 

κοιτάζουμε τα κοινωνικά δίκτυα υποστήριξης. Στην τρίτη αυτή παράμετρο γίνεται 

εντονότερη η διαφοροποίηση των χωρών του Νότου (όπου οι οικογενειακοί δεσμοί 

και η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών είναι ακόμη ισχυροί) με εκείνων του Βορρά 

(όπου, θα λέγαμε, ότι τα κοινωνικά δίκτυα είναι σαφώς περισσότερο αναπτυγμένα).

Ερευνητές και συγγραφείς όπως οι Roussel, Reher και McDonald έχουν 

προβληματιστεί τα τελευταία χρόνια στο κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε λόγο για 

ένα κοινό ευρωπαϊκό μοντέλο οικογένειας και κατά πόσο διατηρούνται ή όχι οι δύο 

τύποι οικογενειών τους οποίους αναφέραμε παραπάνω. Ποιο από τα δύο συστήματα 

επηρεάζεται από τις δημογραφικές ανακατανομές και άραγε πως μπορεί να 

αναβαθμιστεί ο ρόλος της γυναίκας εντός και εκτός του οικογενειακού περίγυρου; 

Επίσης διάφοροι συγγραφείς, όπως ο Ferrera το 1996, στην προσέγγιση τους για το 

κοινωνικό κράτος χρησιμοποιούσαν τον όρο «μεσογειακό κοινωνικό κράτος» 

θέλοντας να δείξουν τον πρωταρχικό ρόλο της οικογένειας και τον επικουρικό ρόλο 

των κοινωνικών δικτύων που τρόπον τινά δημιουργούνταν για να καλύψουν τα κενά 

της οικογένειας. Αυτά τα κενά μπορεί να προέρχονταν είτε από αδυναμία της 

οικογένειας να παράσχει επαρκή φροντίδα νοσηλείας σε προχωρημένα (και όχι μόνο) 

στάδια ασθένειας είτε λόγω της οικονομικής ανέχειας ή ακόμη και των μη 

συνεκτικών δεσμών μεταξύ των μελών.

Έτσι, η οικογενειακή συνοχή, η διάρθρωση της οικογένειας και η συσπείρωση 

των μελών προκειμένου να αντιμετωπιστούν από κοινού και περισσότερο 

αποτελεσματικά οι διάφορες δυσκολίες και προβλήματα είναι όροι που επενεργούν 

καταλυτικά και στο θέμα της γήρανσης αλλά και της γενικότερης κατάστασης της 

υγείας. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε το ζήτημα της οικογενειακής 

συνοχής σε συνδυασμό με την ευρύτερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Με αυτό 

τον τρόπο θα καταφέρουμε να προσεγγίσουμε τους δύο όρους αυτής της τρίτης 

παραμέτρου, δηλαδή την οικογένεια και τα κοινωνικά δίκτυα.
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Ως βασικό εργαλείο εξέτασης του χαρακτηριστικού αυτού ένας δείκτη που θα 

καταδεικνύει το βαθμό συνοχής και αλληλεγγύης της οικογένειας. Σίγουρα, υπάρχει 

μεγάλη ποικιλία μορφών οικογένειας. Ουσιαστικά, όμως, μπορούμε να κάνουμε 

διάκριση ανάμεσα σε δύο κυρίαρχους τύπους οικογένειας: την ισχυρή και την 

αδύναμη. «Ισχυρή οικογένεια υπάρχει εκεί όπου η οικογενειακή ομάδα αποκτά εμφανή 

προτεραιότητα έναντι του υποκειμένου/'ατόμου ενώ το αντίστροφο ισχύει στην 

περίπτωση της αδύναμης οικογένειας -  εκεί το άτομο έχει προτεραιότητα έναντι της 

οικογένειας ως ομάδας»*.

Όπως, έχει γίνει σαφές και από τα προηγούμενα, ο γεωγραφικός παράγοντας είναι 

πάρα πολύ σημαντικός σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, σε χώρες όπως η Ελλάδα, η 

Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία κυριαρχεί ο ισχυρός τύπος οικογένειας ενώ στην 

ηπειρωτική Ευρώπη, στη Σκανδιναβία και στη Βρετανική επικράτεια παρατηρείται 

εντονότερη παρουσία του αδύναμου τύπου οικογένειας. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να 

προβαίνουμε και σε γενικεύσεις που συχνά δεν ισχύουν και μπορούν να μπερδέψουν 

τον αναγνώστη. Υπάρχουν, για παράδειγμα, χώρες όπως η Ιρλανδία και η Γαλλία 

όπου δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι κυριαρχεί κάποιος από τους δύο 

τύπους. Δηλαδή, εδώ το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο αφού συναντούμε περιοχές όπου 

στην ίδια γεωγραφική επικράτεια όπου κυριαρχεί ο ένας τύπος και σε άλλες περιοχές 

ο άλλος. Επιπλέον, στη σύγχρονη εποχή τα δεδομένα αλλάζουν και ακόμη και στις 

παραδοσιακές, μεσογειακές χώρες παρατηρείται μία εξασθένηση του ισχυρού τύπου 

οικογένειας αν και ακόμη πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι κυρίαρχος. Σίγουρα, όμως 

είναι μία τάση. Θα ήταν επικίνδυνη γενίκευση, δε, να παραμείνουμε αυστηρά 

προσηλωμένοι σε δύο ακραίους τύπους οικογενειών χωρίς να αφήνουμε περιθώρια 

πρόσμιξης και χαλαρότερων μορφών εμφάνισης άλλων οικογενειακών τύπων.

Εκτός από τη σαφή διαφοροποίηση ανάμεσα στα γεωγραφικά διαμερίσματα του 

Βορρά και του Νότου, έχουν γίνει έρευνες και έχει παρατηρηθεί διαφορές στη 

διάρθρωση της οικογένειας, τη συχνότητα επικοινωνίας μεταξύ των μελών αλλά και 

στην πυκνότητα της συγκατοίκησης. Σίγουρα, σε όλους μας θα είναι οικεία η εικόνα 

που θέλει τον πατέρα και τους άρρενες εκπροσώπους της οικογένειας να είναι 

επωμισμένοι με την υποχρέωση ανεύρεσης πόρων ενώ η μητέρα και τα κορίτσια της 

οικογένειας να φροντίζουν το σπίτι και για την υγεία των μελών.

4 Λυμπεράκη Α.,Τήνιος Π., Φιλαλήθης Τ. -  «Ζωή 50+», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα
(2009), σελ. 349
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Ένα ακόμη αξιοσημείωτο εύρημα της έρευνας είναι αυτό που παρουσιάζει τις 

νεότερες ηλικίες να γίνονται αποδέκτες περισσότερων χρηματικών ποσών στο Βορρά, 

σε αντίθεση με το Νότο όπου γίνεται μεταβίβαση μεγαλύτερων ποσών στους 

γηραιότερους. Το σίγουρο είναι ότι παρά τις όποιες παραδοσιακές δομές και παρά τις 

όποιες διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από τη γεωγραφική, κλιματική, οικονομική 

και κοινωνική κατανομή του πληθυσμού, τα ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων 

είναι κατά βάση κοινά για όλους. Πόσο μάλλον σήμερα που τα γεωγραφικά όρια 

έχουν ανοίξει και οι δομές φαίνεται να εξομοιώνονται με όποια θετικά και αρνητικά 

αποτελέσματα έχει αυτή η κατάσταση για τους πολίτες μίας χώρας.
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2. SHARE: Μία εισαγωγή

Η Ευρώπη είναι από τις ηπείρους εκείνες η οποία έχει μεγάλο ποσοστό 

ηλικιωμένων ανθρώπων σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού της. Παρά το γεγονός 

ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν συστηματικές αλλά περιορισμένες και 

μεμονωμένες γεωγραφικά μελέτες, τον 21° αιώνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα 

γήρανσης σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο για τη Εήρανση στις ΗΠΑ 

χρηματοδότησε τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός προγράμματος που είναι γνωστό με 

την ονομασία SHARE. Τι είναι όμως το SHARE; Πρόκειται ουσιαστικά για τα 

αρχικά των αγγλικών λέξεων Survey o f Health And Retirement in Europe, δηλαδή 

Έρευνα για την Υγεία, (για τη Γήρανση) Και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη. 

Αναφερόμαστε, δηλαδή, σε ένα καθόλα επιστημονικό εγχείρημα που εξετάζει - 

μεταξύ άλλων- θέματα όπως η υγεία, η οικονομική κατάσταση και οι αλλαγές 

συσχετισμών σε αυτό τον τομέα αναφορικά με το εισόδημα και τα περιουσιακά 

στοιχεία, η σταδιακή αποχώρηση από την παραγωγική διαδικασία για τα άτομα που 

ξεπερνούν το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους. Γενικότερα, θα λέγαμε, το SHARE 

προσπαθεί να εξετάσει τη συνολική ευημερία αυτών των ανθρώπων που βλέπουν τη 

ζωή τους να αλλάζει σε πολλούς τομείς μετά από κάποιο χρονικό σημείο.

Ποια είναι τα θετικά σημεία του συγκεκριμένου εγχειρήματος; Καταρχάς, το 

SHARE διεξάγει μελέτες σε 16 διαφορετικές χώρες καλύπτοντας ένα μεγάλο 

ποσοστό ατόμων με ποικίλα ενδιαφέροντα αλλά και από ξεχωριστό 

οικονομικοκοινωνικό υπόβαθρο. Πέρα από το γεγονός ότι συλλέγει στοιχεία και 

καταγράφει τις αλλαγές στη συμπεριφορά και τη ψυχολογία των ατόμων που περνούν 

στο δεύτερο μισό της ζωής τους, συνδράμει στην καλύτερη ανάλυση και προσέγγιση 

του προβλήματος της πληθυσμιακής γήρανσης στην Ευρώπη. Ένα από τα 

σημαντικότερα στοιχεία του εν λόγω προγράμματος είναι ο διαχρονικός του 

χαρακτήρας. Δηλαδή, το SHARE παρακολουθεί όλους τους ερωτηθέντες που 

συμμετέχουν στην έρευνα σε βάθος χρόνου. Με άλλα λόγια, τα ίδια άτομα 

βρίσκονται «υπό παρακολούθηση» από τη στιγμή που αποσύρονται από την εργασία 

τους, συνταξιοδοτούνται και περνούν στην τελική φάση της ζωής τους. Έτσι, μας 

δίνεται η δυνατότητα να δούμε πως αλλάζει η συμπεριφορά τους με την πάροδο των 

ετών και πως αντιδρούν σε κυβερνητικές τροποποιήσεις που επηρεάζουν το εισόδημα 

τους και το σύστημα περίθαλψης. Εκτός όμως αυτής της μακροσκοπικής διάστασης
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του SHARE υπάρχουν και δύο ακόμη στοιχεία που προσδίδουν επιπλέον ειδικό 

βάρος στην εν γένει σημασία του. Πρόκειται για τον διεπιστημονικό και διακρατικό 

χαρακτήρα του. Δηλαδή, για τη δυνατότητα που του παρέχει η προσέγγιση και η 

παράλληλη εξέταση διαφορετικών γνωστικών πεδίων καθώς και η σύγκριση των 

αποτελεσμάτων του σε πολλές χώρες της ηπείρου μας.

Είπαμε πριν ότι το SHARE ξεκίνησε τον 21° αιώνα από τη συνεργασία 

ευρωπαϊκών και αμερικάνικων φορέων. Από το 2004 μέχρι το 2009 έχουν διεξαχθεί 

τρεις διαφορετικές φάσεις έρευνας και αξιολόγησης. «Ενώ το πρώτο κύμα, το 2004, 

άρχισε με 27 χιλιάδες άτομα από 11 χώρες, το τρίτο κύμα που ξεκίνησε το 2008 και 

ολοκληρώθηκε το 2009, ήδη συμπεριλάμβανε 45 χιλιάδες άτομα από 16 χώρες. Η  

Ελλάδα ήταν από την πρώτη στιγμή μία από τις χώρες του SHARE και συμμετείχε και 

στα τρία κύματα που έχουν γίνει ως τώρα»5. Η Ελλάδα αποτελεί για το SHARE έναν 

πολύ σημαντικό παράγοντα για την ακριβέστερη σύνθεση των συγκεντρωθέντων 

στοιχείων καθώς είναι μία πολύ χαρακτηριστική περίπτωση χώρας του λεγάμενου 

Ευρωπαϊκού Νότου που βρίσκεται σε άμεση αντιδιαστολή με τις αντίστοιχες χώρες 

του Βορρά. Είναι κοινός τόπος σήμερα ότι τα άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών που 

κατοικούν στο Βορρά βρίσκονται σε ευνοϊκότερη θέση και ζουν καλύτερα από τους 

συνομήλικους τους στο Νότο. Δεν είναι μόνο τα ευκόλως συγκρίσιμα περιουσιακά 

στοιχεία και τα δεδομένα που προκύπτουν από τη σύνθεση των εισοδημάτων των δύο 

γεωγραφικών περιοχών αλλά και η ψυχολογική ευημερία και σωματική ευρωστία των 

λαών. Γιατί συμβαίνει αυτό; Αυτή είναι, πράγματι, μία καλή ερώτηση. Έχει να κάνει 

με την διαφορετική άσκηση πολιτικής και λήψης αποφάσεων αναφορικά με τις 

ηλικίες αυτές στο πέρασμα των ετών; Είναι το σύστημα υγείας στο Βορρά καλύτερο 

και αποδοτικότερο σε σχέση με το αντίστοιχο του Νότου; Επηρεάζουν οι 

κλιματολογικές συνθήκες που πιθανόν να έχουν θωρακίσει τους οργανισμούς με 

ισχυρότερα γονίδια; Μήπως, τελικά, πρόκειται για ουσιώδη διαφορά νοοτροπίας των 

λαών που φαίνεται ιδιαίτερα στις κρίσιμές αυτές ηλικίες; Όλα αυτά είναι θεμελιώδη 

ερωτήματα στα οποία καλείται το SHARE να δώσει όσο το δυνατόν πειστικότερες 

απαντήσεις.

Η Ελλάδα, όμως, δεν είναι πολύτιμή μόνο για το SHARE. Ισχύει και το 

αντίστροφο, αφού το SHARE δίνει τη δυνατότητα στις εκάστοτε κυβερνήσεις να 

κάνουν χρήση των στοιχείων που προσφέρει το όλο εγχείρημα προκειμένου να

5 Λυμπεράκη Α.,Τήνιος Π., Φιλαλήθης Τ. -  «Ζωή 50+», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα
(2009), σελ. 20
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χαράξει τις κατάλληλες πολιτικές διαδρομές και να λάβει τα καλύτερα για όλους 

μέτρα. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι λόγω της αύξησης της γήρανσης του πληθυσμού 

ολοένα και μικρότεροι σε ηλικία άνθρωποι θα πρέπει να στηρίζουν έναν ολοένα και 

αυξανόμενο γηραιότερο πληθυσμό επιβαρύνοντας σαφώς τα συστήματα περίθαλψης 

και συνταξιοδότησης. Επιπλέον, η οικονομική κρίση που ξέσπασε στην Ευρώπη πριν 

από 2 χρόνια και συνεχίζει να ταλανίζει τη χώρα μας σήμερα έχει αλλάξει άρδην τα 

δεδομένα με συνέπεια η ορθολογικότερη οργάνωση και διαχείριση των δεδομένων να 

αποτελεί μονόδρομο για αποδοτικότερες λύσεις.

To SHARE είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που παρέχει τεράστιες δυνατότητες 

σε 16 ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να ακολουθήσουν «ασφαλέστερους δρόμους» για τη 

χάραξη πολιτικής αναφορικά με τα ζητήματα υγείας, περίθαλψης και 

συνταξιοδότησης αυτής της ευαίσθητης πληθυσμιακής μερίδας που ξεπερνούν τα 50 

χρόνια ηλικίας. Είναι, επίσης, αρωγός σε πολλές κοινωνικές και οικονομικές 

επιστήμες που προσπαθούν και εκείνες να εξετάσουν διεξοδικά μία γνωστική περιοχή 

που μεταβάλλεται διαρκώς με το πέρασμα του χρόνου. Φανταστείτε, μόνο, πόσο 

έχουν αλλάξει τα δεδομένα της ασφάλισης, της περίθαλψης, της σύνταξης και κατ’ 

επέκταση της συνολικής ευημερίας στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια. Τα 

ευρήματα του SHARE είναι σημαντικά, έχουν διαχρονικό χαρακτήρα (μάλιστα, η 

υποδομή τους έχει έναν ορίζοντα μέχρι το 2020 σύμφωνα με τον γενικό συντονιστή 

του προγράμματος Axel Borsch-Supan) και παρέχουν διεπιστημονική στήριξη στον 

εκάστοτε φορέα που θέλει να κάνει χρήση αυτών.

2.1. Περιγραφή και Ανάλυση του SHARE

Η ιδέα του SHARE ξεκίνησε ουσιαστικά από την απουσία έγκυρης 

πληροφόρησης σχετικά με το πολυσύνθετο ζήτημα της γήρανσης στην Ευρώπη. 

Περισσότεροι από 150 επιστήμονες στελέχωσαν το δυναμικό του SHARE και 

σχέδιασαν την πορεία και τον προσανατολισμό του εγχειρήματος που, όπως είδαμε, 

θα έκανε χρήση πολλών δειγμάτων από διάφορες χώρες, διάφορους θεματικούς 

τομείς και με ένα βάθος χρόνου προκειμένου να συγκεντρωθούν ασφαλή 

συμπεράσματα. Συστάθηκε ένα αναλυτικό ερωτηματολόγιο που μεταφράστηκε στις 

αντίστοιχες γλώσσες των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα ενώ πανεπιστήμια στο 

Μάνχαϊμ, στο Τίλμπουργκ και στην Πάντοβα εκτελούσαν χρέη κεντρικού
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σχεδιασμού του SHARE. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ανάμεσα στους επιστήμονες που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα συγκαταλέγονται και τρεις βραβευμένοι με Νόμπελ. 

Ωστόσο, το SHARE θα παρέμενε μία ακόμη ελπιδοφόρα ιδέα που δεν θα 

πραγματοποιούνταν ποτέ ένα δεν υπήρχε η οικονομική στήριξη των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων από αντίστοιχες επιτροπές αλλά και η συνδρομή του αμερικάνικου 

εθνικού ινστιτούτο. To SHARE, λόγω ακριβώς του κεντρικού σχεδιασμού και του 

μεγαλεπήβολου χαρακτήρα του απαιτεί και τεράστια χρηματικά κονδύλια 

προκειμένου να αναπτυχθεί πλήρως και να δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Επιπλέον, συγκεντρώθηκαν και πόροι από χώρες-μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης και 

του Ισραήλ (π.χ. Austrian Science Foundation, Belgian Science Policy 

Administration, Institute for the Promotion of Innovation by Science and Technology, 

CNAM, CNAV, COR κτλ.).

Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του προγράμματος. Φυσικά, 

υπάρχουν και άλλοι επιστήμονες και ερευνητές που λειτουργούν επικουρικά στη 

διενέργεια του εγχειρήματος. Ας δούμε κάποια επιμέρους στοιχεία που προκύπτουν 

για τη χώρα μας από το SHARE. Το πρώτο εύρημα από την ανάλυση είναι ότι η υγεία 

των Ελλήνων παρουσιάζει αποκλίσεις και σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα την 

ηλικία και το φύλο ενώ χρόνια προβλήματα υγείας (π.χ. χοληστερόλη και αρθρίτιδα) 

αναφέρονται στο δείγμα ως τα πλέον συνήθη ανάμεσα στους έλληνες ερωτηθέντες. 

Άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες αυτής της ηλικίας και εμπίπτουν 

στον τομέα της ψυχοσωματικής υγείας είναι η κατάθλιψη και η κόπωση. Όπως είδαμε 

και στην εισαγωγή μεταξύ των ετών 2004-2009 έχουν λάβει χώρα τρία κύματα 

έρευνας και διαμόρφωσης ερωτηματολογίων στα οποία η χώρα μας συμμετείχε 

ενεργά. Από τη στιγμή που έκλεισε αυτός ο κύκλος, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να 

αλλάξει δομή, σύνθεση και βαθμίδα το SHARE. «Από το 2010 και μετά το SHARE 

ενδέχεται να αναβαθμιστεί και να καταστεί Ευρωπαϊκή Ερευνητική Δομή (ESFR1), 

γεγονός που θα σημάνει το ξεκίνημα μίας νέας περιόδου: τριπλασιασμός του δείγματος 

ώστε να μπορεί να γίνεται και ανάλυση σε επίπεδο περιφέρειας, και δέσμευση για 

διεξαγωγή 6 επιπλέον κυμάτων ως το 2020. Τότε ο νεότερος του δείγματος του 2004 θα 

είναι μεγαλύτερος κατά 16 έτη»6.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάλυση και η διαμόρφωση των ερωτηματολογίων 

ακολουθεί τα ευρωπαϊκά και όχι τα αμερικάνικα πρότυπα αφού φαίνεται να έχει

6Λυμπεράκη Α.,Τήνιος Π., Φιλαλήθης Τ. -  «Ζωή 50+», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα
(2009), σελ. 34
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καλύτερα αποτελέσματα όταν πρόκειται για θέματα υγείας του ευρωπαϊκού 

πληθυσμού ενώ τα δύο άκρα των διαβαθμίσεων είναι το «πολύ καλό» και το «πολύ 

κακό» με ενδιάμεσες μεταβλητές. «Στο ερωτηματολόγιο του SHARE μεταξύ άλλων 

περιλαμβάνονται και ερωτήσεις που αφορούν την ύπαρξη ή μη 14 συγκεκριμένων 

χρόνιων παθήσεων, 12 συμπτωμάτων ψυχικής υγείας, 6 βασικών προβλημάτων 

καθημερινών δραστηριοτήτων (ADL), 7 προβλημάτων διαφορετικής μορφής σε 

δευτερεύουσες ή λειτουργικές καθημερινές δραστηριότητες (IADL) και 10 δυσκολιών 

διαφόρων ειδών που σχετίζονται με μυϊκή αντοχή και δύναμη (Mobility)»1. Να 

επισημάνουμε, δε, ότι οι ερωτήσεις που σχετίζονται με κοινωνικοοικονομικά μεγέθη 

περιλαμβάνουν πεδία όπως το επίπεδο εκπαίδευσης, το εισόδημα και τα περιουσιακά 

στοιχεία του ερωτηθέντος.

2.2. Τα Στατιστικά Δεδομένα του SHARE

Στην επίσημη ιστοσελίδα του SHARE υπάρχουν διαθέσιμα τα στοιχεία της 

από τα δύο κύματα της έρευνας (2004-2007) και δεν απαιτείται κάποια χρέωση ή 

οικονομική επιβάρυνση από εκείνον που θέλει να χρησιμοποιήσει τα ευρήματα. Το 

μόνο που απαιτείται είναι μία δήλωση από μέρος του ερευνητή (η οποία είναι 

διαθέσιμη στην ιστοσελίδα) για να αποκτηθεί το δικαίωμα χρήσης των στοιχείων. 

Ακόμη και οι φοιτητές ενθαρρύνονται να αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία αφού 

δεν παρεμβαίνει κάποιος γραφειοκρατικός μηχανισμός. Το ίδιο, φυσικά, ισχύει και 

για το ελληνικό τμήμα του SHARE. Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην αγγλική 

γλώσσα (αρχική μορφή ερωτηματολογίων) καθώς και στην αντίστοιχη μετάφραση 

για την εκάστοτε εθνική γλώσσα με ανάλογο σχολιασμό.

Είναι λογικό να υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, οι 

οποίες αγγίζουν περιοχές και θεσμούς που δεν είναι ίδιες σε κάθε χώρα (για 

παράδειγμα, στη χώρα μας υπάρχει το προαναφερθέν θέμα με τα ταμεία ασφάλισης 

και το ύψος των συντάξεων που δεν συναντάται στην υπόλοιπη Ευρώπη). Έτσι, οι 

αποκλίσεις αυτές είναι όχι μόνο φυσιολογικές αλλά και αναμενόμενες. Τα στατιστικά 

δεδομένα του SHARE είναι διαθέσιμα σε δύο διαφορετικά αρχεία δεδομένων ενώ

7 Λυμπεράκη Α.,Τήνιος Π., Φιλαλήθης Τ. -  «Ζωή 50+», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα
(2009), σελ. 108
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όσον αφορά τη σύνθεση και το περιεχόμενο των δεδομένων μπορούμε να κάνουμε 

λόγο για μία τριπλή κατηγοριοποίηση ή ταξινόμηση:

i. «Τα δεδομένα του βασικού ερωτηματολογίου του SHARE τα οποία

ομαδοποιούνται σε 21 επιμέρους θεματικές ενότητες (modules) ανάλογα με 

το τμήμα του κυρίως ερωτηματολογίου ».

ii. «Τα δεδομένα του ερωτηματολογίου ‘‘drop off” και των ερωτηματολογίων

“vignettes” (ειδικά ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν ξεχωριστά από τον 

ερευνώμενο σε χαρτί».

iii. «Γα δεδομένα με τις υπολογισθείσες μεταβλητές από τις ομάδες εργασίας,

αξιοποιώντας στοιχεία του ερωτηματολογίου (π.χ. συνολικό εισόδημα, 

κλίμακα κατάθλιψης κλπ»*.

Ας περάσουμε να δούμε αναλυτικά τις 21 επιμέρους θεματικές ενότητες ενός 

ερωτηματολογίου SHARE. Το πρώτο που συναντάμε σε μία συνέντευξη είναι ένα 

εισαγωγικό φύλλο (CV) όπου συλλέγονται οι βασικές πληροφορίες του 

ερωτηθέντος αλλά και όλων εκείνων που αποτελούν το νοικοκυριό. Αυτά είναι το 

όνομα, το φύλο, η ημερομηνία γέννησης κλπ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ακόμη 

και αυτά τα εισαγωγικά στοιχεία μπορούν να φανούν εξαιρετικά χρήσιμα όσον 

αφορά τη δημογραφική σύνθεση κάθε έθνους (π.χ. πόσα άτομα απαρτίζουν ένα 

νοικοκυριό, πόσοι δουλεύουν κτλ.) ενώ το εισαγωγικό αυτό φύλλο χωρίζεται σε 

δύο μέρη: εκείνο που επικεντρώνεται αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία του 

ατόμου και εκείνο που αφορά στο νοικοκυριό γενικότερα.

Τα Δημογραφικά στοιχεία (DN): Εδώ οι πληροφορίες επικεντρώνονται σε 

στοιχεία όπως η οικογενειακή κατάσταση, η χώρα γέννησης, η βαθμίδα 

εκπαίδευσης, το επάγγελμα και άλλες επιμέρους λεπτομέρειες αναφορικά με την 

επαγγελματική και όχι μόνο κατάσταση εκείνου που συμμετέχει στην έρευνα.

Φυσική υγεία (ΡΗ): Διερευνητικές ερωτήσεις σχετικά με μακροχρόνιες ή μη 

παθήσεις του ερωτηθέντος που σχετίζονται αμιγώς με το σωματικό/βιολογικό 

κομμάτι του οργανισμού.

Συμπεριφορά κινδύνου (BR): Το κατά πόσο καταπονείται ή επιβαρύνεται ο 

οργανισμός με δραστηριότητες όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ κ.α.

8 Λυμπεράκη Α.,Τήνιος Π., Φιλαλήθης Τ. -  «Ζωή 50+», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα
(2009), σελ. 462
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Γνωστική λε,ιτουργία (ΟΓ): Η μνήμη, η συγκέντρωση, το επίπεδο των 

αριθμητικών γνώσεων και η λεκτική ευχέρεια μετρώνται βάσει ειδικών τεστ.

Ψυχική υγεία (ΜΗ): Ερωτήσεις για την ψυχική υγεία προκειμένου να 

υπολογιστεί ο βασικός κίνδυνος κατάθλιψης.

Ιατρική φροντίδα (Η€): Πόσες φορές έχει επισκεφτεί το άτομο κάποιο 

νοσοκομείο το τελευταίο διάστημα, πόσα λεφτά δαπανά σε φάρμακα, σε 

υπηρεσίες υγείας, σε νοσοκομειακή περίθαλψη κτλ.

Απασχόληση και συντάξεις (ΕΡ): Το εισόδημα από εργασία και συντάξεις μας 

απασχολεί σε αυτό το σημείο του ερωτηματολογίου καθώς φυσικά και σε ποια 

κατάσταση όσον αφορά την εργασία βρίσκεται το άτομο.

Αύναμη χειρολαβής (ΟΞ): Ειδική μέτρηση μέσω ενός δυναμόμετρου που 

υπολογίζει τη δύναμη χειρολαβής του ατόμου.

Ταχύτητα βαδίσματος (ΨΞ): Πόσο γρήγορα καλύπτει μία απόσταση ένα 

άτομο.

Παιδιά (ΟΗ): Πόσα παιδιά έχει το άτομο, αν ζουν μαζί, τι ηλικία έχουν, σε 

ποια βαθμίδα της εκπαίδευσης έχουν φτάσει, πόσο συχνά τα βλέπουν (εάν δεν 

ζουν μαζί).

Κοινωνική υποστήριξη (ΞΡ): Τι φροντίδα λαμβάνει το άτομο από τα παιδιά, τα 

εγγόνια του, από κοινωνικές/κρατικές υπηρεσίες αλλά και πόσο συχνά την 

λαμβάνει.

Χρηματικές μεταβιβάσεις (Π ): Οι χρηματικές συναλλαγές που έχει κάνει το 

άτομο με συγγενείς ή μη (εκτός νοικοκυριού) συμπεριλαμβανομένων των 

κληρονομιών.

Στέγαση (ΗΟ): Ερωτήσεις που αφορούν την ποιότητα της κατοικίας, πόσο 

κοστίζει το ενοίκιο, αν είναι υποθηκευμένο το σπίτι, αν υπάρχουν δευτερεύουσες 

κατοικίες (π.χ. εξοχική κατοικία) κτλ.

Εισόδημα νοικοκυριού (ΗΗ): Πόσα χρήματα λαμβάνει το νοικοκυριό σε 

μηνιαία ή ετήσια βάση. Αξίζει να σημειώσουμε, ότι λόγω του ευαίσθητου 

χαρακτήρα της συγκεκριμένης ερώτησης, μπορούμε εναλλακτικά να ρωτήσουμε 

βάσει της τάξης μεγέθους (δηλαδή, αν είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο κάποιου 

ποσού).

Κατανάλωση (€0): Οι πάγιες δαπάνες ενός νοικοκυριού σε φαγητό, δημόσιες 

υπηρεσίες κατανάλωσης, μετακινήσεις και άλλα έξοδα.

Περιουσιακά στοιχεία (ΑΞ): Η κινητή και η ακίνητη περιουσία ενός ατόμου.
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Δραστηριότητες (AC): Πως εκμεταλλεύεται τον ελεύθερο χρόνο το άτομο και 

ποιο είναι το κίνητρο πίσω από την επιλογή μίας συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Προσδοκίες (ΕΧ): Πως βλέπουν το άμεσο και όχι μόνο μέλλον τα άτομα.

Παρατηρήσεις ερευνητή (IV): Διάφορες επιμέρους παρατηρήσεις και

σημειώσεις από μέρους του ερευνητή.

Κλείνοντας αυτή την ανάλυση στα στατιστικά στοιχεία του SHARE είναι 

αναγκαίο να προσθέσουμε και κάποια διευκρινιστικά στοιχεία αναφορικά με τα 

δεδομένα “drop-off5 και “vignettes” που μπορούν σαφέστατα να λειτουργήσουν 

επικουρικά με τα δεδομένα που θα προκόψουν από το βασικό ερωτηματολόγιο. Τι 

ερωτήσεις περιέχει, λοιπόν, το “drop-off5: για την «κοινωνική και ψυχολογική 

κατάσταση, ικανοποίηση από τη ζωή, αντιλήψεις, στάσεις και προσδοκίες, αξιολογήσεις 

για τις οικογενειακές σχέσεις, ιατρική και προληπτική φροντίδα υγείας, στέγαση, 

συνθήκες στέγασης, γενικές ερωτήσιες, καθώς και πληροφορίες για τη θρησκεία, την 

πολιτική τοποθέτηση κ.α. »9. Τα “vignettes” αποτελούν μία μεγάλη καινοτομία του 

SHARE καθώς προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα των υποκειμενικών απαντήσεων 

και της σύγκρισης αυτών.

2.3. Παραλειπόμενα και Τελικές Παρατηρήσεις για το SHARE

Για να αποκτήσουμε μία πληρέστερη εικόνα σχετικά με το που αναφέρεται το 

SHARE είναι σημαντικό να αναφέρουμε τις χώρες οι οποίες στο λεγόμενο πρώτο και 

δεύτερο κύμα έρευνας. Στο πρώτο κύμα συμμετείχαν: Αυστρία, Βέλγιο, Ελβετία, 

Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία και Σουηδία. Στο 

δεύτερο κύμα συμμετείχαν οι 11 προαναφερθείσες χώρες και η Τσεχία με την 

Πολωνία. Το Ισραήλ συμμετείχε με δική του χρηματοδότηση στο πρώτο κύμα αλλά 

τα δεδομένα από την έρευνα δεν χρησιμοποιήθηκαν για να διατηρηθεί ο ευρωπαϊκός 

χαρακτήρας του SHARE.

Πρέπει, επίσης, να υπογραμμιστεί ότι υπάρχουν δύο είδη ατόμων που 

συμμετέχουν στο δεύτερο κύμα της έρευνας. Πρόκειται γι’ αυτούς που έχουν ήδη 

συμμετάσχει στο πρώτο κύμα και έτσι παρακολουθείται συν τω χρόνω η μεταβολή 

στις δραστηριότητες και τη συμπεριφορά τους. Στα αγγλικά ο όρος που

9 Λυμπεράκη Α.,Τήνιος Π., Φιλαλήθης Τ. -  «Ζωή 50+», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα
(2009), σελ. 467

24



χρησιμοποιείται για αυτό το δείγμα ανθρώπων είναι longitudinal sample. Ο δεύτερος 

τύπος αποτελείται από ερωτηθέντες που λαμβάνουν μέρος για πρώτη φορά στην 

έρευνα. Ο αγγλικός όρος είναι refresher sample. Η αναλογία είναι ελαφρώς υπέρ 

εκείνων που συμμετέχουν για δεύτερη φορά στην έρευνα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και 

πανελλαδικό επίπεδο.

Να σημειώσουμε ότι για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την εκπόνηση, 

διαμόρφωση και σχεδίασμά ενός ερωτηματολογίου SHARE θα πρέπει να 

επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του SHARE. Οι οδηγίες είναι σαφείς, 

συγκεκριμένες και απλές που θα λύσουν την όποια απορία δημιουργηθεί στον 

εκάστοτε ερευνητή.

Τα ευρήματα που θα έρθουν στην επιφάνεια μετά την ολοκλήρωση μίας έρευνας 

SHARE θα φανερώσουν, πιθανόν, την ανισότητα που διατρέχει σε πολλά και 

διάφορα επίπεδα τις χώρες της Ευρώπης αλλά και τις εγχώριες κοινωνικές τάξεις. Η 

δήλωση του εισοδήματος και η απόκλιση μεταξύ των κοινωνικών τάξεων είναι ένα 

πρώτο δείγμα ανισότητας. Αυτή η ανισότητα ή αν προτιμάτε η φτώχεια και η 

δυσπραγία από τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα οδηγεί τις περισσότερες φορές σε 

κοινωνικό αποκλεισμό και σε περιθωριοποίηση. Μάλιστα, αυτή την κατάσταση τη 

βιώνουν πολλοί συμπολίτες μας στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης και της 

συνεπακόλουθης απώλειας θέσεων. Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι αυτό που 

απειλείται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η κοινωνική συνοχή και τάξη. Αυτό είναι 

κάτι που μπορεί να φανεί με τη σωστή διερεύνηση ενός ερωτηματολογίου SHARE 

αρκεί φυσικά τα υπό εξέταση δείγματα ανθρώπων να είναι και τα πλέον 

αντιπροσωπευτικά. Δηλαδή, αν όντως τα άκρα του δείγματος αντανακλούν τα 

φτωχότερα και πλουσιότερα άτομα ενός συνολικού πληθυσμού για να έχουμε και την 

πιο ασφαλή και ξεκάθαρη εικόνα.

Παρουσιάσαμε τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του χρήσιμου, όπως το 

χαρακτηρίσαμε, εργαλείου που λέγεται SHARE. Μπορεί η πορεία του στο χρόνο να 

είναι ακόμη μικρή αλλά τα αποτελέσματα που έχει δώσει μόνο αμελητέα δεν είναι. Τι 

γίνεται όμως μετά το 2010; Τι γίνεται δηλαδή μετά την ολοκλήρωση και του τρίτου 

κύματος έρευνας; Το σίγουρο είναι ότι τα τεχνικά προβλήματα θα είναι σαφώς 

μικρότερα και θα αντιμετωπίζονται πιο άμεσα και αποτελεσματικά λόγω της 

εμπειρίας που θα έχουμε αποκομίσει από τα προηγούμενα κύματα. Τα στοιχεία που 

θα έρχονται στην επιφάνεια θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς πλέον θα 

μελετώνται υπό το πρίσμα της διαχρονικής τους πορείας. Όλα αυτά τα στοιχεία έχουν
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οδηγήσει τους ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες να αναφέρονται στον όρο 

ωρίμανση του SHARE.

Από εκεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση ευελπιστεί να χρησιμοποιήσει τα πορίσματα του 

SHARE και στις φυσικές επιστήμες (π.χ. βιοιατρική, φυσική) προκειμένου να 

δημιουργηθεί ένα δίκτυο Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI -  European 

Strategy Forum on Research Infrastructures). Αν εισαχθεί το SHARE στα 

προγράμματα αυτά θα οδηγηθούμε και σε μία περαιτέρω αναβάθμιση του που θα έχει 

σαν αποτέλεσμα:

α) Τη διαχρονική του επέκταση με τη θέσπιση και άλλων κυμάτων έρευνας ενώ 

ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν επιτροπές που θα παρακολουθούν την πορεία ατόμων 

που συμμετέχουν από το πρώτο κιόλας κύμα. Τα αποτελέσματα θα είναι σαφώς 

περισσότερο αξιοποιήσιμα καθώς δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι η 

γήρανση δεν είναι μία απότομη, ξαφνική αλλαγή ζωής αλλά μία σταδιακή διαδικασία 

που παρατηρείται στον χρόνο.

β) To SHARE θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης (αλλά και στο 

Ισραήλ) και το αποτέλεσμα θα είναι να λαμβάνονται κοινές αποφάσεις για θέματα 

που ναι μεν θα είναι ιδιαίτερα και ξεχωριστά σε κάθε χώρα αλλά οι συγκρίσεις που 

θα κάνουμε θα μας επιτρέψουν να προβούμε σε πιο γενικά, πανευρωπαϊκά 

πορίσματα.

γ) Θα αυξηθεί το μέγεθος του δείγματος του SHARE ώστε να προβαίνουμε σε 

διεξοδικότερες αναλύσεις εντός και των γεωγραφικών ορίων μίας χώρας (που θα 

λαμβάνεται, πλέον, υπόψη και το δείγμα της περιφέρειας).

Όλα αυτά ακούγονται και είναι πολύ χρήσιμα και ωραία. Το θέμα είναι να 

υπάρξει και η ανάλογη χρηματοδότηση από την Πολιτεία και από τα διάφορα 

Ευρωπαϊκά προγράμματα. Στη δύσκολη εποχή στην οποία ζούμε είναι λογικό να 

δίνεται προτεραιότητα σε τομείς που δέχονται ασφυκτική πίεση (π.χ. ρευστότητα 

στην αγορά, ανεργία). Η Ελλάδα, σίγουρα, βρίσκεται υπό έναν ασφυκτικό οικονομικό 

κλοιό που δεν της αφήνει και πολλά περιθώρια χρηματοδότησης προγραμμάτων σαν 

το SHARE. Τα μακροπρόθεσμα οφέλη όμως από την απρόσκοπτη χρηματοδότηση 

του SHARE είναι περισσότερα και μπορούν να λύσουν πολλά οικονομικοκοινωνικά 

προβλήματα που θα προκύψουν στο μέλλον λόγω της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας 

που θα έχουμε αποκτήσει. Είναι αυτό που επισημαίνουν και οι τρεις συγγραφείς του 

βιβλίου «50+»: «Η ακεραιότητα του δείγματος SHARE αποτεΐχί, υπό μία έννοια, μία 

κληρονομιά για την ελληνική κοινωνία, μία κληρονομιά της οποία η αξία θα αυξάνεται
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καθώς περνά ο χρόνος» 10. Η διεπιστημονικότητα της, ο διεθνώς συγκρίσιμος 

χαρακτήρας της και η διαχρονική της δομή αποτελούν τα εχέγγυα για πιο εύρωστες 

και δυναμικές κοινωνίες. Αξίζει, λοιπόν, να προστατεύσουμε και να εκμεταλλευτούμε 

τα δεδομένα του SHARE.

10 Λυμπεράκη Α.,Τήνιος Π., Φιλαλήθης Τ. -  «Ζωή 50+», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα
(2009), σελ. 482
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3. Συντάξεις, Εισοδηματικές Ανισότητες και Οικογενειακή Συνοχή στην 

Ευρώπη.

Στο σημείο αυτό θα προσεγγίσουμε με συγκεκριμένα παραδείγματα, 

στατιστικά στοιχεία και αναλύσεις το ρόλο του εισοδήματος στα νοικοκυριά, το 

ζήτημα του κατά πόσο μία σύνταξη συμβάλει στον οικογενειακό προϋπολογισμό 

κάνοντας ειδική αναφορά στην Ελλάδα και θα εξετάσουμε το θέμα των κοινωνικών 

ανισοτήτων στην Ευρώπη. Θα κλείσουμε εξετάζοντας την ποιότητα της 

οικογενειακής συνοχής παραθέτοντας πάλι συγκεκριμένα παραδείγματα και 

συγκριτικές μελέτες από τις χώρες του SHARE.

Οι συντάξεις ως εισοδηματικό στοιχείο σε ένα νοικοκυριό διαδραματίζουν 

καθοριστικό ρόλο αφού ενισχύουν το «ταμείο» της οικογένειας και συμβάλλουν 

καταλυτικά στην κάλυψη βασικών αναγκών και εξόδων ενός οικογενειακού 

προϋπολογισμού. Ας περάσουμε να δούμε τι μας δείχνουν τα πρώτα στατιστικά 

στοιχεία: Στις τρεις χώρες της Βόρειας Ευρώπης (δηλαδή, τη Δανία, τη Σουηδία και 

την Ολλανδία) παρατηρείται ένα ποσοστό 72,4% όπου νοικοκυριά που 

περιλαμβάνουν άτομα ηλικίας 50 ετών και πάνω λαμβάνουν εισοδήματα από 

διάφορες συντάξεις. Υπάρχει αντίθετα μία ποσοστιαία διαφορά της τάξης των είκοσι 

μονάδων όσον αφορά την εργασία ως πηγή εισοδήματος (52.6%) ενώ το ποσοστό 

σχετικά με την ενίσχυση του εισοδήματος από άλλες πηγές αγγίζει το 86%. Στις 

χώρες της Νότιας Ευρώπης (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία) τα αντίστοιχα στατιστικά 

στοιχεία είναι 74.8% για εισοδήματα από συντάξεις, 39,2% για εισοδήματα από 

εργασία και 59.5% από άλλες πηγές (Πίνακας 1).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (% )

Ποσοστό ατόμων 

που λαμβάνουν

Χώρες της

Βόρειας

Ευρώπης

Χώρες της 

ηπειρωτικής 

Ευρώπης

Χώρες της

Νότιας

Ευρώπης

Ελλάδα

A Συντάξεις 72,4 72,1 74,8 70,9

1 Μόνο Σύνταξη 7,2 10,6 24,0 26,3

2 Σύνταξη και εργασία 3,4 3,2 4,8 5,4

3 Σύνταξη και άλλη 

πηγή

39,0 42,6 34,0 29,8

4 Σύνταξη, εργασία και 22,8 15,7 12,0 9,5
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άλλη πηγή

Β Εργασία 52,6 44,4 37,5 39,2

5 Μόνο εργασία 3,2 3,5 7,5 7,4

Σύνταξη και εργασία 3,4 3,2 4,8 5,4

6 Εργασία και άλλη 

πηγή

23,2 22,1 13,2 17,0

Σύνταξη, εργασία και 

άλλη πηγή

22,8 15,7 12,0 9,5

Γ Άλλες πηγές 86,0 82,2 61,9 59,5

7 Μόνο άλλες πηγές 1,0 1,9 2,7 3,2

Σύνταξη και άλλη 39,0 42,6 34,0 29,8

πηγή

Εργασία και άλλη 

πηγή

23,2 22,1 13,2 17,0

Σύνταξη, εργασία και 

άλλη πηγή

22,8 15,7 12,0 9,5

Αριθμός

παρατηρήσεων (Ν)

7.467 12.379 7.507 2.659

Τι γίνεται ειδικότερα για την περίπτωση της Ελλάδας; Παρατηρούμε ότι τα 

νοικοκυριά βασίζονται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στα εισοδήματα που 

προκύπτουν από συντάξεις (70.9%) ενώ ιδιαίτερα χαμηλό εμφανίζεται το ποσοστό 

εισοδημάτων που προκύπτουν από εργασία (μόλις στο 39.2%). Αξίζει να αναφέρουμε 

και αυτό είναι μάλλον κατανοητό ότι όσο η ηλικία του δείγματος μεγαλώνει τόσο 

περισσότερο αυξάνονται αυτά τα νούμερα και μιλάμε για μία απολύτως ανάλογη 

κατανομή. Για παράδειγμα, σε ηλικίες άνω των 65 ετών τα αντίστοιχα νούμερα είναι 

95.2% για εισοδήματα από συντάξεις και μόλις 20.5% για εισοδήματα από εργασία. 

Και αυτές είναι μετρήσεις που έχουν γίνει αποκλειστικά σε άνδρες. Η κατάσταση στο 

δείγμα γυναικών είναι ακόμη πιο ακραία με τα ποσοστά να δείχνουν αυξημένη 

εξάρτηση από συντάξεις και σχεδόν καθόλου από εργασία (Πίνακας 2).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (%)

Ποσοστό ατόμων 

που επωφελούνται 

από:

Σύνολο 

50+ ετών

Άνδρες Γυναίκες

50-64

ετών

65+ ετών 50-64

ετών

65+ ετών

Α Συντάξεις 70,9 32,7 95,2 58,5 96,1

1 Μόνο Σύνταξη 26,3 6,1 35,8 14,9 46,6

2 Σύνταξη και 

εργασία

5,4 4,7 6,7 7,3 3,3

3 Σύνταξη και άλλη 

πηγή

29,8 10,8 42,3 23,8 41,8

4 Σύνταξη, εργασία 

και άλλη πηγή

9 5 11,1— — 10,5 12,6 4,4

Β Εργασία 39,2 77,4 20,5 53,3 8,1

5 Μόνο Εργασία 7,4 18,2 0,9 10,7 0,0

Σύνταξη και 

Εργασία

5,4 4,7 6,7 7,3 3,3

6 Εργασία και άλλη 

πηγή

17,0 43,3 2,5 22,8 0,4

Σύνταξη, εργασία 

και άλλη πηγή

9,5 11,1 10,5 12,6 4,4

Τι συμπεράσματα εξάγουμε από τα στοιχεία αυτά; Κατά πρώτον, ότι πράγματι 

οι συντάξεις αποτελούν αναπόσπαστο και καίριο στοιχείο του οικονομικού 

δυναμικού μίας οικογένειας. Επίσης, η εργασία -με την πάροδο των ετών- συντελεί 

ολοένα και λιγότερο στην ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος. Αν και θα δούμε 

αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο τις διαφορές μεταξύ Ευρωπαϊκού Βορά και 

Νότου, αξίζει να σημειώσουμε προοιμιακά ότι στις χώρες της Νότιας Ευρώπης (άρα 

και στην Ελλάδα), οι οικογένειες εξαρτώνται άμεσα από το λεγόμενο κοινωνικό 

κράτος. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις -τουλάχιστον, 

έτσι όπως έχει υφανθεί ο κοινωνικός ιστός- και το πρόβλημα οξύνεται στις μέρες της 

οικονομικής ύφεσης όπου το κράτος προχωρά σε περικοπές και τα νοικοκυριά 

αποδυναμώνονται μην μπορώντας συχνά να ανταποκριθούν σε βασικές λειτουργικές 

ανάγκες.
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Ένα άλλο αξιοσημείωτο στοιχείο προκύπτει από μία παράλληλη έρευνα που 

φανερώνει πόσα εισοδήματα εισέρχονται στο νοικοκυριό σε οικογένειες με άτομα 

ηλικίας άνω των 50. Από την έρευνα προκύπτει ότι «ακόμη και σήμερα αποτελούν 

μειοψηφία τα ζευγάρια όπου εισέρχονται περισσότερα εισοδήματα από ένα. 

Συγκεκριμένα για τους άνω των 65, στο 41% των περιπτώσεων έχουν συντάξεις και οι 

δύο σύζυγοι, ενώ το 53% αναφέρει μόνο μία»11. Λόγω της συνταξιοδότησης σε 

μικρότερη ηλικία στο Νότο, παρατηρείται το φαινόμενο να υπάρχουν εισοδήματα 

από δύο συντάξεις (π.χ. στην Ελλάδα υπάρχει η ιδιαιτερότητα της επιπλέον αγροτικής 

σύνταξης του ΟΓΑ) ενώ στο Βορά να μπαίνουν στο νοικοκυριό εισοδήματα από δύο 

και παραπάνω ανεξάρτητες εισροές.

Ας περάσουμε να εξετάσουμε τώρα μία ειδική περίπτωση για τη χώρα μας, 

αναφορικά με τη διάρθρωση του εισοδήματος ανά ομάδα πληθυσμού. Το δείγμα 

χωρίζεται σε πέντε ομάδες ανάλογα την ηλικία και την εισοδηματική ομάδα. Να 

δούμε λοιπόν τα κεντρικά ευρήματα της έρευνας. Για ηλικίες από 50-64 ετών και για 

έναν διαχωρισμό που ξεκινάει από τους φτωχότερους συμπολίτες μας προς τους 

πλουσιότερους παρατηρούμε τα εξής: Ένα ποσοστό της τάξεως του 19,5% 

λαμβάνουν εισόδημα από συντάξεις (αναφερόμαστε στους πιο φτωχούς) σε αντίθεση 

με το 29.8% για του πλουσιότερους. Αξίζει να επισημάνουμε ότι το αντίστοιχο 

ποσοστό για τα μικρομεσαία κοινωνικά στρώματα αγγίζει σχεδόν το 35% (Πίνακας 

3).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Λήψη

Συντάξεων

Ποσοστό ατόμων που λαμβάνουν εισόδημα από συντάξεις (%)

Άτομα 50- 

64 ετών

19,5 34,5 33,5 27,6 29,8

Άτομα 65+ 

ετών

78,8 91,2 91,1 86,8 86,7

Παρατηρώντας προσεκτικά τον σχετικό πίνακα μπορούμε να εξάγουμε ορισμένα 

πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Η μεσαία τάξη είναι εκείνη που εκταμιεύει από τα 

λοιπά ασφαλιστικά ταμεία τη μεγαλύτερη μερίδα των συντάξεων ενώ στις ακραίες 

περιπτώσεις των φτωχών και των πλουσίων σημειώνεται μία μεγαλύτερη εισροή

11 Λυμπεράκη Α.,Τήνιος Π., Φιλαλήθης Τ. -  «Ζωή 50+», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα
(2009), σελ. 244
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εισοδημάτων από εργασία αφού καθυστερούν περισσότερο να βγουν στη σύνταξη. 

Βέβαια, στις φτωχότερες πληθυσμιακά μερίδες, εντοπίζεται το φαινόμενο να υπάρχει 

αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών αφού υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν 

διαθέσιμα εισοδήματα από συντάξεις.

3.1. Η Περίοδος Της Μετάβασης Από Την Απασχόληση Στη 

Συνταξιοδότηση

Στο παρόν υποκεφάλαιο θα δούμε σε γενικές γραμμές πως εξελίσσεται η 

πορεία των ατόμων στην Ελλάδα από τα 50 στα 70 τους χρόνια. Τα σχετικά 

διαγράμματα της έρευνας φέρνουν στην επιφάνεια ορισμένα σημαντικά ευρήματα. 

Όσον αφορά στην περίπτωση των ανδρών, όλα σχεδόν τα δείγματα της έρευνας 

σημειώνουν ότι παραμένουν στην αγορά εργασίας με μικρές αποκλίσεις ως την 

ηλικία των 65 ετών. Κάπου εκεί αρχίζει και η κατάθεση όλων των απαραίτητων 

δικαιολογητικών προκειμένου να βγουν στη σύνταξη. Αντίθετα στις γυναίκες, τα 

πράγματα δεν είναι και τόσο απλά. Οι γυναίκες -στη συντριπτική τους πλειοψηφία- 

έχουν σταματήσει να εργάζονται όταν αγγίξουν το όριο των 55 ετών. Υπάρχει, 

μάλιστα, ένα ποσοστό της τάξεως του 10% που αποσύρεται από την εργασία στα 50 

χρόνια. Στα αξιοσημείωτα είναι ότι στα 65 χρόνια το ποσοστό των γυναικών που 

συνεχίζουν και αργάζονται είναι αμελητέο (μόλις 2%). Η σύγκριση μεταξύ ανδρών 

και γυναικών στο υπό εξέταση θέμα μας οδηγεί σε δύο στοιχεία: α) υπάρχουν 

μεγαλύτερα ποσοστά γυναικών που δεν έχουν δουλέψει (νοικοκυρές) και β) υπάρχει 

δυσαναλογία ανάμεσα στις γυναίκες που εργάζονται σε νεαρή ηλικία (είναι μεγάλος ο 

αριθμός) και σε αυτέ που τελικώς συνταξιοδοτούνται (μικρός αριθμός). Στην Ελλάδα, 

υπάρχει μάλιστα και σχετικά μεγάλος αριθμός γυναικών-αγρότισσες που λαμβάνουν 

τη σύνταξη από τον ΟΓΑ χωρίς να έχουν καταβάλει προηγουμένως όλες τις 

απαραίτητες εισφορές.12

Προτού περάσουμε να δούμε ποιοι είναι οι φτωχοί στην Ελλάδα, είναι 

απαραίτητο να σημειώσουμε ορισμένες καταληκτικές παρατηρήσεις για τα 

παραπάνω. Η διαδικασία της αποχώρησης από την εργασία είναι μία σύνθετη

12 Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τα Διαγράμματα 5,6 του κεφ. 9 του βιβλίου 
«Ζωή 50+», σελ. 255,256
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απόφαση που συχνά δεν αποτελεί αποκλειστική πρωτοβουλία του εκάστοτε 

ενδιαφερομένου προσώπου. Μπορεί, φυσικά, να εξαρτάται από τις επιδιώξεις και τα 

μελλοντικά του σχέδια αλλά ταυτόχρονα έχει να κάνει και με τους κανονισμούς του 

εκάστοτε ασφαλιστικού ταμείου. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο, ιδιαίτερα στην 

εποχή μας και στις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, να υπάρχουν 

άνθρωποι που συνεχίζουν να εργάζονται ακόμη και μετά το πέρας των απαραίτητων 

προαπαιτούμενών συνθηκών για την έξοδο από την εργασία. Παλιότερα, ο αριθμός 

των ατόμων που αποσύρονταν με τη συμπλήρωση ακόμη και των ελάχιστων 

προϋποθέσεων ήταν σαφώς μεγαλύτερος. Όπως, θα δούμε και στο επόμενο κεφάλαιο, 

οι διαφορές μεταξύ Βορά και Νότου είναι πολλές και εμφανείς. Προς το παρόν όμως, 

ας παραμείνουμε λίγο ακόμη στην Ελλάδα εστιάζοντας την προσοχή μας στην 

ευαίσθητη κατηγορία των φτωχών.

3.2. Ποιοι Είναι Οι Φτωχοί Στην Ελλάδα

Η Ελλάδα είναι μία χώρα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσον αφορά τις 

διαχωριστικές γραμμές μεταξύ φτωχών και ευκατάστατων ατόμων. Από καταβολής 

του ελληνικού κράτους, δέσποζε η διακαής επιθυμία των Ελλήνων να στελεχώσουν 

υπηρεσίες του κράτους, να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι προκειμένου να εξασφαλίσουν 

μία σχετική σίγουρα εργασία που με τη σειρά της θα τους οδηγούσε σε αξιοπρεπή 

συντάξιμα χρόνια. Το αποτέλεσμα, σε ατομικό επίπεδο, ήταν να υπάρχουν πολλοί 

λίγοι δημόσιοι υπάλληλοι που να ανήκουν στην κατηγορία των φτωχών (μετά τη 

συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους) ενώ σε ένα ευρύτερο κοινωνικό 

επίπεδο, τα δυσάρεστα αποτελέσματα από αυτή τη συσσώρευση δημοσίων 

υπαλλήλων είναι σαφή, ευκρινή και ιδιαιτέρως επώδυνα στις μέρες μας. Στον 

αντίποδα συναντούμε μία άλλη μεγάλη μερίδα ατόμων που η αλήθεια είναι πως 

παλιότερα ήταν πολλοί περισσότεροι σε αριθμό. Αναφερόμαστε στους αγρότες και 

κτηνοτρόφους που μέχρι και τη δεκαετία του 70 αποτελούσαν βασικό κομμάτι της 

πλουτοπαραγωγικής μηχανής της Ελλάδας. Ωστόσο, αυτοί ήταν που κατέληγαν σε 

μεγαλύτερη φτώχεια και οι συντάξεις από τον ΟΓΑ ήταν κατά το μάλλον ή ήττον 

χαμηλές.

Προτού περάσουμε στην παράθεση ορισμένων ενδεικτικών στατιστικών 

στοιχείων, χρειάζεται να σημειώσουμε ότι είναι πολύ δύσκολη η σκιαγράφηση μία
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ξεκάθαρης εικόνας για τη σχέση συνταξιοδότησης-απασχόλησης-φτώχειας καθώς 

υπάρχουν πολύπλοκες πτυχές του γραφειοκρατικού μηχανισμού της χώρας μας. 

Παρόλα αυτά, τα παρακάτω στοιχεία είναι ακριβή, δείχνουν τάσεις και μας 

προϊδεάζουν για το τι ακριβώς συμβαίνει.

Αναφορικά με το μέγεθος του νοικοκυριού στην κατηγορία των φτωχών 

ανθρώπων -στις ηλικίες από τα 50 έως τα 80 έτη- συναντάμε κατά μέσο όρο 2,42 

άτομα. Το ίδιο περίπου ποσοστό υπάρχει και στους μη φτωχούς ανθρώπους (2.17) 

ενώ η μέση ηλικία των φτωχών ανθρώπων είναι τα 67.1 έτη σε αντίθεση με τους μη 

φτωχούς που ζουν κατά μέσο όρο δύο περίπου χρόνια λιγότερο (65.3). Αυτό το 

στοιχείο είναι μάλλον μη αναμενόμενο (Πίνακας 4).

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Ελλάδα Φτωχοί Μη φτωχοί

Δημογραφικά

χαρακτηριστικά

5 0 -6 4

ετών

65+ ετών Σύνολο 5 0 -64

ετών

65+

ετών

Σύνολο

Μέγεθος

Νοικοκυριού

(μ.ο.)

3,05 1,92 2,42 2,56 1,77 2,17

Ποσοστό ατόμων 

σε μονομελές 

νοικοκυριό (%)

10,2 36,2 24,7 17,8 37,6 27,8

Ποσοστό 

γυναικών (%)

54,4 59,8 57,5 50,8 53,9 52,3

Μέση ηλικία 56,8 75,3 67,1 57,1 73,5 65,3

Όσον αφορά την εκπαίδευση, εδώ τα ευρήματα της έρευνας είναι μάλλον 

προβλέψιμα. Το 69,4% των φτωχών ατόμων έχουν τελειώσει την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, το 25.9% τη δευτεροβάθμια και μόλις το 4.7% την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Αντίθετα, τα ποσοστά στους μη φτωχούς ανθρώπους είναι: 51.2% για 

την πρωτοβάθμια, 30.2% για τη δευτεροβάθμια και 18.7% για την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Όπως είναι κατανοητό, το ταμείο που έχει τη μερίδα του λέοντος και 

στις δύο μερίδες ατόμων είναι το ΙΚΑ ενώ το ταμείο του ΟΓΑ καλύπτει ανάγκες 

περισσότερο για τους φτωχούς και λιγότερο για τους ευκατάστατους (Πίνακας 5).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Ελλάδα Φτωχοί Μη φτωχοί

50-64 65+ ετών Σύνολο 50-64 65+ ετών Σύνολο
ετών ετών

Εκπαίδευση (%)

Πρωτοβάθμια 

ή λιγότερο

54,2 81,5 69,4 32,0 70,3 51,2

Δευτεροβάθμια 39,0 15,6 25,9 39,1 21,3 30,2

Τριτοβάθμια 6,8 2,9 4,7 28,9 8,5 18,7

Ταμείο Ασφάλισης (%)

ΙΚΑ 46,3 39,5 42,4 38,8 50,3 44,6

ΟΓΑ 14,9 47,5 33,7 7,4 20,8 14,1

ΟΑΕΕ 20,6 5,9 12,1 15,3 7,8 11,6

Δημόσιο 9,8 2,6 5,6 20,4 10,6 15,5

Άλλο 8,5 4,6 6,2 18,0 10,5 14,3

Στον τομέα της υγείας, το 46,56% των φτωχών ατόμων χαρακτηρίζουν την 

υγεία τους λιγότερο από καλή, το 60,5% παρουσιάζει δυσκολίες σε σωματικές 

δραστηριότητες, εμφανίζουν ιδιαιτέρως αυξημένα ποσοστά παχυσαρκίας (23%) και 

είναι ευάλωτα σε προβλήματα μνήμης. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους μη φτωχούς 

είναι 36.92% (αυτοί που θεωρούν την υγεία τους λιγότερο από καλή), 54.9% (αυτοί 

που εμφανίζουν δυσκολίες σε σωματικές δραστηριότητες) και 17.8% (που 

εμφανίζουν τάσεις παχυσαρκίας) (Πίνακας 6).

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Ελλάδα Φτωχοί Μη φτωχοί

Υγεία 50-64 65+ ετών Σύνολο 50-64 65+ Σύνολο

ετών ετών ετών

Ποσοστό 

ατόμων με 

υγεία λιγότερο 

από καλή (%)

27,19 61,83 46,56 21,76 51,99 36,92

Ποσοστό με 

(1+) δυσκολίες

44,0 73,4 60,5 41,5 68,1 54,9
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σε σωματικές 

δραστηριότητες

Ποσοστό 

παχύσαρκων 

ατόμων (%)

24,5 21,8 23,0 18,5 17,1 17,8

Τέλος, να σημειώσουμε ότι οι «φτωχοί ζουν σε υψηλότερο ποσοστό σε 

αγροτικές περιοχές ενώ εμφανίζουν μεγαλύτερη συγκέντρωση στην κεντρική Ελλάδα. 

Αντιθέτως, στην Αττική και τη βόρεια Ελλάδα οι φτωχοί και οι μη φτωχοί 

αντιπροσωπεύονται στον ίδιο βαθμό» . Πρέπει να προσθέσουμε ότι υπάρχουν και 

άλλες παράμετροι που εξετάζονται στα ερωτηματολόγια του δείγματος SHARE 

αναφορικά με το ποιοι είναι τελικά οι φτωχοί στη χώρα μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε 

τις συνθήκες κατοικίας και τις πολιτικές απόψεις ανά ηλικία. Ωστόσο, θεωρούμε ότι 

και με τα προαναφερθέντα στοιχεία παίρνουμε μία καλή εικόνα για τα φτωχά και μη 

φτωχά άτομα της Ελλάδας. Βέβαια, αξίζει να επισημανθεί ότι από μόνης της η έρευνα 

είναι σαφώς αξιόπιστη αλλά οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των δύο κατηγοριών 

είναι λεπτές και συχνά μη διακριτές. Επιπλέον, οι δραματικές εξελίξεις μετά τα τέλη 

του 2009 και την οικονομική ύφεση έχουν αλλάξει σίγουρα τα στατιστικά δεδομένα, 

αν και ακόμη είναι θολό το τοπίο για ένα ακριβές στατιστικό δείγμα.

3.3. Εισοδηματικές Ανισότητες

Από τον 18° αιώνα και μετά που άρχισαν να μπαίνουν, αργά αλλά σταθερά, οι 

βάσεις αυτού που ονομάζουμε κοινωνικό συμβόλαιο έχουν περάσει πολλά χρόνια και 

σίγουρα έχουν υπάρξει περίοδοι στην ιστορία όπου όχι μόνο παρατηρείται κοινωνική 

αδικία και άνιση κατανομή του κοινωνικού κεφαλαίου αλλά ταυτόχρονα συνδυάζεται 

με ταξικές εντάσεις και συγκρούσεις. Ιδιαίτερα στην εποχή μας, η εισοδηματική 

ανισότητα είναι ένα θέμα εξαιρετικά επίκαιρο λόγω των δύσκολων καταστάσεων που 

βιώνει η χώρα μας (και όχι μόνο) αλλά και των δυσοίωνων προβλέψεων για το 

μέλλον. Εδώ θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε ορισμένα στατιστικά στοιχεία

13 Λυμπεράκη Α.,Τήνιος Π., Φιλαλήθης Τ. -  «Ζωή 50+», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα
(2009), σελ. 299
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ώστε να δούμε τι περίπου γίνεται με το διανομή του κοινωνικού κεφαλαίου και πόσο 

μεγάλη ή μικρή είναι η εισοδηματική ανισότητα.

Έρευνες έχουν δείξει ότι χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ισπανία 

παρουσιάζουν αυξημένη εισοδηματική ανισότητα σε αντίθεση με τη Σκανδιναβία 

(Σουηδία και Δανία) αλλά και την Ελλάδα που εμφανίζουν ήπια ανισοκατανομή. Η 

χώρα που παρουσιάζει την πιο ακραία τιμή όσον αφορά στην κατανομή του 

εισοδήματος είναι η Γαλλία ενώ αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι οι χώρες με τη 

χαμηλότερη εισοδηματική ανισότητα είναι οι χώρες με τη μεγαλύτερη διαφορά στα 

ποσοστά φτώχειας μεταξύ ηλικιωμένων και μη ηλικιωμένων σε βάρος των πρώτων.

Ας περάσουμε να δούμε τώρα τι ευρήματα μας δίνει η έρευνα σχετικά με την 

ανισότητα εισοδήματος και πλούτου ανάμεσα στις ομάδες συνταξιούχων και 

εργαζομένων (πάντα για τις ηλικίες 50-64). Παρουσιάζουμε ενδεικτικά τις 

περιπτώσεις της Σουηδίας, της Δανίας και της Ελλάδας ώστε να καλύψουμε ένα ευρύ 

γεωγραφικό φάσμα χωρών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και εν προκειμένω 

διαφοροποιήσεις. Η Σουηδία παρουσιάζει μικρή απόκλιση όσον αφορά στην 

ανισότητα εισοδήματος και πλούτου μεταξύ συνταξιούχων και εργαζομένων. Πιο 

συγκεκριμένα, οι διαφορές είναι της τάξεως των τριών ως πέντε μονάδων (σύμφωνα 

με τις τιμές Οίηί). Τα αντίστοιχα ποσοστά για τη Δανία αγγίζουν τις δέκα μονάδες 

απόκλισης ενώ για την Ελλάδα τα ποσοστά συγκλίνουν περισσότερο αφού η πιο 

ακραία τιμή φτάνει οριακά στις τρεις μονάδες (όσον αφορά στην ανισότητα 

εισοδήματος μεταξύ συνταξιούχων και εργαζομένων) ενώ έχουμε σχετική ισορροπία 

μεταξύ των δύο ομάδων ατόμων όσον αφορά την ανισότητα του πλούτου (Πίνακας

7).

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Ανισότητα εισοδήματος Ανισότητα πλούτου

Χώρα Συνταξιούχοι Εργαζόμενοι Συνταξιούχοι Εργαζόμενοι

Σουηδία 0,34 0,31 0,68 0,73

Δανία 0,37 0,27 0,74 0,64

Ελλάδα 0,37 0,40 0,55 0,54

Η έρευνα μας δείχνει και άλλα ενδιαφέροντα (και πιο αναλυτικά) στοιχεία 

όσον αφορά π.χ. την ερμηνεία και τους λόγους πίσω από αυτή την εισοδηματική
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ανισότητα τα οποία θα μπορούσαν από μόνα τους να δομήσουν μία χωριστή εργασία. 

Θα αρκεστούμε απλά να σημειώσουμε τα εξής χρήσιμα, συμπερασματικά στοιχεία: 

α) Η ανισότητα στον πλούτο είναι σε όλες τις χώρες του SHARE μεγαλύτερη από εκείνη 

που παρατηρείται στο εισόδημα.

β) Η ανισότητα πλήττει κυρίως τους συνταξιούχους όσον αφορά το εισόδημα και 

λιγότερο όσον αφορά τον πλούτο.

γ) Στην Ελλάδα η ανισότητα είναι πιο έντονη ανάμεσα στους συνταξιούχους από ό,τι 

ανάμεσα στους εργαζόμενους στο εισόδημα παρά στον πλούτο. Επίσης, η ανισότητα 

επηρεάζει αρνητικά λιγότερο τους συνταξιούχους που προέρχονται από τον κρατικό 

τομέα και περισσότερο τις άλλες δύο ομάδες συνταξιούχων (ιδιωτικός τομές -  

αυτοαπασχολούμενοι)14.

3.4. Οικογενειακή Συνοχή

Όπως έχουμε αναφέρει από την αρχή κιόλας αυτής της εργασίας, οι 

μεσογειακές χώρες είναι εκείνες που παρουσιάζουν την υψηλότερη οικογενειακή 

συνοχή σε αντίθεση με τις κεντροευρωπαϊκές χώρες όπου οι αντίστοιχοι δείκτες είναι 

χαμηλοί. Κάπου ενδιάμεσα βρίσκονται οι σκανδιναβικές χώρες που αν και δεν 

παρουσιάζουν τον υψηλό βαθμό αλληλεγγύης των μεσογειακών χωρών εντούτοις τα 

ποσοστά τους είναι αρκετά υψηλά. Το χάσμα είναι μεγάλο ανάμεσα π.χ. στην Ισπανία 

που παρουσιάζει τον υψηλότερο βαθμό οικογενειακής συνοχής και την Αυστρία με 

τον χαμηλότερο βαθμό συνοχής από τις ευρωπαϊκές χώρες (Πίνακας 8)

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Χώρα Δείκτης οικογενειακής 

συνοχής (95% Διάστημα 

εμπιστοσύνης)

Στο φτωχότερο 

20%

Στο πλουσιότερο 

20%

Ισπανία 0,500 (0,49-0,51) 0,507 0,524

Αυστρία 0,367 (0,36 -  0,39) 0,350 0,385

Ελλάδα 0,482 (0,47 -  0,49) 0,486 0,501

14 Λυμπεράκη Α.,Τήνιος Π., Φιλαλήθης Τ. -  «Ζωή 50+», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα
(2009), σελ. 326-327
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Η ίδια έρευνα φανερώνει ότι όσο αυξάνεται το εισόδημα, αυξάνεται και η 

οικογενειακή αλληλεγγύη ενώ όσο φτωχότερη είναι η οικογένεια τόσο μικρότερη 

είναι η αλληλεγγύη. Ωστόσο, όπως συμβαίνει και σε κάθε στατιστική έρευνα, θα 

πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί με τα ευρήματα και ιδιαίτερα εδώ που το 

θέμα της διασύνδεσης εισοδήματος με οικογενειακή συνοχή είναι πιο σύνθετο. Αξίζει 

να σημειώσουμε ότι ο βαθμός συνοχής μειώνεται όταν στο νοικοκυριό υπάρχει ένα 

άτομο ηλικίας άνω των 75 ετών ή ακόμη και ένα άτομο μικρότερης ηλικίας που 

χαρακτηρίζει όμως την υγεία του κακή ή ακόμη και πολύ κακή. Βέβαια, η παραπάνω 

διαπίστωση ισχύει περισσότερο για τις χώρες του Βορά και λιγότερο για τις χώρες 

του Νότου. Ο πίνακας 3 (σελ. 361) μας δείχνει ότι «η βοήθεια σε χρήματα προς 

νοικοκυριά με ηλικιωμένους είναι περισσότερο σημαντική στην Εϊλλάδα όπου υπάρχει 

πρόβλημα επάρκειας συντάξεων, και ακολουθούν χώρες της κεντρικής Ευρώπης και η 

Ισπανία. Από την άλλη, οι οικονομικές ενισχύσεις άνω των 5.000 Ευρώ χαρακτηρίζουν 

περισσότερο χώρες όπως οι σκανδιναβικές, η Ελβετία και το Βέλγιο»15.

Τα ίδια ισχύουν, σε γενικές γραμμές, και για τη βοήθεια προς τα νοικοκυριά 

που περιλαμβάνουν ένα τουλάχιστον μέλος με κακή υγεία. Το αξιοσημείωτο στοιχείο 

σε αυτό το σκέλος της έρευνας είναι ότι ο περίφημος βαθμός αλληλεγγύης, συνοχής 

και αλληλοβοήθειας των μεσογειακών χωρών διατηρείται μονάχα όσον αφορά την 

Ελλάδα αφού δεν παρατηρείται αξιόλογο ποσοστό χρηματικής βοήθειας άνω των 250 

Ευρώ στις υπόλοιπες χώρες του Νότου. Βέβαια, να πούμε ότι η προσφορά όσον 

αφορά στη διάθεση προσωπικού χρόνου για διευκόλυνση στην καθημερινότητα του 

ατόμου με κακή υγεία είναι εμφανής γενικά παντού στο Νότο (Πίνακας 9).

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 (%)

Έλαβε βοήθεια σε 

χρόνο

Έλαβε βοήθεια σε 

χρήμα (250 €)

Έλαβε βοήθεια σε 

χρήμα (5.000 €)

Χώρα Μέλος με Κανένα Μέλος με Κανένα Μέλος με Κανένα

κακή μέλος με κακή μέλος με κακή μέλος με

υγεία κακή υγεία κακή υγεία κακή

15 Λυμπεράκη Α.,Τήνιος Π., Φιλαλήθης Τ. -  «Ζωή 50+», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα
(2009), σελ. 360
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υγεία υγεία υγεία

Σουηδία 31,4 16,9 4,9 5,7 23,5 37,0

Ισπανία 21,1 9,2 5,4 3,6 11,5 18,2

Ιταλία 28,6 9,1 2,8 4,4 13,2 17,0

Ελλάδα 40,2 18,4 15,4 10,1 11,7 25,0

Συμπερασματικά και εδώ μπορούμε να τονίσουμε τα εξής: 

α) Όλα τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ Βορά και 

Νότου, όσον αφορά το θέμα της οικογενειακής συνοχής.

β) Ο ρόλος της οικογένειας και των οικογενειακών προτύπων που συνδέονται με ένα 

χαρακτήρα κοινωνικής προστασίας είναι διαφορετικός στην Κεντρική Ευρώπη σε σχέση 

με τις μεσογειακές χώρες.

γ) Το θέμα της οικογενειακής συνοχής είναι ένα σύνθετο αντικείμενο προς διερεύνηση 

και θα πρέπει να συνυπολογιστούν και άλλοι παράγοντες (π.χ. ειδικότερα και 

αναλυτικότερα στατιστικά στοιχεία, επιμέρους μεταβλητές) για σαφέστερα και 

ακριβέστερα αποτελέσματα16.

3.5. Υπηρεσίες Φροντίδας Μετά τα 50 στην Ελλάδα και στην Υπόλοιπη 

Ευρώπη

Θα προσπαθήσουμε τώρα να σκιαγραφήσουμε τα βασικά κομμάτια σχετικά 

με το τι συμβαίνει αναφορικά με την παροχή φροντίδας στα άτομα ηλικίας άνω των 

50 τόσο στη χώρα μας όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όταν λέμε παροχή βοήθειας 

και φροντίδα, αναφερόμαστε στις καθημερινές δραστηριότητες αλλά και στις λοιπές 

υποχρεώσεις και συναλλαγές του ατόμου με δημόσιες και μη υπηρεσίες. Όπως μπορεί 

να γίνει εύκολα κατανοητό, όσο αυξάνεται η ηλικία του ατόμου τόσο αυξάνεται και η 

προσφορά αμειβόμενης βοήθειας από πρόσωπα εκτός νοικοκυριού. Η Ελλάδα είναι 

μάλιστα η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό ατόμων άνω των 75 που δέχτηκαν 

βοήθεια από άλλα άτομα εκτός νοικοκυριού. Πιο αναλυτικά, το ποσοστό των 

Σκανδιναβών πολιτών άνω των 75 ετών που δέχτηκαν βοήθεια αγγίζει το 40% ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι σχεδόν 50% (δηλαδή ένας στους δύο). Αξίζει,

16 Λυμπεράκη Α.,Τήνιος Π., Φιλαλήθης Τ. -  «Ζωή 50+», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα
(2009), σελ. 367
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πάντως να πούμε ότι στις υπόλοιπες χώρες του Νότου είναι μόλις 31.4% (Πίνακας

10).

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 (% )

Ατομα που έλαβαν βοήθεια (π.χ. προσωπική φροντίδα, πρακτική βοήθεια, ή 

βοήθεια σε γραφειοκρατικές υποχρεώσεις)

Σύνολο 

(50+ ετών)

50-64 ετών 65-74 ετών 75+ ετών

Σκανδιναβικές

χώρες

26,8 22,9 24,0 40,4

Χώρες νότιας 

Ευρώπης

18,0 12,6 16,6 31,4

Ελλάδα 23,4 12,8 23,2 49,9

Όλες οι χώρες 22,7 16,1 20,1 40,9

Η στατιστική έρευνα εξειδικεύεται ακόμη περισσότερο στον παρακάτω πίνακα όπου 

διαχωρίζεται η παροχή βοήθειας σε τρεις κατηγορίες: στην προσωπική βοήθεια, στις 

πρακτικές δουλειές και στις γραφειοκρατικές υποχρεώσεις (Πίνακας 11).

ΠΙΝΑΚΑΣ 11

Ατομα που έλαβαν προσωπική βοήθεια (ντύσιμο, μπάνιο, φαγητό, κ.α.)

Σύνολο 

(50+ ετών)

50-64 ετών 65-74 ετών 75+ ετών

Σκανδιναβικές

χώρες
2,1 1,2 1,6 5,0

Χώρες Νότιας 

Ευρώπης

4,8 2,5 3,2 12,0

Ατομα που έλαβαν πρακτική βοήθεια (καθημερινές δουλειές του νοικοκυριού,

ψώνια, μεταφορές, κ.α.)

Σύνολο 

(50+ ετών)

50-64 ετών 65-74 ετών 75+ ετών

Σκανδιναβικές

χώρες

21,2 18,3 19,6 30,5

Χώρες Νότιας 

Ευρώπης

13,2 9,0 11,8 24,0
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Ουσιαστικά, τα άτομα που προσφέρουν τη βοήθεια είναι τα παιδιά, οι 

συγγενείς και σε μικρότερο βαθμό τα μη συγγενικά πρόσωπα. Ρίχνοντας μία ματιά 

στον Πίνακα 12 του βιβλίου παρατηρούμε ότι σε όλες τις χώρες του SHARE τα 

παιδιά είναι εκείνα που κατέχουν τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά την προσφορά 

βοήθειας. Τα ποσοστά ξεπερνούν το 50% ενώ ενδεικτικό είναι το δείγμα για την 

παροχή βοήθειας από μη συγγενικά πρόσωπα. Στην Ελλάδα μόλις το 6.9% και το 

15% από μη συγγενικά πρόσωπα πρόσφεραν προσωπική και πρακτική βοήθεια 

αντίστοιχα. Τα αντίστοιχα ποσοστά στις σκανδιναβικές χώρες είναι 27.6% και 38% 

στις προαναφερθείσες κατηγορίες. Τέλος, να σημειώσουμε ότι οι γυναίκες είναι 

περισσότερες σε αριθμό όσον αφορά στην παροχή βοήθειας συγκριτικά πάντα με τον 

ανδρικό πληθυσμό.

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 (%)

Προσωπική βοήθεια. Έλαβαν 

βοήθεια από:

Πρακτική βοήθεια. Έλαβαν 

βοήθεια από:

Παιδιά Συγγενείς Μη

συγγενείς

Παιδιά Συγγενείς Μη

συγγενείς

Σκανδιναβικές

χώρες

45,8 26,6 27,6 40,6 21,4 38,0

Χώρες

ηπειρωτικής

Ευρώπης

56,8 29,2 14,0 48,0 21,6 30,4

Χώρες νότιας 

Ευρώπης

50,2 36,1 13,7 48,3 33,1 18,6

Ελλάδα 51,6 41,5 6,9 59,0 26,0 15,0

3.6. Ηλικιωμένα Άτομα Που Ζουν Μόνα

Πρέπει να αναφερθεί ότι το ποσοστό των ηλικιωμένων ατόμων που ζουν σε 

ένα μονομελές νοικοκυριό έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια. 

Αυτό σε συνδυασμό με το υψηλό προσδόκιμο όριο ζωής καθιστά τη μελέτη αυτής της
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κατηγορίας ατόμων πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική για την κατανόηση μίας 

μεγάλης μερίδας ατόμων που εμπίπτουν σαφώς στην έρευνα μας και αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της συγκεκριμένης πτυχής του SHARE. Ποια είναι, λοιπόν, 

τα δημογοαφικά χαρακτηριστικά των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους; Καταρχάς, 

το ποσοστό των γυναικών που ζουν μόνες τους σε σχέση με τους άντρες είναι σαφώς 

μεγαλύτερο ενώ «το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε μονομελές νοικοκυριό είναι 

υψηλότερο στις πιο ηλικιωμένες πληθυσμιακές ομάδες». Και αυτές οι διαπιστώσεις 

ισχύουν για το σύνολο των χωρών στη Ευρώπη. Οι άνδρες που ζουν μόνοι τους 

καταλαμβάνουν ένα ποσοστό της τάξης του 16.1% και οι γυναίκες το 28.8%. Τα 

αντίστοιχα ποσοστά για τη χώρα μας είναι 13.5% και 26.6%. Πολύ κοντά, δηλαδή, με 

αυτό που ισχύει και για τις άλλες χώρες. Επίσης, παρατηρείται ότι «τα άτομα που δεν 

έχουν τη μητέρα τους στη ζωή εμφανίζουν σχεδόν δύο φορές υψηλότερο ποσοστό να 

ζουν σε μονομελές νοικοκυριό (26.1%) σε σύγκριση με τα άτομα των οποίων η 

μητέρα ζει (13.5%)» (Πίνακας 13 και 14).

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 (%)

Δημογραφικά

Χαρακτηριστικά

Όλες οι 

χώρες

Βόρειες

χώρες

Ηπειρωτικές

χώρες

Νότιες

χώρες

Ελλάδα

Φύλο

Άνδρες 16,1 20,6 16,8 13,7 13,5

Γ υναίκες 28,8 38,0 31,5 22,5 26,6

ΠΙΝΑΚΑΣ 14

Ποσοστό ηλικιωμένων σε μονομελές νοικοκυριό (%)

Όλες οι χώρες Ελλάδα

Σύνολο 50-64 65+ ετών Σύνολο 50-64 65+ ετών

50+ ετών ετών 50+ ετών ετών

Ζει η μητέρα

Όχι 26,1 16,8 31,8 23,0 14,8 27,9

Ναι 13,5 13,2 16,2 12,5 11,7 20,2
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Φυσικά, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα εν λόγω άτομα είναι 

ιδιαιτέρως αυξημένα, πόσο μάλλον όταν βρίσκονται σε προχωρημένη ηλικία. 

Αναφερόμαστε στις καθημερινές δραστηριότητες, στη αδυναμία κάλυψης βασικών 

αναγκών (ακόμη και ιατρικής περίθαλψης) λόγω αυξημένου κόστους με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται για την ψυχική (αλλά και σωματική) υγεία τους. Για αυτό λοιπόν τα 

συμπτώματα μελαγχολίας και μανιοκατάθλιψης είναι αυξημένα σε αυτή τη κατηγορία 

ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, το 35.4% που ζει μόνο του και βρίσκεται σε ηλικία 50-64 

παρουσιάζει συμπτώματα μελαγχολικής διάθεσης ενώ το ποσοστό φτάνει το 39.2% 

σε ηλικίες άνω των 65. Αντίθετα, τα ποσοστά είναι μειωμένα στα άτομα εκείνα που 

δεν ζουν μόνα τους και υπάρχει ένα αναμενόμενο συναίσθημα συντροφικότητας. Τα 

αντίστοιχα ποσοστά είναι 26.2% και 30.1% (Πίνακας 15).

ΠΙΝΑΚΑΣ 15

Ποσοστό ατόμων με μελαγχολική/καταθλιπτική διάθεση (%)

Όλες οι χώρες Ελλάδα

Σύνολο 50-64 65+ ετών Σύνολο 50-64 65+ ετών

50+ ετών ετών 50+ ετών ετών

Ζει μόνος 35,4 28,0 39,2 33,8 20,2 40,8

Δεν ζει 

μόνος

26,2 23,0 30,1 22,3 19,3 25,9

Σύνολο 28,3 23,8 32,9 24,6 19,5 29,9

δείγματος

Η έρευνα συνεχίζεται και το σίγουρο είναι ότι θα φέρει στην επιφάνεια και άλλα 

ενδιαφέροντα θέματα προς συζήτηση. Πολύ φοβούμαι, ωστόσο, ότι όσον αφορά το 

συγκεκριμένο πεδίο έρευνας (άτομα που ζουν μόνα τους) δεν μπορούν να αλλάξουν 

και πολλά πράγματα καθώς η αίσθηση ευτυχίας και αισιόδοξης ματιάς προς το 

μέλλον ταυτίζεται άρρηκτα με τη συντροφικότητα. Άλλωστε, ο άνθρωπος είναι ένα 

κοινωνικό ζώο, όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης τον 4° αι. π.Χ.

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να 

στοιχειοθετήσουμε τις βασικές διαφορές, αποκλίσεις αλλά και να υπογραμμίσουμε τα 

σημεία σύγκλισης μεταξύ των χωρών του Βορά και του Νότου.
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4. Σύγκριση Ευρωπαϊκού Βορρά και Νότου. Συσχετισμοί και 

Διαφοροποιήσεις

Στο παρόν κεφάλαιο θα επιδιώξουμε να καταγράψουμε τις βασικές διαφορές 

αλλά και τα σημεία σύγκλισης μεταξύ των χωρών του Βορρά και του Νότου. Κάποιες 

προκαταρκτικές παρατηρήσεις και σχόλια έχουμε κάνει στις παραπάνω σελίδες αλλά 

τώρα θα προχωρήσουμε σε μία διεξοδικότερη ανάλυση. Προοιμιακά, θα 

υπογραμμίσουμε το συσχετισμό των τριών βασικών για την κατανόηση του 

ζητήματος της γήρανσης παραγόντων, δηλαδή την υγεία, το εισόδημα και τα 

κοινωνικά δίκτυα, με επτά βασικές θεματικές ενότητες (που περιλαμβάνονται και στα 

ερωτηματολόγια του SHARE) για μία βαθύτερη κατανόηση της όλης συλλογιστικής 

μας. Οι θεματικές αυτές ενότητες θα είναι οι εξής: η φυσική και ψυχική υγεία, η 

ιατρική φροντίδα, η απασχόληση και η σύνταξη, η κοινωνική υποστήριξη, οι 

χρηματικές μεταβιβάσεις και οι λοιπές δραστηριότητες.

4.1. Οι Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ποιότητα της Γήρανσης και οι 

Επιμέρους Συνθήκες

Έρευνες έχουν δείξει ότι στη χώρα μας το γενικό επίπεδο υγείας τόσο των 

ανδρών όσο και των γυναικών κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Πιο 

συγκεκριμένα, το 70% των ανδρών και των 57% των γυναικών θεωρούν ότι το 

επίπεδο της υγείας τους -σωματικής και ψυχικής- είναι καλό ενώ αναφέρουν ως mo 

συνηθισμένες παθήσεις αυτές της χοληστερόλης, της αρθρίτιδας, των ρευματισμών 

(φυσική υγεία) και της κατάθλιψης, κόπωσης και ξεσπάσματος σε κλάματα (ψυχική 

υγεία)17. Επιμέρους προβλήματα ψυχοσωματικής υγείας που καταγράφονται είναι η 

τάση για αυτοκτονία, τα προβλήματα ύπνου, η έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, η 

οξυθυμία κτλ. Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι καθημερινές δραστηριότητες, όπως π.χ. η 

ατομική καθαριότητα και υγιεινή, το περπάτημα, το ντύσιμο κ.α. συγκαταλέγονται 

στα προβλήματα των ηλικιωμένων ατόμων, κάτι που είναι απολύτως κατανοητό.

Να περάσουμε όμως να δούμε τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ειδικότερες 

υπηρεσίες υγείας και να τις συγκρίνουμε με τις αντίστοιχες ελληνικές μετρήσεις. Στις

17Λυμπεράκη Α.,Τήνιος Π., Φιλαλήθης Τ. -  «Ζωή 50+», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα
(2009), σελ. 107
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χώρες του Βορρά παρατηρείται ένα αυξημένο ποσοστό ηλικιωμένων ατόμων που 

επιλέγουν να μην επισκεφτούν έναν γενικό ιατρό. Για παράδειγμα, στη Σουηδία και 

στη Δανία ένας στους πέντε ηλικιωμένους πολίτες μπορεί να μην επισκεφτεί καμία 

φορά τον. γιατρό ενώ στην Ιταλία και την Ισπανία το ποσοστό αυτό είναι 

χαμηλότερο . Αξίζει να επισημανθεί ότι στην Ελλάδα το ποσοστό είναι εξίσου 

υψηλό με αυτές των Βόριων χωρών ενώ στην ηπειρωτική Ευρώπη (Γερμανία, 

Αυστρία, Βέλγιο) τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά. Η σχέση των Ελλήνων με τα 

νοσοκομεία φαίνεται να μην είναι και η πιο «δυνατή» -συγκριτικά πάντοτε με την 

υπόλοιπη Ευρώπη- αφού μόλις το 9,1% επιλέγει να νοσηλευτεί σε αντίθεση με το 

20,6% της Αυστρίας και το 16,9% της Γερμανίας18 19. Και σε αυτή την περίπτωση, οι 

χώρες του Νότου παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με τις βόρειες χώρες 

αλλά εδώ τουλάχιστον η ποσοστιαία διαφορά είναι μικρότερη.

Το εισόδημα αποτελεί καταλυτικό παράγοντα και βαρόμετρο για την ποιότητα 

της φυσικής αλλά και της ψυχικής υγείας. Σε ιδανικές συνθήκες, η ιατρική φροντίδα 

θα έπρεπε να παρέχεται ισότιμα και οι κοινωνοί της να μην επηρεάζονται από 

παράγοντες όπως είναι η κοινωνική τάξη και το οικονομικό υπόβαθρο του ασθενούς. 

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει και γι’ αυτό πολλές φορές γινόμαστε μάρτυρες στην 

Ελλάδα περιστατικών όπου ένας ασφαλισμένος στα περισσότερα ταμεία να είναι 

υποχρεωμένος να αναμένει αρκετούς μήνες προκειμένου να κλείσει ένα ραντεβού με 

έναν γιατρό (παρά το γεγονός ότι έχει πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια κανονικά τις 

ασφαλιστικές εισφορές του). Το σύστημα νοσεί και αυτό είναι γνωστό σε όλους. Ο 

αποκλεισμός και η εισοδηματική ανισότητα οδηγεί αναπόφευκτα και σε μία όξυνση 

των διαφορών που μπορεί να λάβει και κοινωνικές διαστάσεις. Τι γίνεται, όμως, στην 

υπόλοιπη Ευρώπη συγκριτικά πάντα με τη χώρα μας; Η Γαλλία και το Βέλγιο 

συγκαταλέγονται στις χώρες με μεγάλη εισοδηματική ανισότητα (μαζί με την Ισπανία 

αλλά όχι και την Ιταλία) αλλά και η Ελλάδα όπου παρατηρείται μία ήπια 

ανισοκατανομή αντίστοιχη με εκείνη της Δανίας και της Σουηδίας20. Τα ευρήματα 

που έρχονται στην επιφάνεια από τα ερωτηματολόγια του SHARE φανερώνουν

18 Λυμπεράκη Α.,Τήνιος Π., Φιλαλήθης Τ. -  «Ζωή 50+», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 
(2009), σελ. 141
19 Λυμπεράκη Α.,Τήνιος Π., Φιλαλήθης Τ. -  «Ζωή 50+», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 
(2009), σελ. 141
20 Λυμπεράκη Α.,Τήνιος Π., Φιλαλήθης Τ. -  «Ζωή 50+», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 
(2009), σελ. 311
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ειδικότερες περιπτώσεις όπου υπάρχει ανισότητα μεταξύ εργαζομένων και 

συνταξιούχων. Η ανισότητα αυτή αφορά όχι μόνο στο εισόδημα αλά και στον πλούτο 

γενικότερα.

Είναι λογικό, λοιπόν, ένα ηλικιωμένο άτομο με χαμηλό εισόδημα να μην έχει 

την οικονομική ευρωστία ώστε να δαπανά τα επιθυμητά ποσά για φάρμακα και 

νοσοκομειακή περίθαλψη. Δεν είναι κάτι που παρατηρείται αποκλειστικά και μόνο 

στη χώρα μας και αποτελεί σημείο αναφοράς σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, 

ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης. Σίγουρα, η κατάσταση στις χώρες του Νότου 

φαίνεται να είναι δυσχερέστερη συγκριτικά με τις αντίστοιχες χώρες του Βορρά. Και 

παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα (αλλά και οι υπόλοιπες χώρες του Νότου) παρουσιάζει 

υψηλά ποσοστά ιδιοκτησίας και άλλης ακίνητης περιουσίας, εντούτοις το ποσοστό 

των ατόμων που έχουν χρηματικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ομόλογα, μετοχές, 

αμοιβαία κεφάλαια και ασφάλειες ζωής, εμφανίζεται χαμηλό στις χώρες του Νότου .

Τα άτομα που βρίσκονται σε μία ηλικία άνω των 60 ετών έχουν αυξημένες 

ανάγκες ιατρικής περίθαλψης, κοινωνικής υποστήριξης και οικογενειακής φροντίδας 

προκειμένου να ανταπεξέλθουν επαρκώς στις καθημερινές ανάγκες αλλά και να 

μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς. Η αλήθεια είναι πως όσο περνούν τα χρόνια τόσο 

περισσότερο αυξάνονται οι ατομικές ανάγκες (ακόμη και για βασικές, καθημερινές 

δραστηριότητες) και καλείται η οικογένεια αλλά και οι κοινωνικές υπηρεσίες να 

παράσχουν την απαραίτητη αρωγή και στήριξη. Στις μεσογειακές χώρες διακρίνουμε 

υψηλότερη οικογενειακή συνοχή και αλληλεγγύη (Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία) σε σχέση 

με τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης (Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία Βέλγιο και 

Ελβετία) ενώ υψηλή οικογενειακή συνοχή παρουσιάζουν οι χώρες του Βορρά (αν και 

υπολείπονται από τις χώρες του Νότου) . Μία οικογένεια η οποία συντηρεί ένα 

ηλικιωμένο άτομο, τα έξοδα και ο προϋπολογισμός του σπιτιού είναι αυξημένα λόγω 

των ιδιαίτερων αναγκών του ατόμου (πόσο μάλλον όταν η υγεία του κρίνεται από 

κακή ως πολύ κακή). Το ζητούμενο εδώ είναι να εξετάσουμε το κατά πόσο η 

οικογενειακή συνοχή λειτουργεί επικουρικά στα θεσμοθετημένα συστήματα 

κοινωνικής αρωγής και προστασίας. Για παράδειγμα, στη Σουηδία, την Ελβετία, την 

Ολλανδία και το Βέλγιο η παρουσία ατόμων σε κακή υγεία συνδέεται με μικρότερη 21 22

21Λυμπεράκη Α.,Τήνιος Π., Φιλαλήθης Τ. -  «Ζωή 50+», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 
(2009), σελ. 342
22Λυμπεράκη Α.,Τήνιος Π., Φιλαλήθης Τ. -  «Ζωή 50+», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 
(2009), σελ. 356
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αλληλεγγύη (όχι μεγαλύτερη, όπως θα περίμενε κανείς). Προφανώς η περιορισμένη 

δυνατότητα να προσφέρει κάποιος βοήθεια ξεπερνά την αυξημένη ανάγκη να δεχτεί 

βοήθεια23.

Ρίχνοντας μία προσεκτική ματιά στην ελληνική κοινωνία, θα παρατηρήσουμε 

ότι η χρηματική βοήθεια που λαμβάνουν οι ηλικιωμένοι από το στενό οικογενειακό 

τους περιβάλλον είναι σημαντική και υψηλότερη σε σχέση με την πλειοψηφία των 

υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών. Τα αίτια για αυτό θα πρέπει να αναζητηθούν κυρίως 

στα χαμηλά επίπεδα συντάξεων που δεν επαρκούν για τη συντήρηση ενός 

νοικοκυριού με ένα ή δύο ηλικιωμένα άτομα σε αυτό. Αξίζει, βέβαια, να 

σημειώσουμε ότι αν και η Ισπανία βρίσκεται κοντά στον σχετικό πίνακα, ωστόσο οι 

υπόλοιπες μεσογειακές χώρες δεν συγκαταλέγονται στη λίστα των υψηλών ποσοστών 

χρηματικής βοήθειας προς ηλικιωμένους24.

Όλες οι παραπάνω αναλύσεις και παρατηρήσεις μας δίνουν σημαντικά 

επιμέρους συμπεράσματα αναφορικά με την υγεία, το εισόδημα και την οικογενειακή 

(αλλά και κοινωνική) αρωγή αναφορικά με τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και την 

αξιοπρεπή διαβίωση των ηλικιωμένων ατόμων. Και εδώ θα πρέπει να αναζητήσουμε 

τον απώτερο στόχο του SHARE αλλά και αν προτιμάτε της Πολιτείας στο σύνολό 

της. Θα πρέπει να επιδιώκεται η ενδελεχής και εμπεριστατωμένη εικόνα προκειμένου 

να επιτυγχάνεται η σταδιακή βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η ψυχοσωματική υγεία, 

η ιατρική φροντίδα, η απασχόληση και η σύνταξη αλλά και η κοινωνική υποστήριξη 

πάνω σε καθημερινές δραστηριότητες έχουν όλα ανεξαιρέτως σαν κοινό 

παρονομαστή τους την ποιότητα ζωής. Πρέπει να γίνει σαφές ότι το ηλικιωμένο 

άτομο είναι περισσότερο ευάλωτο συναισθηματικά και ψυχολογικά σε σχέση με τις 

υπόλοιπες πληθυσμιακές ομάδες. Ο λόγος είναι κυρίως ότι βλέπει τον εαυτό του να 

αδυνατεί να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό ζωής ενώ ταυτόχρονα βλέπει τα παιδιά του να 

ακολουθούν το δικό τους δρόμο που αναπόφευκτα δεν συμβαδίζει με τον δικό τους. 

Η ουσία είναι να μπορέσει η οικογένεια να σταθεί δίπλα σε αυτό το άτομο και να του 

κάνει σαφές ότι είναι ακόμη αναπόσπαστο και ενεργό κομμάτι αυτής. Ο ψυχολογικός 

τομέας είναι καταλυτικός σε αυτή την περίοδο. Στις χώρες του Νότου, όπως έχουμε

23Λυμπεράκη Α.,Τήνιος Π., Φιλαλήθης Τ. -  «Ζωή 50+», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 
(2009), σελ. 360
24Λυμπεράκη Α.,Τήνιος Π., Φιλαλήθης Τ. -  «Ζωή 50+», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 
(2009), σελ. 360
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δει, υπάρχει ακόμη έντονος οικογενειακός δεσμός. Είναι κάτι που δεν συναντούμε 

στο Βορρά, όπου θα χαρακτηρίζαμε τις κοινωνίες εκεί περισσότερο ατομικιστικές.

Παρόλα αυτά, θα πρέπει και το ίδιο το άτομο, έχοντας επίγνωση της νέας 

κατάστασης, θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία και να κατανοήσει ότι διανύει μία 

διαφορετική φάση στη ζωή του. Στην προσπάθεια αυτή, θα πρέπει το ίδιο το άτομο 

να ενεργοποιηθεί και να βρει νέα ερεθίσματα προκειμένου να κάνει και τη ζωή του 

ενδιαφέρουσα αλλά και ο ίδιος να αισθανθεί καλύτερα. «Οι κοινωνικές απώλειες που 

συνυφαίνονται με τις διαδικασίες της γήρανσης, οι οποίες επιδρούν αρνητικά στην 

ποιότητα της ζωής των ηλικιωμένων ατόμων, μπορούν να αντισταθμιστούν από την 

ανάπτυξη και διατήρηση ψιλικών σχέσεων, από την ενδυνάμωση της κοινωνικής 

συμμετοχής και της εθελοντικής δράσης και από τη διερεύνηση και την ένταση των 

υπαρχόντων δικτύων άντλησης ανεπίσημων μορφών στήριξης» .

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις χώρες του Νότου και με βάση ποικίλες έρευνες 

που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, η συνολική επίδοση της ποιότητας ζωής είναι 

χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ενώ παρατηρείται και μία μεγάλη 

διαφοροποίηση στους ίδιους δείκτες ποιότητας ζωής ανάμεσα στα δύο φύλα όταν το 

δείγμα προέρχεται από χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία .

Προτού περάσουμε σε περαιτέρω αναφορές και παρατηρήσεις σχετικά με τις 

χώρες του Βορρά και του Νότου, ας επιχειρήσουμε μία επισκόπηση της διάρθρωσης 

των νοικοκυριών στην Ευρώπη επισημαίνοντας ταυτόχρονα κάποια γενικά σημεία 

αναφορικά με τα ηλικιωμένα άτομα που ζουν μόνα τους. Στο Βορρά παρατηρείται το 

φαινόμενο να μην διαμένουν ηλικιωμένα άτομα στην οικογένεια και τα μονομελή 

νοικοκυριά να είναι αυξημένα στις χώρες του Βορρά σε σχέση με τα αντίστοιχα του 

Νότου. Πιο συγκεκριμένα:

1. Οι χώρες της νότιας Ευρώπης εμφανίζουν το χαμηλότερο ποσοστό ατόμων 

ηλικίας άνω των 50 ετών που διαμένουν σε μονομελές νοικοκυριό (Ιτολάα 

18,3%, Ισπανία 18,3% και Ελλάδα 20,5%). Ακολουθούν οι χώρες της 

ηπειρωτικής Ευρώπης στις οποίες το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται γύρω στο 

25%, ενώ το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που διαμένουν σε μονομε/χς 25 26

25 Λυμπεράκη Α.,Τήνιος Π., Φιλαλήθης Τ. -  «Ζωή 50+», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 
(2009), σελ. 437
26 Λυμπεράκη Α.,Τήνιος Π., Φιλαλήθης Τ. -  «Ζωή 50+», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 
(2009), σελ. 441
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νοικοκυριό παρατηρείται στις βόρειες χώρες (Σουηδία 33,3%, Δανία 31,1%, 

Ολλανδία 27,2%).

2. Τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων που ζουν με την οικογένεια καταγράφονται στις 

χώρες της νότιας Ευρώπης (πάνω από το 50% των ατόμων ηλικίας άνω των 50 

ετών στην Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα ζει με την οικογένεια), ενώ 

ακριβώς αντίθετη εικόνα προκύπτει στις βόρειες χώρες, στις οποίες η 

οικογένεια συνιστά το λιγότερο σύνηθες «τύπο» νοικοκυριού (λιγότερο από ένα 

στα πέντε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών στη Σουηδία και τη Δανία ζει με την 

οικογένεια). Στο ενδιάμεσο βρίσκονται οι χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης27.

Ειδικότερα και όσον αφορά στα ελληνικά νοικοκυριά, πρέπει να πούμε ότι 

παρατηρείται ένα ποσοστό της τάξεως του 26,6% που ζουν μόνες τους σε αντίθεση 

με το 13.5% των ανδρών. Βέβαια, τα ποσοστά αυτά δεν είναι σταθερά και 

τροποποιούνται ανάλογα με την ηλικία, αφού το δείγμα περιλαμβάνει απαντήσεις από 

άτομα ηλικίας 50-75 ετών. Γενικά, πάντως, τα ποσοστά είναι περίπου τα ίδια και 

στην υπόλοιπη Ευρώπη, με την επισήμανση πάντως ότι ισχύουν οι παραπάνω 

παρατηρήσεις που κάναμε. Όπως μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό, τα ηλικιωμένα 

άτομα εκείνα που δεν ζουν με την οικογένεια τους αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη 

δυσκολία κάλυψης βασικών, καθημερινών αναγκών αλλά ταυτόχρονα δεν έχουν την 

ίδια δυνατότητα νοσηλείας και περίθαλψης σε νοσοκομεία και ιατρικές μονάδες είτε 

λόγω κόστους είτε λόγω αδυναμίας πρόσβασης σε αυτά. Επιπλέον, οι επιπτώσεις στη 

ψυχική υγεία αυτών των ατόμων είναι μεγάλες καθώς η μοναχικότητα μπορεί να 

επηρεάσει σημαντικά τον ψυχισμό του ατόμου που πιθανόν να νιώσει αποκομμένος 

και (γιατί όχι) εγκαταλελειμμένος.

Συμπερασματικά, να υπογραμμίσουμε ότι στις χώρες του Νότου (άρα και 

στην Ελλάδα) η έννοια του νοικοκυριού συνδέεται άρρηκτα με αυτή της οικογένειας 

και άρα της οικογενειακής αλληλεγγύης. Αυτό δε σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι 

δεν υπάρχει ένα διόλου αμελητέο ποσοστό που επιλέγει να μείνει μόνο του. Φαίνεται 

ότι τα περισσότερο ηλικιωμένα άτομα (εκείνα που ξεπερνούν τα 70 χρόνια) αλλά και 

οι γυναίκες ζουν περισσότερο μόνοι τους ενώ η ψυχική τους υγεία κλονίζεται 

περισσότερο σε σχέση με τα άτομα που ζουν με την οικογένεια τους. Τέλος, η

27 Λυμπεράκη Α.,Τήνιος Π., Φιλαλήθης Τ. -  «Ζωή 50+», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα
(2009), σελ. 397
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οικονομική τους κατάσταση, λόγω ακριβώς και μη συνδρομής της οικογένειας, είναι 

δυσμενέστερη με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

4.2. Βορράς και Νότος: Συγκλίσεις και Αποκλίσεις

Αν και έχουμε υπογραμμίσει, ήδη, το ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στις χώρες του Βορρά και του Νότου στην Ευρώπη όσον αφορά την υγεία, 

την περίθαλψη και τη συνταξιοδότηση, αξίζει να επισημάνουμε μερικά επιμέρους 

στοιχεία. Έχει παρατηρηθεί ότι στο Νότο -και φυσικά στη χώρα μας- διατηρείται 

ακόμα το μοντέλο του πατέρα-εργαζόμενου ο οποίος προμηθεύει τα προς το ζην ενώ 

ο αριθμός των μελών μίας οικογένειας του Βορρά που δουλεύουν είναι διπλάσιος σε 

σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό στο Νότο. Βέβαια, σταδιακά, αρχίζει να αλλάζει 

αυτός ο συσχετισμός και οι χώρες του Νότου -για μία πλειάδα αιτιών που δεν 

ανήκουν στο παρόν πεδίο έρευνας- πλησιάζουν τις χώρες του Βορρά όσον αφορά το 

συγκεκριμένο στατιστικό στοιχείο. Επίσης, φαίνεται ξεκάθαρα ότι στο Νότο το 

συντριπτικό μερίδιο από τα εισοδήματα προέρχονται από μισθούς και κρατικές 

συντάξεις ενώ περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από ενοίκια, επενδύσεις και 

ιδιωτικές συντάξεις είναι ελάχιστα. Ένα ακόμη στοιχείο που και αυτό φαίνεται να 

αλλάζει αναγκαστικά λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στην οικονομία είναι ότι μέχρι 

πρότινος στο Νότο, τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες συνταξιοδοτούνταν σε 

μικρότερη ηλικία σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στο Βορρά με αποτέλεσμα να 

επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός. Τέλος, τα ταμεία ασφάλισης στο Νότο -  

και ειδικότερα στην Ελλάδα- είναι εκείνα που ορίζουν το ύψος της σύνταξης.

Ας προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το πολύπλοκο ζήτημα του 

εισοδήματος. Στις περιπτώσεις εκείνες που θα κληθούν οι ερωτώμενοι να δώσουν 

πληροφορίες για τις πηγές και τη διάρθρωση του εισοδήματος τους, ενδέχεται να μην 

είναι απολύτως γνωστές οι λεπτομέρειες των πηγών (αφού οι πλούσιες οικογένειες 

ενδέχεται να χρειάζονται στη συνδρομή λογιστών για την πλήρη καταγραφή των 

εισοδημάτων). Ταυτόχρονα, να μην προβαίνουν στη δήλωση εισοδημάτων καθώς 

αυτά προέρχονται από μία μη νόμιμη διαδικασία (αναφερόμαστε στη λεγάμενη 

«μαύρη» εργασία, όπου ο εργαζόμενος δεν είναι δηλωμένος σε ασφαλιστικούς φορείς 

και συναφείς υπηρεσίες). Χρειάζεται, λοιπόν, να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε
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όλες τις πηγές των εισοδημάτων, από πού προέρχονται και σε τι ποσοστό αναλογούν 

στην κάθε μία.

Που βρίσκεται η Ελλάδα και οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου όσον αφορά 

την άντληση εσόδων από άλλες πηγές σε σχέση με τις αντίστοιχες χώρες του Βορρά; 

Παρατηρείται μία ευκρινής κατάσταση όπου οι οικογένειες στο Νότο βασίζονται εξ 

ολοκλήρου στη σύνταξη ενώ τα εισοδήματα τους από άλλες πηγές είναι σαφώς 

περιορισμένα συγκρινόμενα με οικογενειακούς προϋπολογισμούς άλλων χωρών π.χ. 

στη Σκανδιναβία αλλά και στην ηπειρωτική Ευρώπη όπου υπάρχει τάση και μέριμνα 

για πρόσβαση και σε άλλου είδους πηγές για ενίσχυση του εισοδήματος. Τι μας 

δείχνει αυτό το στοιχείο; Ότι οι οικογένειες του Νότου στηρίζονται πολύ στο 

λεγόμενο κοινωνικό κράτος με αποτέλεσμα από τη μία να επιβαρύνεται ο κρατικός 

μηχανισμός σε σημείο τέτοιο να μην μπορεί να ανταπεξέλθει συχνά σε βασικές 

ανάγκες (η κατάσταση στην Ελλάδα το 2010 ήταν ενδεικτική και απολύτως 

χαρακτηριστική) ενώ από την άλλη να ανακύπτουν βασικά ζητήματα επιβίωσης από 

τη στιγμή που δεν υπάρχουν εναλλακτικές πηγές και η σύνταξη αποτελεί μονόδρομο 

για μία οικογένεια. Σε περίπτωση, λοιπόν, που ένα κράτος αναγκαστεί να μειώσει 

δραστικά το ύψος των συντάξεων (ξανά, η Ελλάδα αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα), 

η ποιότητα ζωής μίας οικογένειας υποβαθμίζεται σε απελπιστικό πολλές φορές 

σημείο.

Είναι σπάνια η περίπτωση νοικοκυριά μεταξύ των 50-65 ετών να έχουν 

πρόσβαση σε παραπάνω του ενός εισοδήματα. Στην επαρχία, ίσως το εισόδημα αυτό 

να είναι διπλό λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος του ΟΓΑ, όπου τόσο ο άνδρας όσο 

και η γυναίκα δικαιούνται βασική σύνταξη. Μάλιστα, στη χώρα μας αυτό το 

καθεστώς είναι υψηλότερο σε σχέση με άλλες χώρες του Νότου, κάτι που φανερώνει 

το ότι η Ελλάδα βασίζεται περισσότερο στην αγροτική εργασία, αν και τα τελευταία 

χρόνια, το ποσοστό των αγροτών έχει συρρικνωθεί σε σχέση με το αντίστοιχο των 

μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων. Επίσης, γίνεται προφανές ότι σε σχέση με το 

Βορρά, οι κάτοικοι στον Ευρωπαϊκό Νότο συνταξιοδοτούνται νωρίτερα και έτσι είναι 

πιο σύνηθες να συναντάς εισοδήματα από συντάξεις παρά από εργασία (κάτι βέβαια 

που δυσχεραίνει τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως τονίσαμε παραπάνω).

Συνολικά, πάντως, και παρά τις όποιες επιμέρους διαφοροποιήσεις θα πρέπει 

να τονίσουμε ότι υπάρχει μία ξεκάθαρη ομοιογένεια σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά 

τη διάρθρωση του οικογενειακού εισοδήματος και οι διαφορές που παρατηρούνται 

οφείλονται εν πολλοίς στον ιδιαίτερο χαρακτήρα των εθνών. Πάντως, την τελευταία
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δεκαετία και διανύοντας ήδη την εποχή της παγκοσμιοποίησης, της ενοποίησης 

φορέων και της λήψης κοινών αποφάσεων (με ό,τι συνεπάγεται αυτό) φαίνεται η 

«ψαλίδα» να κλείνει και οι διαφορές να αμβλύνονται. Το τοπίο σήμερα είναι 

διαφορετικό σε σχέση με αντίστοιχες μελέτες του 1990. Θεωρούμε ότι οι αλλαγές 

όσον αφορά στη διάρθρωση και την κατανομή του εισοδήματος, θα είναι ακόμη 

μεγαλύτερες στα επόμενα χρόνια.

Στην έρευνα για το πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε καλύτερα τα ζητήματα 

υγείας λαμβάνονται υπόψη δημογραφικοί και γεωγραφικοί παράγοντες, η ηλικία, το 

εισόδημα, το φύλο, η κοινωνική τάξη, το επάγγελμα κοκ. Πέρα, λοιπόν, από τις 

υπηρεσίες υγείας, θα πρέπει να εξετάσουμε και το άτομο αυτό καθαυτό προκειμένου 

να δούμε κατά πόσο εκείνο είναι ικανό να αντιμετωπίσει ικανοποιητικά και γιατί όχι 

να προλάβει περιστατικά που σχετίζονται με τη σωματική και διανοητική του υγεία. 

«Η αυξημένη πιθανότητα χρήσης επίσημων και ανεπίσημων κατ’ οίκων υπηρεσιών 

φροντίδας και βοήθειας και υπηρεσιών πρωτοβάθμιας γενικής και εξειδικευμένης 

υγειονομικής φροντίδας, καθώς και ιδρυματικής περίθαλψης, μεταξύ των ηλικιωμένων 

ατόμων, έχει συσχετιστεί σε πλείστες μελέτες με τους παράγοντες που συνθέτουν το 

κοινωνικό τους περιβάλλον και καθορίζουν τη θέση τους στην κοινωνική ιεραρχία, όχι 

μόνο κατά την είσοδο στην τρίτη και τέταρτη ηλικία, αλλά και καθ ’ όλο τον κύκλο ζωής
78τους» .

Με άλλα λόγια, έχει παρατηρηθεί ότι τα άτομα εκείνα που δεν έχουν υψηλή 

μόρφωση και βρίσκονται σε κατώτερα κοινωνικά στρώματα επιλέγουν τις 

πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας (τα νοσοκομεία και τις κλινικές) ενώ οι πιο εύποροι 

επιλέγουν τη λύση εξειδικευμένων ιατρών για πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

ασθένειας. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι το ζήτημα της ισοκατανομής των υπηρεσιών υγείας 

έχει να κάνει σε σημαντικό βαθμό με το επίπεδο της μόρφωσης αλλά και την 

κοινωνική ανισότητα που παρατηρείται από την επαγγελματική τάξη και την 

οικονομική «επιφάνεια» του ατόμου. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τους 

υγειονομικούς δείκτες είναι εν πολλοίς οι ίδιοι που καθορίζουν τις ανισότητες στην 

πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες και μονάδες υγείας.

Βέβαια, και εδώ τα πράγματα έχουν αλλάξει τα τελευταία 30 χρόνια στη χώρα 

μας και στη μεσογειακή λεκάνη γενικότερα.

28 Λυμπεράκη Α.,Τήνιος Π., Φιλαλήθης Τ. -  «Ζωή 50+», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα
(2009), σελ. 136
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Αυτά είναι ορισμένα μόνο ερωτήματα, η απάντηση των οποίων σίγουρα βοηθά 

στην προσέγγιση της σύνθετης τρίτης παραμέτρου. Όπως θα δούμε και στις επόμενες 

σελίδες, μελετώντας το SHARE, πολλά από τα παραπάνω ερωτήματα βρίσκουν 

απάντηση. Το θέμα μας εδώ είναι να δώσουμε ορισμένα ουσιαστικά χαρακτηριστικά 

που συνθέτουν τη δομή της οικογένειας και αφορούν στη συγκατοίκηση, στην 

εγγύτητα, στη συχνότητα της επικοινωνίας, στη μεταβίβαση χρημάτων και 

εισοδημάτων, στην υποστήριξη και στην αλληλεγγύη μεταξύ των μελών κτλ.

Τις περισσότερες φορές, δύο είναι οι περιπτώσεις εκείνες όπου δοκιμάζονται τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά εντός ενός οικογενειακού πλαισίου. Η πρώτη είναι όταν 

ένα μέλος αποχωρεί από την οικογένεια, μετακομίζει και ξεκινάει τη δική του 

οικογένεια. Και το δεύτερο είναι όταν θα πρέπει να προσαρμοστεί κατά κάποιο τρόπο 

η οικογένεια προκειμένου να μπορέσει να παρέχει την αναγκαία φροντίδα στους 

ηλικιωμένους ανθρώπους που δεν δύνανται να καλύψουν από μόνοι τους βασικές 

ανάγκες διαβίωσης. Εννοείται ότι τα ερωτήματα αυτά ούτε μονοδιάστατα είναι ούτε 

στατικά. Σίγουρα, πάλι, δεν είναι τα μοναδικά, αφού ανακύπτουν και άλλα κρίσιμα 

ερωτήματα (π.χ. τι ρόλο παίζει η οικονομική κατάσταση μίας οικογένειας όσον 

αφορά στον οικογενειακό δεσμό;). Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός ότι η κακή 

οικονομική κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικό αποκλεισμό και να 

επιδεινώσει την οικογενειακή κατάσταση συρρικνώνοντας το εισόδημα των μελών 

της. Όπως πάλι, δεν είναι τυχαίο που πολλές οικογένειες φαίνεται να αναπτύσσουν 

ισχυρούς συνεκτικούς δεσμούς όταν αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα (ακόμη και 

επιβίωσης). Η έρευνα δεν σταματά και το SHARE αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο 

για την προσέγγιση του ευαίσθητου προβλήματος της γήρανσης με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Αυτό που έγινε σαφές από την εξέταση του κυρίως θέματος του τρίτου 

κεφαλαίου ήταν ότι το εισόδημα που προκύπτει από τη σύνταξη είναι άκρως 

σημαντικό για τα νοικοκυριά όλων των χωρών. Με βάση τους πίνακες που 

παραθέσαμε, είδαμε αναλυτικά από πού προέρχονται και ποιες είναι οι πηγές 

εισοδημάτων για τις χώρες του Βορά και Νότου ενώ κάναμε ιδιαίτερη αναφορά στην 

Ελλάδα σημειώνοντας την εξάρτηση που έχει ο συνταξιούχος Έλληνας πολίτης από 

το κοινωνικό κράτος. Στο επίκεντρο της έρευνας μας βρέθηκε και το θέμα του ποιος 

είναι ο φτωχός πληθυσμός στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια, παραθέσαμε όλα εκείνα τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά, το επίπεδο μόρφωσης, το ταμείο ασφάλισης κτλ. 

Τέλος έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της ψυχοσωματικής υγείας, των 

εισοδηματικών ανισοτήτων και της οικογενειακής συνοχής. Συμπερασματικά, 

μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ Βορά και Νότου όσον αφορά 

και στα τρία αυτά θέματα. Αν και είναι σύνθετα και πολυσήμαντα αντικείμενα, 

εντούτοις μπορούμε να πούμε ότι ο ρόλος της οικογένειας, που είναι πολύ 

σημαντικός, παραμένει ιδιαίτερος και ξεχωριστός στις χώρες του Νότου σε αντίθεση 

με το Βορά.

Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρήσαμε να καταγράψουμε τις βασικές διαφορές 

και τα σημεία σύγκλισης μεταξύ των χωρών του Ευρωπαϊκού Βορά και του Νότου 

όσον αφορά στην προσέγγιση τους στο θέμα της γήρανσης. Παρατηρήσαμε ότι οι 

διαφοροποιήσεις ήταν περισσότερες αλλά κάτι τέτοιο είναι μάλλον φυσιολογικό αν 

αναλογιστεί κανείς την δημογραφική, γεωγραφική, ψυχοσυναισθηματική 

ιδιαιτερότητα των πληθυσμών (παρά το γεγονός, ότι με ην πάροδο των χρόνων και 

λόγω της παγκοσμιοποίησης, οι διαφορές φαίνεται να αμβλύνονται). Στο θέμα της 

υγείας, τα στοιχεία δείχνουν ότι στη χώρα μας το γενικό επίπεδο υγείας είναι 

ικανοποιητικό ενώ αξίζει να αναφερθεί σχετικά ότι προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι 

στις χώρες του Βορά παρατηρείται ένα αυξημένο ποσοστό ηλικιωμένων ανθρώπων 

που επιλέγουν να μην επισκεφτούν έναν γενικό γιατρό. Στην Ελλάδα η σχέση των 

ηλικιωμένων ατόμων με τα νοσοκομεία είναι στενή και συνεχής ενώ είναι μάλλον 

αυτονόητο (και ισχύει για όλες τις χώρες) ότι το εισόδημα αποτελεί καταλυτικό 

παράγοντα για την ποιότητα της υγείας. Όσο περνούν τα χρόνια, οι ανάγκες 

αυξάνονται και η οικογένεια καλείται να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο όσον αφορά
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την βοήθεια προς τους ηλικιωμένους. Στο Βορά, ο βαθμός οικογενειακής συνοχής 

είναι χαμηλότερος σε σχέση με το Νότο, κάτι που εν μέρει εξηγείται και από τα 

φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των χωρών του Νότου. Μάλιστα, στη χώρα μας η 

βοήθεια που λααβάνουν οι ηλικιωμένοι σε χρόνο και χρήμα είναι υψηλότερη σε 

σχέση με την πλειοψηφία των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών. Επιπλέον, στο Νότο η 

έννοια του νοικοκυριού συνδέεται άρρηκτα με αυτή της οικογένειας (και άρα της 

οικογενειακής αλληλεγγύης).

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του SHARE και σύμφωνα με διάφορες 

έρευνες όλα αυτά τα χρόνια, ο Νότος διατηρεί τα αρνητικά πρωτεία όσον αφορά την 

χαμηλότερη επίδοση στην ποιότητα ζωής ενώ παρατηρείται και σημαντική 

διαφοροποίηση στους δείκτες ποιότητας ζωής ανάμεσα στα δύο φύλα. Πάλι, σε αυτό 

το σημείο, είναι αναγκαίο να λάβουμε υπόψη την γενικότερη οικονομική κατάσταση 

των χωρών του Νότου, οι οποίες υπολείπονται σαφώς από τις αντίστοιχες Βόρειες 

χώρες. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που οι οικογένειες στο Νότο βασίζονται ξ 

ολοκλήρου στη σύνταξη, σε αντίθεση με τις Βόρειες χώρες που έχουν και άλλες 

πηγές εξοικονόμησης εισοδήματος.

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι οι διαφορές είναι περισσότερες και 

μεγαλύτερες σε σχέση με τα σημεία σύγκλισης και ομοιότητας μεταξύ των χωρών 

Βορά και Νότου. Παρόλα αυτά, όπως παρατηρήσαμε και στο τέλος του 

προηγούμενου κεφαλαίου υπάρχει μία ομοιογένεια σε αρκετά σημεία (π.χ. στη 

διάρθρωση του οικογενειακού εισοδήματος) και αυτό αξίζει να επισημανθεί.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η ζωή μετά τα 50 είναι σε αρκετούς τομείς δύσκολη και εμφανίζει εμπόδια 

και δυσχέρειες που επηρεάζουν τα άτομα αυτά καθαυτά αλλά και την κοινωνία σε 

ένα ευρύτερο επίπεδο. Από την έρευνα μας στο παρόν αντικείμενο, έγινε κατανοητό 

ότι πρόκειται για ένα όχι μόνο σύνθετο θέμα αλλά (κυρίως) για ένα πολυπαραγοντικό 

αντικείμενο διερεύνησης που αγγίζει πολλούς επιμέρους τομείς. Αυτό, από μόνο του, 

καθιστά δαιδαλώδη μία ενδελεχή και αποτελεσματική ενεργοποίηση μηχανισμών 

αφού θα πρέπει όχι μόνο να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι αναπόφευκτοι 

γραφειοκρατικοί μηχανισμοί αλλά χρειάζεται να υπάρξει μία άρρηκτη συνεργασία 

πολλών επιμέρους .-κρατικών και μη- φορέων για όσο το δυνατόν καλύτερα 

αποτελέσματα. Τα πεδία έρευνας θα πρέπει να συνυπολογίσουν όλες τις σύγχρονες 

εξελίξεις στην κοινωνιολογία, στη ψυχολογία, στην ιατρική, στη στατιστική, στην 

πολιτική οικονομία, στα συστήματα συνταξιοδότησης των διαφόρων ασφαλιστικών 

φορέων κτλ.

Ένα ακόμη θέμα που βρισκόταν διαρκώς σε δεύτερο πλάνο -αλλά σίγουρα 

ήταν παρόν σε κάθε μας προσπάθεια καταγραφής απόψεων και σκέψεων- ήταν η 

σύγχρονη επικαιρότητα που έχει τροποποιήσει ριζικά και εκ βάθρων τις μεταβλητές 

που ίσχυαν π.χ. πριν από μία δεκαετία. Η κρίση και η οικονομική ύφεση που 

«χτύπησε» όλο τον κόσμο και βεβαίως τη χώρα μας έχει αναγκάσει πολλά πράγματα 

να αλλάξουν, συντάξεις να μειώνονται, άνθρωποι να αναγκάζονται να αλλάξουν 

συνήθειες και συχνά να βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας σε προχωρημένη ηλικία. 

Γενικά, να παρατηρείται μία υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής που γίνεται 

εντονότερη στα άτομα εκείνα που δεν βρίσκονται στη λεγάμενη παραγωγική περίοδο 

της ζωής τους και τα οποία είναι υποχρεωμένα να εξαρτώνται οικονομικά από 

συγγενείς και άλλα πρόσωπα. Ελπίζουμε, πάντως, στο μέλλον να υπάρξει ανάλογη 

εκδοτική προσπάθεια (όπως των τριών καθηγητών) και να γίνει χρήση και άλλων, πιο 

αποτελεσματικών εργαλείων σαν το SHARE που θα κάνει χρήση ευρημάτων και από 

περισσότερες χώρες.

Προς το παρόν, είμαστε σίγουροι ότι η έρευνα θα συνεχιστεί και ότι οι 

μελλοντικές εργασίες θα δώσουν περισσότερα και χρησιμότερα στοιχεία. Άλλωστε, η 

ζωή συνεχίζεται και μετά τα 50 και θα πρέπει εμείς όχι μόνο να καταγράφουμε τα 

βασικά σημεία της αλλά να προτείνουμε θέσεις και απόψεις για το πως μπορεί αυτή
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να γίνει όχι μόνο ενεργή και ενδιαφέρουσα αλλά κυρίως χρήσιμη και παραγωγική με 

γνώμονα της αυτοεκτίμηση και την αξιοπρέπεια του ατόμου.
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