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                                                Εισαγωγή  

 

      Η βελτίωση  των υγειονοµικών και κοινωνικών συνθηκών µε τη 

παράλληλη µείωση των γεννήσεων αύξησε τον αριθµό των ηλικιωµένων 

και του προσδόκιµου ορίου επιβίωσης. Τα άτοµα τρίτης ηλικίας 

χαρακτηρίζονται ως µια ολοκληρωµένη προσωπικότητα που 

αντανακλάται  πάνω σε αυτούς η πείρα της ζωής , η ιστορία του κόσµου 

αλλά και το µέλλον του.  Το γήρας αποτελεί  πολύπλοκη λειτουργία 

βιολογική – ψυχολογική και κοινωνική όπου διαφοροποιείται  από άτοµο 

σε άτοµο σε σχέση µε την έναρξη  αλλά και την εξέλιξη της. 

      Το όριο έναρξης της τρίτης ηλικίας θεωρείται σήµερα στο  µέσο της 

έκτης δεκαετίας της ζωής. Η κατάθλιψη απαντάται συχνά στην Τρίτη 

ηλικία εξαιτίας ότι αρκετοί ηλικιωµένοι διαβιώνουν µόνοι, 

αντιµετωπίζουν πολλαπλά προβλήµατα υγείας  µε αποτέλεσµα η 

αντιµετώπιση της κατάθλιψης στους ηλικιωµένους να αποτελεί ένα 

πολύπλοκο κοινωνικό – ψυχιατρικό πρόβληµα. 

      Σύµφωνα µε το διαγνωστικό εγχειρίδιο των ψυχικών διαταραχών της 

Αµερικής ψυχιατρικής εταιρείας   DSM IV,  η κατάθλιψη θα πρέπει να 

αναγνωρίζεται από πέντε τουλάχιστον από τα παρακάτω συµπτώµατα και 

να διαρκούν για τουλάχιστον δύο  εβδοµάδες: α) επίµονη θλίψη ή κενό, 

β) αίσθηµα απελπισίας , απαισιοδοξίας γ) χάσιµο ενδιαφέροντος ή 

ευχαρίστησης, δ) αϋπνία ή υπερβολικός ύπνος ε) χάσιµο βάρους ή 

υπερφαγία στ)  πεσµένη ενέργεια, κούραση η) σκέψεις   αυτοκτονίας ή 

θανάτου, απόπειρα αυτοκτονίας θ) ανησυχία, ι)δυσκολία µνήµης, 

συγκέντρωσης κ) επίµονα σωµατικά συµπτώµατα. 

      Η χρήση της Γηριατρικής Κλίµακας Μέτρησης αποτελεί διαγνωστικό 

εργαλείο της µείζον κατάθλιψης .∆ιάφοροι στρεσογόνοι παράγοντες 

δρουν στην εµφάνισή της  όπως η χηρεία, το πένθος, η µοναξιά, η 

αποχώρηση των παιδιών από την οικογένεια, το άγχος που προκαλείται 
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από όλα αυτά. Επίσης διάφοροι βιολογικοί παράγοντες όπως ο χρόνιος 

πόνος , οι κινητικές µειονεξίες κ.α.  καθώς και η χρήση διαφόρων 

φαρµακευτικών σκευασµάτων. 

     Το ψυχολογικό στρες επιβαρύνει τη υγεία των ατόµων της τρίτης 

ηλικίας. ∆ηµιουργεί ένα σωρό αρνητικές γνωστικές και συναισθηµατικές 

καταστάσεις και καθιστά το άτοµο ανήµπορο και αβοήθητο να 

αντιµετωπίσει µια δυσκολία της ζωής.  

      Οι χρόνιες ασθένειες  και η ύπαρξη πολλαπλών νόσων  συµβάλλουν 

µε τη σειρά τους στην εµφάνιση της κατάθλιψης. Γενικότερα , η αίσθηση 

του πόνου είναι συνυφασµένη µε την καταθλιπτική διάθεση. 

     Η απώλεια ενός αγαπηµένου προσώπου, το πένθος, το διαζύγιο, η 

συνταξιοδότηση βιώνεται συχνά µε καταθλιπτική διάθεση του 

ηλικιωµένου. 

       Επίσης η διαταραχή της όρεξης που προκαλεί τη µείωση του 

ενδιαφέροντος τους για φαγητό δηµιουργεί προβλήµατα υποσιτισµού για 

αυτό απαιτείται η έγκυρη διάγνωση. 

      Η διαταραχή του ύπνου µε εµφάνιση του πολύ πρωινού ξυπνήµατος , 

της υπνοβασίας , της αϋπνίας επηρεάζονται από τα συµπτώµατα 

κατάθλιψης όπου συχνά παραπονιούνται τα άτοµα τρίτης ηλικίας και 

συνδέεται άµεσα µε τη µείζον κατάθλιψη. 

      Τέλος η εµφάνιση της άνοιας δηλαδή της κάµψης της µνήµης 

επηρεάζει την καθηµερινότητα του ατόµου, που δυσκολεύεται ακόµα και 

να ολοκληρώσει  τις βασικές λειτουργίες της βάδισης – κατάποσης κ.α. 

      Η αντιµετώπιση της κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία απαιτεί τη 

συνεργασία διαφόρων ειδικών καθώς επίσης την ύπαρξη διαφόρων 

µοντέλων αντιµετώπισης της όπως του βιοατρικού , γνωστικού -

συµπεριφοριστικού, ψυχαναλυτικού και του υποστηρικτικού -

ψυχοκοινωνικού µοντέλου. 
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      Η χρήση της φαρµακευτικής αγωγής κρίνεται απολύτως απαραίτητη 

αρχικά. Η αύξηση  των αυτοκτονιών αυξάνεται προοδευτικά µε την 

ηλικία και συναντάται περισσότερο στους άντρες. Οι ηλικιωµένοι 

διαπράττουν λιγότερες απόπειρες αυτοκτονίας και ανακοινώνουν σπάνια 

τη πρόθεση τους να αυτοκτονήσουν. Για αυτό το λόγο κρίνεται 

απαραίτητη η χρήση του βιοιατρικού µοντέλο στην αντιµετώπιση της 

κατάθλιψης. 

  Το γνωστικό – συµπεριφοριστικό µοντέλο αποτελεί αποτελεσµατική 

µέθοδο αντιµετώπισης διότι αλλάζει τις σκέψεις τους σε πιο θετικές και 

µειώνει το άγχος τους. ∆ιαπραγµατεύεται µε το παρόν και όχι το 

παρελθόν  ώστε οι ασθενείς να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους, 

να αναλύσουν τα πιστεύω τους µε αυτοκριτική. 

  Το ψυχαναλυτικό µοντέλο επικεντρώνεται στην σχέση που αναπτύσσει 

το άτοµο από τη παιδική του ηλικία µε την οικογένεια του. Εάν το ¨εγώ ¨ 

του ατόµου   προσαρµοστεί σε οποιοδήποτε αλλαγή θα ισορροπήσει το 

άτοµο και θα αποφευχθεί οποιοδήποτε ψυχολογικό πρόβληµα. 

    Απαραίτητη κρίνεται η ύπαρξη ενός υποστηρικτικού – 

ψυχοκοινωνικού µοντέλου για τη θεραπεία της κατάθλιψης. Το µοντέλο 

αυτό περιλαµβάνει το οικογενειακό περιβάλλον του ηλικιωµένου , τους 

φίλους του όλους εκείνους, τους φορείς που προσφέρουν τις υπηρεσίες 

τους  στην τρίτη ηλικία µε σκοπό τη προαγωγή της υγείας ψυχική και 

σωµατική, επίσης της καθηµερινής παρέµβασης τους στην ζωή του 

ηλικιωµένου. Η οικογένεια παίζει το σηµαντικότερο ρόλο στην ψυχική 

και σωµατική υγεία του ηλικιωµένου. Έτσι το στρες  µειώνεται όταν 

υπάρχει υποστήριξη από τους άλλους, από την οικογένεια και τους 

φίλους. Επίσης διάφοροι φορείς και υπηρεσίες συµβάλλουν µε τη σειρά 

τους στη αντιµετώπιση του προβλήµατος. Τα Κέντρα Ανοικτής 

Προστασίας Ηλικιωµένου προσφέρουν ιατρικές και κοινωνικές 

υπηρεσίες. Το πρόγραµµα ‘’ Βοήθεια στο σπίτι ‘’ επισκέπτεται 
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καθηµερινά τους ηλικιωµένους στο σπίτι τους προσφέροντας ψυχολογική 

στήριξη, νοσηλευτική φροντίδα και οικογενειακή βοήθεια. Οι 

ψυχογηριατρικές µονάδες απευθύνονται σε ηλικιωµένους όπου 

διαµένουν µόνοι τους και προσφέρουν στέγη , τροφή για τα άτοµα αυτά.  

   Απαραίτητη κρίνεται  η µελέτη των παραγόντων κινδύνου και η 

δηµιουργία στρατηγικών  πρόληψης. ∆ιάφοροι βιολογικοί παράγοντες 

και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά επιδρούν στη ποιότητα ζωής και 

αποτελούν παράγοντες  κινδύνου. Η πολιτεία χρειάζεται να λάβει σοβαρά 

υπ όψη της τους παράγοντες κινδύνου και να προάγει την υγεία. Η σωστή 

άσκηση η µείωση της πρόσληψης λίπους και διατροφής, η φροντίδα του 

εαυτού, η λήψη ασπιρίνης ως µέσω πρόληψης , η διατήρηση της 

κοινωνικής υποστήριξης  συµβάλλουν στην πρόληψη της κατάθλιψης. Τα 

άτοµα της τρίτης ηλικίας θα πρέπει να παραµείνουν ενεργοί και 

δραστήριοι , να µην εγκαταλείπουν τις αγαπηµένες τους δραστηριότητες.  

      ∆ιάφορες µελέτες πραγµατοποιήθηκαν σχετικά µε την κατάθλιψη της 

τρίτης ηλικίας. Μια έρευνα αναφέρεται σχετικά µε τη συσχέτιση του 

φύλλου και της κατάθλιψης. Σε κάθε χώρα που µια γυναίκα βιώνει 

‘’ θετικά’’ οικονοµικά στηρίγµατα και ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων 

έχει ως αποτέλεσµα τη έλλειψη καταθλιπτικών συµπτωµάτων. 

Μια άλλη έρευνα πραγµατοποιήθηκε ώστε να συσχετίσει τη ηλικία και 

την κατάθλιψη. Οι ηλικιωµένοι παραπονιούνται κυρίως για άλλα 

συµπτώµατα από ότι οι νεότεροι. ∆ηλαδή, περισσότερο αναφέρουν τη 

έλλειψη ύπνου, όρεξης, τη χαµηλή ενεργητικότητα. 

  Τέλος αναφέρεται µια έρευνα που µελετάει τη σχέση της µνήµης και 

της τρίτης ηλικίας σε γυναίκες. Οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες στην 

κατάθλιψη. Η µνήµη επηρεάζεται από τη κατάθλιψη και  υπάρχει θετική 

συσχέτιση θετικά µεταξύ της µνήµης και της ηλικίας στις γυναίκες.  

      Η Τρίτη ηλικία αποτελεί µια ξεχωριστή περίοδο για τον άνθρωπο. 

Χαρακτηρίζεται από προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση των 
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εµπειριών του. Είναι µια ηλικία που θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

ψυχική, πνευµατική ηρεµία γεµάτη εµπειρίες, αναµνήσεις. Η κοινωνία, οι 

νεότερες ηλικίες χρειάζονται τους ηλικιωµένους. Έχουν ανάγκη από τη 

καθοδήγηση και τις συµβουλές τους, έχουν ανάγκη να µάθουν και να 

ακούσουν γεγονότα του παρελθόντος, να γνωρίσουν το παρελθόν µέσα 

από αυτούς. Οι ηλικιωµένοι χρειάζεται να αισθάνονται χρήσιµοι σε αυτή 

τη φάση της ζωής τους. Είναι πολύ βασικό να µην είναι εγκαταλειµµένοι 

από τους γύρω τους από τη οικογένεια, τους φίλους και τη κοινωνία. Το 

κράτος χρειάζεται να µεριµνεί για αυτό και να παρέχει τους κατάλληλους 

φορείς και υπηρεσίες. 

   Το πρώτο πρόσωπο που µε ευαισθητοποίησε να ασχοληθώ µε τη τρίτη 

ηλικία  είναι ένα πολύ αγαπηµένο µου πρόσωπο  η γιαγιά µου. Επίσης η 

εργασία µου ως  κοινωνική λειτουργός στο πρόγραµµα‘’ βοήθεια στο 

σπίτι ‘’ συντέλεσε αρκετά ώστε να µε οδηγήσει να ασχοληθώ µε τη ‘’ 

κατάθλιψη στη τρίτη ηλικία ‘’. Η καθηµερινή µου επαφή µε τους 

ηλικιωµένους εδώ και µια δεκαετία , έχει γίνει αναπόσπαστο κοµµάτι της 

ζωής µου πλέον. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να επιδιώκω περισσότερο να 

αποκτήσω γνώσεις ώστε να µπορώ να παρέχω αποτελεσµατικότερα τις 

υπηρεσίες µου ως κοινωνικός λειτουργός τώρα και ως ψυχολόγος στο 

µέλλον.                         
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                                            Κεφάλαιο 1ο 

Η κατάθλιψη της τρίτης ηλικίας 

 

1.1. Ποια είναι η µορφή κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία; 

Οι ταλαιπωρίες των ηλικιωµένων περνάνε καµιά φορά 

απαρατήρητες γιατί µπορεί να τις θεωρούµε κάτι το φυσικό. Το ήρεµο 

αποτράβηγµά τους ή η απουσία παραπόνων ενός ηλικιωµένου  µπορεί να 

παρερµηνευτεί ενώ ο ίδιος µπορεί να προσπαθεί να κρύψει µία 

απογοητευτική, ταπεινωτική ή τροµακτική κατάσταση. 

Οι ενδείξεις απελπισίας απαιτούν προσοχή στα γηρατειά όπως 

φυσικά και σε οποιαδήποτε ηλικία. 

Η κατάθλιψη στους ηλικιωµένους είναι µια από τις συνηθισµένες 

εκφράσεις συναισθηµατικής απελπισίας. Στα γηρατειά τα βασικά 

συµπτώµατα της κατάθλιψης είναι παρόµοια µε αυτά των ενηλίκων αλλά 

δύσκολα µπορούµε να πούµε πότε σταµατάει η σωµατική κατάπτωση και 

που ξεκινάει η κατάθλιψη. (Kastenbaum, 1982). 

Η κατάθλιψη θεωρείται η πιο συχνή διαταραχή που εµφανίζεται 

στην τρίτη ηλικία. 

Οι ηλικιωµένοι µε εµφάνιση µέτριας κατάθλιψης τα καταφέρνουν 

καλύτερα σε διάφορες δοκιµασίες όπως αυτές της µνήµης και της 

αφηρηµένης σκέψης αλλά οι αντιλήψεις  και τα συναισθήµατά τους για 

τον κόσµο γύρω τους είναι λανθασµένες. 

Η κατάθλιψη αποτελεί µία πραγµατική ψυχική διαταραχή που 

προκαλείται από αρκετά αίτια. ∆εν αποτελείται µόνο από αισθήµατα 

ακεφιάς και λύπης (Αβεντισιάν-Παγοροπούλου, 2000). 
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1.2. Ποια είναι η συµπτωµατολογία; 

Υπάρχουν διάφορες διαταραχές καταθλιπτικού τύπου σύµφωνα µε 

το DSM IV (∆ιαγνωστικό και Στατιστικό εγχειρίδιο των Ψυχικών 

∆ιαταραχών της Αµερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας). Βαριά 

κατάθλιψη παρουσιάζει το 3% του ενήλικου πληθυσµού και εµφανίζεται 

περισσότερο στις νεότερες ηλικίες. Συµπτώµατα χωρίς θεραπεία µπορεί 

να διαρκέσουν από µία εβδοµάδα µέχρι και χρόνια. Τα ποσοστά για τον 

ανδρικό πληθυσµό είναι 12%, ενώ για το γυναικείο 25% (Κωσταρίδου – 

Ευκλείδη ,1999). 

Η βαριά κατάθλιψη αναγνωρίζεται από πέντε τουλάχιστον από τα 

παρακάτω συµπτώµατα όπου µπορεί να εµφανίζονται µαζί και να 

διαρκούν τουλάχιστον δύο εβδοµάδες: 

� Επίµονη θλίψη ή «κενό». 

� Αίσθηµα απελπισίας, απαισιοδοξίας 

� Χάσιµο ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης για το χόµπι και 

δραστηριότητες που άλλοτε ευχαριστούσαν το άτοµο, 

συµπεριλαµβανοµένου και του σεξ. 

� Αϋπνία, ξύπνηµα πολύ νωρίς το πρωί ή υπερβολικός ύπνος. 

� Χάσιµο όρεξης / βάρους ή υπερφαγία. 

� Πεσµένη ενέργεια, κούραση, «πέσιµο του ρυθµού». 

� Σκέψεις αυτοκτονίας ή θανάτου, προσπάθεια αυτοκτονίας. 

� Ανησυχία, ευερεθιστότητα. 

� ∆υσκολία συγκέντρωσης, µνήµης, λήψης αποφάσεων. 

� Επίµονα σωµατικά συµπτώµατα που δεν ανταποκρίνονται στη 

θεραπεία, όπως κεφαλόπονος, δυσπεψία, χρόνιος  πόνος (Κωσταρίδου – 

Ευκλείδη, 1999). 
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Όσον αφορά τα συµπτώµατα της κατάθλιψης κρίνεται απαραίτητη η 

χρήση της Γηριατρικής Κλίµακας Μέτρησης Κατάθλιψης ως εργαλείο 

διάγνωσης. 

Έτσι, έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές έρευνες σχετικά µε τη 

Γηριατρική Κλίµακα Μέτρησης ως διαγνωστικό εργαλείο της Μείζων 

Κατάθλιψης. 

Μία έρευνα πραγµατοποιήθηκε για την εγκυρότητα της διάγνωσης 

της Μείζων Κατάθλιψης σύµφωνα µε το ICD-10 και DSM-IV. 

Συγκεκριµένα από το Πανεπιστήµιο για την Ψυχική Υγεία των 

ηλικιωµένων στο Σαν Πάολο της Βραζιλίας. 

Μέθοδος: Συµµετείχαν 64 υποκείµενα πάνω από 60 ετών ως 

εξωτερικοί ασθενείς που τηρούσαν τα κριτήρια για την καταθλιπτική 

διαταραχή. Επιλέχθησαν από την κλινική για ηλικιωµένους του 

Τµήµατος της Ψυχικής Υγείας στο Σαν Πάολο, της Βραζιλίας. Αφού 

είχαν όλοι ενηµερωθεί για τους σκοπούς της έρευνας, τους ζητήθηκε να 

απαντήσουν ένα αριθµό ερωτήσεων περί κοινωνικοδηµογραφικών 

στοιχείων όπως την ηλικία, το φύλο, οικογενειακή κατάσταση, τόπος 

γεννήσεως, εκπαίδευση, εργασιακή κατάσταση κ.α. 

Τους ζητήθηκε να απαντήσουν ερωτήσεις του G.D.-I5 

Βραζιλιάνικης εκτέλεσης. (Η Αγγλική εκτέλεση συγκρίθηκε ώστε να 

είναι ακριβής η µετάφραση της Βραζιλιάνικης εκτέλεσης.). 

Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε για να µελετήσει την εγκυρότητα 

της Γηριατρικής Κλίµακας Μέτρησης GDS-15, 10, 4 και 1 ώστε να 

διαγνωσθεί η κατάθλιψη σύµφωνα πάντα µε το ∆ιαγνωστικό και 

Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Παθήσεων, 4ης έκδοσης DSM-IV. 

Η ανάλυση των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε βάση το 

στατιστικό πακέτο «stata» 5η έκδοση. 
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Αποτελέσµατα: Τα 64 υποκείµενα συµµετείχαν µεταξύ µήνα 

Μαρτίου και Μαΐου 1998. Τα 54 ήταν γυναίκες (84,4%) Ο Μέσος όρος 

της ηλικίας των υποκειµένων ήταν 67,4. Τα 25 υποκείµενα (39,1%) ήταν 

παντρεµένα, και τα 18 (12,5%) ήταν ανίκανα να διαβάσουν και να 

γράψουν. Τα 41, (64,1%) και τα 33 (51,6%) πληρούσαν τα κριτήρια για 

Μείζων καταθλιπτικό επεισόδιο. Τα 13 (20,3%) πληρούσαν τα κριτήρια 

για ελαφρύ καταθλιπτικό επεισόδιο, τα 16 (25,0%) για µέτριο ενώ τα 12 

(18,4%) για σοβαρό καταθλιπτικό επεισόδιο. 

     Ερωτήσεις που τους δόθηκαν: 1)Είστε ικανοποιηµένοι από τη ζωή 

σας; 2)Έχετε αφήσει αρκετές από τις δραστηριότητές σας και τα 

ενδιαφέροντά σας;  3)Αισθάνεσθε ότι η ζωή σας είναι άδεια;  

4)Βαριέστε;  5)Είστε σε καλή ψυχική διάθεση το περισσότερο χρόνο; 

κ.α. φοβάστε ότι κάτι κακό θα σας συµβεί; Αισθάνεσθε χαρούµενη το 

περισσότερο χρόνο; Αισθάνεσθε αβοήθητοι; Προτιµάτε να µένετε σπίτι; 

Αισθάνεσθε γεµάτοι ενέργεια; κ.α. (Almenda & Almeida, 1999). Η 2η 

ερώτηση δίνει το µεγαλύτερο ποσοστό απάντησης όσον αφορά την 

κατάθλιψη σύµφωνα µε το DSM-IV (84,8%) και το ICD 10 (82,9%). 

 Συµπεράσµατα – Συζήτηση: Η επιλογή της Γηριατρικής Κλίµακας 

Μέτρησης ως διαγνωστικό εργαλείο θα πρέπει να επιλέγεται και να 

βασίζεται σε αρκετούς παράγοντες που αφορούν τον ασθενή και την 

πορεία της συµπτωµατολογίας του. 

Η συγκεκριµένη κλίµακα χρησιµοποιήθηκε και µεταφράστηκε σε 

αρκετές χώρες. Αποδεικνύεται η χρησιµότητά της και η αξιοπιστία της 

για την διάκριση της Μείζων Κατάθλιψης ανάµεσα σε ηλικιωµένους 

((Almenda & Almeida, 1999). 

Επίσης απαραίτητο κρίνεται οι ερωτήσεις που απαντούν οι 

ηλικιωµένοι στην Γηριατρική Κλίµακα Μέτρησης να είναι εύκολα 

κατανοητές, µικρές µε το κατάλληλο µέγεθος γραµµάτων και να 
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λαµβάνεται υπ’ όψη το µορφωτικό επίπεδο των υποκειµένων (Montorio 

& Izal, 1996). 
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1.3. Ποιες είναι οι πηγές αιτίας αυτής της κατάθλιψης; 

Η κατάθλιψη των ηλικιωµένων θεωρείται µία ετερογενής 

κατάσταση ως αποτέλεσµα επίδρασης διαφόρων κοινωνικών βιολογικών, 

ψυχολογικών παραγόντων. 

Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες αποτελούν διάφοροι στρεσογόνοι 

παράγοντες όπου µπορούν να λειτουργήσουν ως κατασταλτικοί 

παράγοντες ώστε να οδηγήσουν σε καταθλιπτικές καταστάσεις. 

Τέτοιοι είναι: Το πένθος, η χηρεία, η µοναξιά, η αποχώρηση των 

παιδιών από την οικογένεια, οι ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, η 

αποχώρηση από τις κοινωνικές και επαγγελµατικές δραστηριότητες, 

καθώς και το άγχος που προκαλείται από αυτά. 

Παράλληλα διάφοροι βιολογικοί παράγοντες ευνοούν την εµφάνιση 

της κατάθλιψης όπως ο χρόνιος πόνος, οι κινητικές µειονεξίες, η φτωχή 

και ελλιπής διατροφή, οι διαταραχές του ύπνου. Επίσης, πολλά 

φαρµακευτικά σκευάσµατα, συµβάλλουν στην εµφάνισή της, όπως η 

ρεζερπίνη, η κλονιδίνη, η α-µεθυλντόπα, η προπρανολόλη, η σιµετιδίνη, 

τα στεροειδή, τα οιστρογόνα, η κωδεΐνη κ.α. 

Οι αλλαγές που συµβαίνουν στον εγκέφαλο των ηλικιωµένων 

δοµικές και λειτουργικές, καθιστούν ευάλωτα τα ηλικιωµένα άτοµα 

(Χριστοδούλου & Κονταξάκης, 2000). 

Η κατάθλιψη συνδέεται µε την λειτουργία νευροδιαβιβαστών όπως 

η νορεπινεφρίνη και η σεροτονίνη. Παρ’ όλα αυτά δεν είναι γνωστό αν η 

ανισορροπία στους νευροδιαβιβαστές αποτελεί την αιτία ή το 

αποτέλεσµά της. (Κωσταρίδου – Ευκλείδη, 1999). 

Ο S.Freud επιχείρησε να ερµηνεύσει την καταθλιπτική 

συµπεριφορά. Η ψυχαναλυτική ερµηνεία του βρίσκει εφαρµογή σε 

ορισµένες µορφές γεροντικής κατάθλιψης. 
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Τα τυπικά χαρακτηριστικά της καταθλιπτικής σκέψης είναι τα 

αισθήµατα ενοχής και η αυτοµοµφή, σαν το άτοµο που υποφέρει να έχει 

διαπράξει τροµερό έγκληµα. Σύµφωνα µε το Freud, στο φυσιολογικό 

πένθος το άτοµο συµφιλιώνεται µε την απώλεια του ατόµου, µέσω της 

ταύτισης. 

∆ηλαδή, εσωτερικοποιεί ορισµένες από τις ιδιότητες του 

απωλεσθέντος προσώπου εκφράζοντάς τις µέσα από τη δική του 

συµπεριφορά. 

Το φυσιολογικό πένθος µπορεί να µετασχηµατιστεί σε καταθλιπτική 

συµπεριφορά. Αυτό συµβαίνει όταν το άτοµο διακατέχεται από αρνητικά 

αισθήµατα για το απωλεσθέν άτοµο δίχως να το γνωρίζει συνειδητά. Τα 

συναισθήµατα αυτά εσωτερικοποιούνται και στρέφονται εναντίον του 

εαυτού. Αυτό εξηγεί διότι τα άτοµα µε κατάθλιψη υποφέρουν από 

συναισθήµατα ενοχής και αυτό-µορφής. Νεότεροι ψυχαναλυτικοί 

υποστηρίζουν ότι κυρίαρχο συναίσθηµα είναι η αίσθηση απώλειας της 

ελπίδας και η εξάντληση των ψυχικών τους αποθεµάτων. 

Όσον αφορά τους ψυχολόγους συµπεριφορικής κατεύθυνσης, η 

κατάθλιψη είναι µία καθηµερινή συµπεριφορά και κυρίως «µαθηµένη 

ανηµποριά». 

O Selingman  και οι συνεργάτες του υπό την επίδραση του 

γνωστικού συµπεριφορισµού ανάφεραν ότι η κατάθλιψη δε οφείλεται 

από εξωτερικά γεγονότα που προκαλούν άγχος και ανασφάλεια αλλά οι 

σκέψεις των ίδιων των ηλικιωµένων υποβάλλον στον εαυτό τους. 

Για παράδειγµα «είµαι ανίκανος να διαµορφώσω τη µοίρα µου», 

προκαλεί κατάθλιψη και όχι τα αντικειµενικά γεγονότα. 

Η θεωρεία της «µαθηµένης ανηµποριάς» του Selingman επιδρά στη 

ψυχοπαθολογία της τρίτης ηλικίας. Σύµφωνα µ’ αυτή: διάφορα γεγονότα, 

απώλειας επηρεάζουν το ηλικιωµένο άτοµο όπου τείνει να πιστεύει ότι 

είναι αδύναµο, ανήµπορο. 
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Αυτό επηρεάζει την αντίληψή του για τον κόσµο, και τη 

συµπεριφορά του. Αναπτύσσει καταθλιπτικά συµπτώµατα αφού έχει ήδη 

χάσει τις ελπίδες του (Αβεντισιάν – Παγοροπούλου, 2000 ). 
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1.3.1.  Άγχος 

Το ψυχολογικό στρες, άγχος φαίνεται ότι επιβαρύνει την υγεία των 

ατόµων της τρίτης ηλικίας. Το ψυχολογικό άγχος, η ψυχολογική πίεση 

αποτελεί διάφορες αρνητικές γνωστικές και συναισθηµατικές 

καταστάσεις που αντιµετωπίζει το άτοµο όταν οι απαιτήσεις που 

προκύπτουν τον δυσκολεύουν να τις αντιµετωπίσει. 

Όταν το άτοµο θεωρεί ένα γεγονός ως απειλή και αισθάνεται πίεση, 

αβοήθητο και ανήµπορο να αντιµετωπίσει το γεγονός αυτό, αισθάνεται 

και βιώνει έντονο άγχος. Η ψυχολογική πίεση αυξάνεται όταν 

αντιµετωπίζει κάποια απώλεια ή απειλή απώλειας οποιουδήποτε 

πράγµατος ή κατάστασης. 

Όταν το άτοµο αντιµετωπίσει µία ιδιαίτερα στρεσογόνο κατάσταση 

αισθάνεται έντονη δυσφορία, θλίψη, άγχος, θυµό (Κωσταρίδου – 

Ευκλείδη, 1999). 

Οι έρευνες στην γεροντική ηλικία δεν έχουν δείξει ότι οι εµπειρίες 

της ζωής οδηγούν σε ωριµότητα και καλύτερη αντιµετώπιση του άγχους 

κατά ανάγκη. Με την αύξηση της ηλικίας, παράλληλα αυξάνεται η 

παθητικότητα και η εµπιστοσύνη σε δυνάµεις εκτός του εαυτό µας. Έτσι 

η τρίτη ηλικία φαίνεται να είναι πιο ανώριµη διότι στηρίζεται 

περισσότερο σε άλλους ανθρώπους, και καταφεύγει στην φαντασία αντί 

να δει τη ζωή πραγµατικά και να προσπαθήσει να επιτύχει τους στόχους 

που θέτει (Αβεντισιάν – Παγοροπούλου, 2000). 
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1.3.2. Απώλεια της υγείας, χρόνιες αρρώστιες 

Η παρουσία πολλαπλών σωµατικών νόσων έχει συσχετισθεί µε την 

εµφάνιση καταθλιπτικής συµπτωµατολογίας σε ηλικιωµένους. ∆ιάφορες 

παθήσεις όπως νευρολογικές, δηλαδή η νόσος του Alzheimer (15% των 

πασχόντων εµφανίζουν µείζων κατάθλιψη, και 50% εµφανίζουν 

καταθλιπτική συµπτωµατολογία), οι εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις, η 

νόσος του Parkinson (50% εµφανίζουν κατάθλιψη) η νόσος του 

Hyntington κ.α. Επίσης, ο υποθυρεοειδισµός, η νόσος του Gushing, οι 

ιογενείς λοιµώξεις. 

Το λέµφωµα, η τύφλωση, ο καρκίνος της κεφαλής του παγκρέατος, 

η κώφωση κ.α. (Χριστοδούλου & Κονταξάκης, 2000). 

Η νευροδιαβιβαστική λειτουργία έχει γίνει το επίκεντρο πολλαπλών 

µελετών της παθοφυσιολογίας της κατάθλιψης από την νεαρή ηλικία. Η 

σεροτονινική δυσλειτουργία σχετίζεται µε την εµφάνιση κατάθλιψης. 

Οι ενδοκρινολογικές διαταραχές σχετίζονται µε την κατάθλιψη 

διότι επηρεάζεται η όρεξη για φαγητό, ο ύπνος, η libido του ατόµου 

µειώνεται κ.α. Ανατοµικές αλλαγές έχουν σχέση µε τις ενδοκρινολογικές 

διαταραχές του ατόµου. 

Τα εγκεφαλικά η υψηλή αρτηριακή πίεση αυξάνουν τα επίπεδα 

εµφάνισης Μείζον Κατάθλιψης. (Blazer & Hybels, 2005). 
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1.3.3.  Πόνος: εκ νόσου, ψυχοσωµατικός 

Πολύ συχνά συναντάµε στην τρίτη ηλικία την αίσθηση του πόνου. 

Οι λόγοι που προέρχεται ο πόνος ποικίλει,  κυρίως όµως επηρεάζει την 

λειτουργικότητα και την καθηµερινότητα του ατόµου. Το σηµαντικότερο 

είναι συνυφασµένος µε την καταθλιπτική διάθεση. 

Η εµπειρία του πόνου προκαλεί αϋπνία, επηρεάζει τις 

διαπροσωπικές του σχέσεις και οδηγεί σε καταθλιπτικά συµπτώµατα. 

Η αντιµετώπιση του πόνου κυρίως εστιάζεται στον µετεγχειρητικό 

ή σε πόνο από χρόνιες ασθένειες (Κυριακίδης , 2011). 

Ο χρόνιος πόνος σχετίζεται κυρίως µε πόνο στη µέση, νευραλγίες, 

ηµικρανίες κ.α. Η κλινική παρέµβαση στο χρόνιο πόνο καλύπτει ένα 

ευρύ φάσµα προβληµάτων. 

Μελέτες αποδεικνύουν ότι ασθενείς αναφέρουν ότι ο πόνος αυτός 

οφείλεται σε οργανικά αίτια. Αλλά αντίθετα οι ασθενείς αυτοί δεν 

κατανοούν ότι ψυχολογικοί παράγοντες είναι υπεύθυνοι, για αυτή την 

εµφάνιση του χρόνιου πόνου. Υπάρχουν αρκετές απόψεις για τον πόνο 

απ’ τους ασθενείς. Αυτοί που πιστεύουν ότι ο πόνος θα διαρκέσει για 

πολύ καιρό δείχνουν λιγότερο ενδιαφέρον για θεραπεία. Επίσης και αυτοί 

που υποστηρίζουν ότι ο πόνος τους είναι ένα µυστήριο φαινόµενο 

χαρακτηρίζονται από χαµηλή αυτοεκτίµηση και  λιγότερη 

αποτελεσµατικότητα στη θεραπεία.  

Η θεραπευτική αντιµετώπιση του πόνου σχετίζεται µε γνωστική 

θεωρία για την αυτεπάρκεια του ατόµου σε σχέση µε τον εαυτό του. 

Επίσης, υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ των προσδοκιών της 

αυτεπάρκειας του ατόµου όσον αφορά την ικανότητά του και τη χρήση 

στρατηγικών, τεχνικών για τη διαχείριση του πόνου, π.χ. άσκηση, 

ξεκούραση, φαρµακευτική αγωγή, αγνόηση του πόνου κ.α. (Isabel et all, 

1999). 
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                  1.3.4.  Πένθος, απώλεια αγαπηµένου προσώπου 

Οι ηλικιωµένοι αντιµετωπίζουν συχνά το πένθος εξαιτίας της 

απώλειας κάποιου αγαπηµένου τους προσώπου. 

Το πένθος αφορά την εµπειρία της απώλειας του δικού τους 

ανθρώπου από θάνατο. Βεβαίως υπάρχει και η απώλεια αντικειµένων 

που διαθέτουµε ή σωµατική απώλεια, όταν αφαιρείται κάποιο µέλος του 

σώµατός µας κατά τη διάρκεια θεραπευτικής διαδικασίας. 

Η ψυχοκοινωνική απώλεια είναι µία αντίδραση πένθους, ψυχικής 

οδύνης όπου δεν την αναγνωρίζει ούτε το ίδιο το άτοµο ούτε ο περίγυρός 

του. Μία τέτοια αναγνώριση είναι αναγκαία ώστε το άτοµο να θρηνήσει 

ελεύθερα την απώλειά του και να µπορέσει να το ξεπεράσει. 

Η απώλεια εξαιτίας θανάτου οδηγεί το άτοµο σε δύο πράγµατα. 

Χάνει το νόηµα της ζωής, την δύναµη που αντλούσε για την ψυχική του 

υγεία και τις ψυχικές του ανάγκες. Ο θάνατος του αγαπηµένου ατόµου 

διαταράσσει το σχήµα που είχε το άτοµο για τη ζωή του, το οποίο 

περιλάµβανε το αγαπηµένο του πρόσωπο, τις επιθυµίες του, τις 

προσδοκίες του. ∆εύτερο, το άτοµο χάνει τη φυσική παρουσία του άλλου 

προσώπου π.χ. το σύζυγό του. Σε αυτή τη περίπτωση, ο σύζυγος παίζει 

σηµαντικό ρόλο στη ζωή του άλλου. Αποτελεί το «άλλο µισό», τον 

σύντροφο, συνταξιδιώτη του, ο συν-γονέας, ο φίλος, ο βοηθός, 

κοινωνικός σύντροφος κ.α. Με το πένθος, απώλεια του αγαπηµένου 

προσώπου το άτοµο χρειάζεται να πενθήσει και έπειτα να γεµίσει τα κενά 

της απουσίας του άλλου, να ανασυγκροτήσει τον εαυτό και τον κόσµο 

του σε νέα βάση, αρχή. (Κωσταρίδου – Ευκλείδη, 1999). 

Πολλές έρευνες δείχνουν ότι οι ηλικιωµένοι χειρίζονται καλύτερα 

απ’ ότι οι νεότεροι διάφορες τραυµατικές καταστάσεις εξαιτίας της 

απώλειας του ή της συζύγου σε µεγάλη ηλικία. Οι ηλικιωµένοι χήροι, 
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χήρες κινδυνεύουν λιγότερο από διαταραχή της προσωπικότητάς τους 

απ’ ότι άλλες ηλικίες (Αβεντισιάν – Παγορoπούλου, 2000). 
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1.3.5. ∆υσµενή γεγονότα ζωής 

Στρεσογόνα γεγονότα ζωής έδειξαν ότι σχετίζονται µε την 

κατάθλιψη στην τρίτη  ηλικία. Τέτοια γεγονότα µπορεί να είναι κάποιες 

δυσκολίες στη κοινωνική ζωή, στις διαπροσωπικές σχέσεις, το γάµο του 

ηλικιωµένου ατόµου, το διαζύγιο, η συνταξιοδότηση. 

Μελέτες µεταξύ αρνητικών γεγονότων ζωής και κατάθλιψης στην 

τρίτη ηλικία, έδειξαν σηµαντική συσχέτιση µε καταθλιπτικά 

συµπτώµατα. Σε σύγκριση µε τις νεότερες ηλικίες, όπου παρουσιάζουν 

κατάθλιψη σε άλλα γεγονότα ζωής.(Blazer & Hybels , 2005). 

Επίσης, όσον αφορά την συνταξιοδότηση, η περίοδος αυτή αποτελεί 

µία δύσκολη χρονική περίοδος, διότι το άτοµο χρειάζεται να 

προσαρµοστεί σε ένα νέο τρόπο ζωής. Υπάρχουν αρκετές θεωρίες που 

αναφέρονται σ’ αυτό: «Η θεωρία της κρίσης» όπου αναφέρει ότι η 

απώλεια της εργασίες οδηγεί σε απόσυρση, µειωµένη ικανοποίηση, 

χαµηλή αυτοεκτίµηση και κυρίως στα άτοµα που συνταξιοδοτούνται 

πρόωρα. Η θεωρία της συνέχειας που αναφέρει ότι πολλά άτοµα 

ικανοποιούνται και µε άλλες εργασίες, δραστηριότητες εφόσον 

συνταξιοδοτηθούν. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν διαφοροποιήσεις από άτοµο 

σε άτοµο και δεν µπορεί να γενικευθεί η θεωρία αυτή. 

Η επίπτωση της συνταξιοδότησης στην συζυγική ζωή σχετίζεται 

άµεσα. Η έλλειψη ικανοποίησης από τη ζωή κατά τη συνταξιοδότηση 

επηρεάζει αρνητικά τη συζυγική σχέση. Απαιτείται λοιπόν η ύπαρξη 

δραστηριοτήτων και µετά τη συνταξιοδότηση στο άτοµο (Κωσταρίδου-

Ευκλείδη, 1999). 
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1.3.6. ∆ιαταραχή της όρεξης 

Η διαταραχή της όρεξης των ηλικιωµένων εµφανίζεται συχνά στην 

κατάθλιψη. Συχνά αναφέρεται ότι τα άτοµα αυτά µειώνουν αισθητά το 

ενδιαφέρον τους για φαγητό και την ευχαρίστησή τους πάνω σ’ αυτό. 

Έτσι, τα καταθλιπτικά άτοµα βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο υποσιτισµού. 

Συγκεκριµένα τα αισθήµατα λύπης και κατάθλιψης προκαλούν 

µεγάλες αλλαγές στην όρεξή τους, στα επίπεδα της ενεργητικότητάς 

τους, στο βάρος και στην υγεία τους. Οι ηλικιωµένοι µε κατάθλιψη 

υποφέρουν από διαταραχές στην διατροφή τους. Πολλές φορές τα 

ηλικιωµένα άτοµα παράλληλα υποφέρουν από σύγχυση και διαταραχή 

µνήµης. Αυτό εµποδίζει να θυµηθούν να τραφούν σωστά, να φάνε 

γενικότερα και µπορεί να µείνουν νηστικοί. 

Έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε ηλικιωµένους Αµερικανούς 

απέδειξαν ότι το 67% µεταξύ το 88% των συµµετεχόντων, βρισκόταν σε 

υψηλά επίπεδα υποσιτισµού. 

Συγκεκριµένες οµάδες ηλικιωµένων παρουσιάζουν υποσιτισµό από 

άλλες. Κυρίως αυτοί µε χαµηλό οικονοµικό επίπεδο, εγκαταλελειµµένοι 

από το οικογενειακό περιβάλλον ή µόνοι, ηλικιωµένοι µε φυσικές 

ανικανότητες, - ασθένειες µε ψυχικές διαταραχές, µε κατάθλιψη και 

αυτοί που δεν µαγειρεύουν. 

Η απώλεια βάρους και η κακή διατροφή στον ηλικιωµένο 

πληθυσµό, είναι πολύ σηµαντική και αφορά όλους. Εκτιµάται ότι το 16% 

των ηλικιωµένων, λαµβάνουν λιγότερες από 1000 θερµίδες ανά µέρα 

όπου αυτό επηρεάζει την συνολική εικόνα και κατάσταση υγείας τους. 

Η διαταραχή στην όρεξη επηρεάζει όχι µόνο την ενεργητικότητά 

τους, αλλά επίσης ένα σωρό βιταµίνες (Β-21, Β-12, Β-6), όπου αυτές µε 

τη σειρά τους επηρεάζουν τα κύτταρα, την ανάπτυξη, την καρδιοµυική 

λειτουργία την νευρική κ.α. 
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Η κατάθλιψη είναι η πιο συχνή αιτία χάσιµου βάρους στους 

ηλικιωµένους. Η έγκαιρη διάγνωσή της µπορεί να προλάβει τον 

υποσιτισµό στην τρίτη ηλικία (Bulut,2009). 
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1.3.7. Αϋπνία 

Οι ηλικιωµένοι εµφανίζουν συχνότερα αϋπνία σαν αποτέλεσµα της 

κατάθλιψης. Αναφέρονται διάφοροι τύποι αϋπνίας, αλλαγής στον ύπνο, 

περιλαµβάνοντας πολύ πρωινό ξύπνηµα, αϋπνίας, διαταραχές στον ύπνο 

και υπνοβασία. 

 Η αϋπνία αποτελεί το πιο συνηθισµένο λόγο που παραπονιούνται 

οι ηλικιωµένοι. ∆υσκολία στον ύπνο να αποκοιµηθούν δηλαδή, µένοντας 

ξάγρυπνοι 20% σε 40% των ηλικιωµένων αντιµετωπίζουν τουλάχιστον 

κάποιο σύµπτωµα αϋπνίας. 

Οι γυναίκες αντιµετωπίζουν υψηλότερο ποσοστό αϋπνίας σε σχέση 

µε τους άνδρες. Κυρίως το ποσοστό κυµαίνεται από 20% µε 50%. 

Επίσης, στην τρίτη ηλικία, η χρόνια αϋπνία κυµαίνεται σε υψηλότερα 

επίπεδα και µπορεί να διαρκεί για χρονικό διάστηµα 2-3 ετών. 

Αρκετές µελέτες αποδεικνύουν ότι η αϋπνία συνδέεται και 

αποτελεί υψηλό παράγοντα κινδύνου για την κατάθλιψη. Συνήθως 

σχετίζεται άµεσα µε τη Μείζον Κατάθλιψη. Αυξάνεται µε την ηλικία και 

εµφανίζεται περισσότερο στις γυναίκες. 

Απαιτείται η φαρµακευτική αγωγή µε αντικαταθλιπτικά και 

παράλληλα ψυχολογική παρέµβαση για την αντιµετώπιση της 

κατάθλιψης (Τaylor et all, 2005), (Bysee, 2004). 
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1.3.8. Άνοια 

Ο ορισµός της «άνοιας» δεν αναφέρεται σε µία µόνο ασθένεια 

αλλά σε ένα σύνολο χρόνιων ασθενειών που έχουν σαν αποτέλεσµα, σαν 

κοινό χαρακτηριστικό: να προκαλούν κάµψη προοδευτικά στις νοητικές 

λειτουργίες του ατόµου. Η άνοια θεωρείται ως αποτέλεσµα της ατροφίας 

στο Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα. Μπορεί να εµφανιστεί σε οποιαδήποτε 

χρονική στιγµή της ενήλικης ζωής και όχι µόνο στα γηρατειά. Π.χ. πριν 

την ηλικία των 65 ετών σε κάποιες άνοιες. 

Η συχνότητα εµφάνισης της άνοιας είναι 1% σε περιπτώσεις µη 

ιδρυµατικών ατόµων 60 ετών, ενώ 2% σε άτοµα 65 ετών, 4% στα 70 

ετών κ.α. 

Πολλά συµπτώµατα άνοιας εµφανίζονται στους ηλικιωµένους 

δίχως να εµφανίζουν την κλινική εικόνα της γεροντικής άνοιας. 

Τα ποσοστά της γεροντικής άνοιας σε ιδρυµατικούς ηλικιωµένους 

είναι 5% περίπου (Αβεντισιάν – Παγοροπούλου, 2000). 

Τα συµπτώµατα της άνοιας περιλαµβάνουν κυρίως την κάµψη της 

µνήµης του ατόµου κυρίως για τα πρόσφατα γεγονότα. ∆εν µπορεί να 

θυµηθεί ο ηλικιωµένος τι συνέβη, τις προηγούµενες ώρες, λεπτά. Η 

αλλοίωση του εγκεφάλου επηρεάζει την αφηρηµένη σκέψη, το άτοµο 

κάνει συγκεκριµένους συλλογισµούς, επηρεάζεται η κρίση του και κρίνει 

λανθασµένα. ∆εν µπορεί να πάρει αποφάσεις, η γλώσσα του περιορίζεται 

και δυσκολεύεται να ονοµατίσει αντικείµενα µε αποτέλεσµα να 

περιορίζεται η επικοινωνία του. 

Στο επόµενο στάδιο, το άτοµο χάνει την αίσθηση του κινδύνου, 

χρειάζεται συνεχώς καθοδήγηση, η καθηµερινότητά του απορρυθµίζεται 

σταδιακά. ∆εν µπορεί να προσανατολιστεί, επηρεάζεται η µνήµη του. 
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Στο λεκτικό στάδιο, χάνει το άτοµο την ικανότητα της οµιλίας του, 

δυσκολεύεται να ολοκληρώσει τις βασικές του πια λειτουργίες π.χ. 

βάδιση, κατάποση κ.α. (Αβεντισιάν – Παγοροπούλου 2000). 

Όσον αφορά τα στάδια εξέλιξης της άνοιας δεν προβλέπεται ο 

χρόνος διάρκειας τους καθώς διαφοροποιούνται από άτοµο σε άτοµο. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   2Ο 

 

2.1. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

 

           Η κατάθλιψη για να αντιµετωπιστεί, κρίνεται απαραίτητο εκτός 

από την ψυχολογική παρέµβαση, η χρήση του βιοϊατρικού µοντέλου. 

 Η χρήση της θεραπευτικής αγωγής κρίνεται απολύτως απαραίτητη 

διότι η κατάθλιψη αποτελεί µία χρόνια ασθένεια µε σοβαρές επιπτώσεις 

στην υγεία περιλαµβανοµένη την αύξηση της ανικανότητας η οποία 

σχετίζεται µε φαρµακευτικές και γνωστικές διαταραχές. Επίσης, 

σχετίζεται µε αύξηση του κόστους υγείας των ηλικιωµένων και 

αυξάνοντας τα ποσοστά αυτοκτονίας. 

Η συχνότητα των αυτοκτονιών αυξάνεται προοδευτικά µε την 

ηλικία µε µεγαλύτερο ποσοστό στους άνδρες.  

 ∆ιαπιστώνεται ότι η διαφορά των φύλων αυξάνει µε την ηλικία µε 

αναλογία έξι άνδρες προς µία γυναίκα, σε ηλικία 65 ετών, και 

περισσότερους από δώδεκα άνδρες προς µία γυναίκα σε ηλικία 85 ετών. 

 Οι ηλικιωµένοι διαπράττουν λιγότερες απόπειρες αυτοκτονίας, 

χρησιµοποιούν πιο θανατηφόρους µεθόδους και το επιτυγχάνουν 

καλύτερα απ’ ότι οι νέοι, ανακοινώνουν σπάνια τη πρόθεσή τους να 

αυτοκτονήσουν. 

 Τα αίτια της αύξησης των αυτοκτονιών δεν είναι ξεκάθαρα. Γι’ 

αυτό χρειάζεται να δοθεί έµφαση στην πρόληψη παρά τη θεραπεία 

(Slater, 2003). 

 Απαιτείται η γνώση των «ειδικών» σχετικά µε την 

αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων στην τρίτη ηλικία. Οι «ειδικοί» 

θα έπρεπε να εκπαιδεύονται όχι µόνο στην αναγνώριση των 
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συµπτωµάτων της αλλά και να υιοθετούν νέες ψυχοφαρµακευτικές 

θεραπείες µε ιδιαίτερο σεβασµό στην γηριατρική κατάθλιψη. 

(Αssem-Hilger, 2009). 

Οι βενζοδιαζεπίνες αποτελούν κατηγορία ψυχιατρικών φαρµάκων 

στην αντιµετώπιση της κατάθλιψης στην τρίτη  ηλικία. Επίσης άλλη 

οµάδα αντικαταθλιπτικών φαρµάκων είναι η Σιταλοπράµη (Celexa), 

Βετραλίνη (Zuloft), Ποροξετίνη (Paxil), Φλονοξετίνη (Prozac) κ.α. 

Με θεραπευτική αγωγή αναλόγως το καταθλιπτικό επεισόδιο, 

κρίνεται απαραίτητα µεταξύ 3-6 εβδοµάδων, έως και ενός χρόνου. 

Επίσης, για πολλαπλά επεισόδια κατάθλιψης διαρκεί περισσότερα 

χρόνια. 

∆ίχως θεραπεία η γηριατρική κατάθλιψη επέρχεται ως χρόνια 

διαταραχή µε σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, περιλαµβανοµένη την 

αύξηση της ανικανότητας σχετιζόµενη µε φαρµακευτικές και γνωστικές 

διαταραχές, αυξάνοντας το κόστος υγείας, και αυξάνοντας τα ποσοστά 

αυτοκτονιών. 

Κρίνεται απαραίτητο η γνώση των «κλινικών» σχετικά µε την 

αποτελεσµατικότητα των διαταραχών στην τρίτη  ηλικία. 

Οι κλινικοί θα έπρεπε να εκπαιδεύονται όχι µόνο στην αναγνώριση 

των συµπτωµάτων κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία αλλά και να 

υιοθετήσουν νέες ψυχοφαρµακευτικές θεραπείες µε ιδιάζον σεβασµό 

στην γηριατρική κατάθλιψη ( Αssem-Hilger, 2009). 

Η βιοϊατρική προσέγγιση είναι απαραίτητη για την θεραπεία και 

την αντιµετώπιση της κατάθλιψης σε συνδυασµό µε άλλες ψυχολογικές 

µεθόδους προσέγγισης. (Moutier et all, 2003). 
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2.2. Το γνωστικό – συµπεριφορικό Μοντέλο 

Το γνωστικό – συµπεριφορικό µοντέλο αποτελεί αποτελεσµατική 

µέθοδο αντιµετώπισης πολλαπλών ασθενειών σε ηλικιωµένους διότι 

αλλάζει τις σκέψεις τους σε πιο θετικές και µειώνει το άγχος τους. 

Άρθρο σχετικά µε το γνωστικό – συµπεριφορικό µοντέλο σε 

ηλικιωµένους ασθενείς από τη Κίνα αναφέρει την αποτελεσµατικότητα 

του γνωστικού και συµπεριφορικού µοντέλου µειώνοντας τις παράλογες 

σκέψεις και µετατρέποντας τις σε θετικές, οικοδοµώντας µία καλή σχέση 

µεταξύ πελάτη και θεράποντα για να επέλθει η αλλαγή, την ανάκληση 

παλαιότερων εµπειριών την ατοµική δουλειά πάνω στο µοντέλο αυτό 

καθώς επίσης την ανάπτυξη των φυσικών και ψυχικών ικανοτήτων των 

ασθενειών. 

Εξαιτίας των πολλαπλών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι 

ηλικιωµένοι, όπως χαµός, απώλεια εργασίας, απώλεια των αγαπηµένων 

τους προσώπων και των ικανοτήτων τους, καθώς επίσης και πολλαπλών 

ασθενειών αποτελεσµατική στρατηγική αποτελεί η χρήση του γνωστικού 

– συµπεριφορικού µοντέλου. (CBT). 

Το γνωστικό – συµπεριφορικό µοντέλο διαπραγµατεύεται µε το 

παρόν και όχι το παρελθόν. Βασίζεται σε γνωστικές και συµπεριφορικές 

απαντήσεις που έχουν µαθευτεί. Συµβάλουν ώστε οι ασθενείς να 

κατανοήσουν τον εαυτό τους καλύτερα, να αναλύσουν τα πιστεύω τους 

µε κριτική, και να αναπτύξουν οικοδοµητικούς τρόπους και έπειτα να 

τους αντιγράψουν. ∆ηλαδή, επικεντρώνονται σε νέους τρόπους σκέψης 

αποφεύγοντας την απελπισία τους. 

Απαραίτητες είναι τόσο η χρήση συµπεριφορικών και γνωστικών 

στρατηγικών παράλληλα. Έτσι χρησιµοποιούνται τόσο οι 

συµπεριφορικές προσεγγίσεις, όπως ασκήσεις χαλάρωσης, και µίµηση 

πρότυπου, εκπαίδευσης αυτοδιαχείρισης, συµµετοχή σε πολλαπλές 
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δραστηριότητες. Γνωστικές δεξιότητες όπως ανακαλύπτοντας τις 

πεποιθήσεις των πελατών, αλλαγή των αρνητικών σκέψεων σε υγιείς, 

των θετικών συναισθηµάτων (Wong & Chong , 2007). 

Επίσης, οι γνωστικές και συµπεριφορικές προσεγγίσεις στην 

ψυχοθεραπεία, προσπαθούν να κατανοήσουν τις ικανότητες, την 

προσωπικότητα και τις καταστάσεις της ζωής του πελάτη.  

Γι’ αυτό το λόγο η γνωστική θεραπεία βοηθάει ώστε να προάγει 

στους πελάτες µία πιο ρεαλιστική κατανόηση του εαυτού και του 

κόσµου. ( Knight et all, 1999). 

Οι αρχές της γνωστικής θεραπείας στοχεύουν στο να διορθώσουν 

τις σκέψεις τους η οποίες είναι λανθασµένες. Στην κατάθλιψη τα άτοµα 

έχουν αρνητική άποψη για τον εαυτό τους τον κόσµο και το µέλλον τους. 

Απαιτείται ένα σωρό θεραπευτικών δεξιοτήτων ώστε να είναι 

αποτελεσµατική η γνωστική θεραπεία. Η σωστή θεραπευτική σχέση είναι 

απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου. Ο θεραπευτής και ο πελάτης 

δουλεύουν σαν µία οµάδα ώστε να αλλάξουν τις σκέψεις του 

χρησιµοποιώντας ένα σωρό Σωκρατικές ερωτήσεις (Knapp & Beck, 

2000). 

Η ψυχολογική θεωρία του συµπεριφορισµού αποτελεί µία 

προσέγγιση που δίνει βαρύτητα πως το περιβάλλον επηρεάζει τη 

συµπεριφορά του ατόµου. Για να κατανοήσουµε τη συµπεριφορά 

χρειάζεται να κατανοήσουµε πρώτα τις θετικές και αρνητικές ενισχύσεις 

που λαµβάνει το άτοµο από τον έξω κόσµο. Ο συµπεριφορισµός εξηγεί 

την ανθρώπινη συµπεριφορά µε µία σειρά από µηχανισµούς. 

(α) H κλασική εξαρτηµένη µάθηση περιλαµβάνει το αρχικό 

ερέθισµα που προκαλεί µία απάντηση. Η απάντηση αυτή συνδέεται µε 

κάποιες συνθήκες που το συνοδεύουν. Επαναλαµβάνοντας τις συνδέσεις 

στη συγκεκριµένη συνθήκη που το συνοδεύουν, προκαλείται ένας 
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ισχυρός δεσµός στα δύο, ώστε από µόνη της η συνοδευτική συνθήκη, να 

υποκαθιστά το αρχικό ερέθισµα. 

(β) Η έννοια της γενίκευσης, αναφέρεται στο ότι όταν µία 

απάντηση µαθευτεί σε κάποια κατάσταση, η απάντηση αυτή διαχέεται σε 

κάθε άλλη παρόµοια κατάσταση. ∆ηλαδή η µάθηση που εφαρµόστηκε σε 

µία κατάσταση γενικεύεται σε όλες τις παρόµοιες καταστάσεις. 

(γ) Η συντελεστική µάθηση αναφέρεται στις συνεξαρτήσεις 

µεταξύ του ατόµου και στα γεγονότα του περιβάλλοντος. Ενισχυτικά 

γεγονότα διατηρούν τη συµπεριφορά όπως αµοιβές υλικές και ηθικές. 

Συγκεκριµένα, στους ηλικιωµένους, οι ενισχύσεις στην 

συντελεστική µάθηση δεν είναι µόνο υλικές ή ηθικές όπως έπαινος, 

χρήµατα. 

Οι ενισχύσεις τροποποιούνται µε βάση τις ανάγκες του κάθε 

ατόµου. Ένα γεγονός που αλλάζει τη συµπεριφορά αποτελεί ενισχυτή, µε 

βάση ένα αντικειµενικό κριτήριο (Αβεντισιάν- Παγοροπούλου, 2000).  

Ιδιαίτερη σηµασία έχει η συχνότητα ενίσχυσης της συµπεριφοράς. 

∆ιαφορετικά προγράµµατα ενίσχυσης έχουν διαφορετική απήχηση στη 

συµπεριφορά της τρίτης ηλικίας. Έχει σηµασία η ενίσχυση της 

συµπεριφοράς και η συχνότητά της το χρονικό διάστηµα κ.α. 

(δ) Μίµηση προτύπων: αναφέρεται στη συµπεριφορά των 

ηλικιωµένων που βασίζεται στη παρατήρηση άλλων ατόµων. Αυτό 

συµβαίνει επειδή οι άνθρωποι έχουν την τάση να µιµούνται τις 

συµπεριφορές άλλων ανθρώπων και κυρίως όταν ενισχύονται µε 

επιβράβευση. 

Ο συµπεριφορισµός περιλαµβάνει γνωστικές µεταβλητές στη 

θεραπεία του. Oι ψυχοθεραπευτές  που χρησιµοποιούν την γνωστική 

θεραπεία στη κατάθλιψη έχουν θετικά αποτελέσµατα. 
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Η άποψη του γνωστικού συµπεριφορισµού για την κατάθλιψη 

συµπίπτει µε την κλασική άποψη του συµπεριφορισµού. 

Η ψυχική διαταραχή, κατάθλιψη, οφείλεται σε λανθασµένους 

τρόπους σκέψεως καθώς και η συµπτωµατολογία τους. Οι προσδοκίες 

που έχει ένα άτοµο όπως επίσης, οι απόψεις του και οι στάσεις του το 

ίδιο. H κατάθλιψη οδηγεί το άτοµο σε σύγκρουση µε την 

πραγµατικότητα εξαιτίας όλων αυτών των σκέψεων που είναι 

λανθασµένες. Ο θεραπευτής στοχεύει να βοηθήσει το άτοµο να 

κατανοήσει τη πηγή του κακού και έπειτα να εµποδίσει τις άσχηµες 

σκέψεις που τον επηρεάζουν. Στόχος είναι να µιλήσει για τις σκέψεις του 

που τον επηρεάζουν αρνητικά. Πίσω από την κατάθλιψη του 

ηλικιωµένου κρύβεται ένα σωρό αρνητικές σκέψεις. 

Ο ψυχίατρος Aaron Beck θεραπεύει την κατάθλιψη µέσω του 

γνωστικού συµπεριφορισµού. Οι ηλικιωµένοι κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας σηµειώνουν τις αρνητικές και θετικές τους εµπειρίες και τις 

σκέψεις τους. Στη συνέχεια αναλύουν αυτές τις σηµειώσεις ώστε ο 

ηλικιωµένος να τις µετατρέψει σε θετικές σκέψεις χρησιµοποιώντας 

πάντα τη λογική. Επίσης τις αναλύουν έτσι ώστε ο ηλικιωµένος να 

αναφέρει: «είµαι υπερβολικός», «µήπως δεν είναι έτσι όπως σκέπτοµαι;» 

Σαν παράδειγµα περιµένει τηλέφωνο του γιου του. Aρνητικά 

συναισθήµατα αποτελούν: λυπηµένος, µελαγχολικός, µοναχικός. 

Σκέψεις: γιατί δε τηλεφωνεί; Γιατί µε απορρίπτει; (Αβεντισιάν- 

Παγοροπούλου, 2000). 
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2.3. Το ψυχαναλυτικό µοντέλο 

Το ψυχαναλυτικό µοντέλο διατυπώθηκε πρώτα από τον  Α. Freud 

αλλά µετέπειτα διαφοροποιήθηκε από αρκετούς ψυχαναλυτικούς (Adler, 

Jung, Erikson). 

 Η ψυχαναλυτική θεωρία επικεντρώνεται στην παιδική ηλικία ως 

υψίστης σηµασίας για την ψυχική υγεία του ατόµου. Οι εµπειρίες στα 

πρώτα χρόνια ζωής είναι καθοριστικές κυρίως tα πέντε πρώτα χρόνια, 

έτσι ώστε να δοµούν την προσωπικότητα του ατόµου. 

Σύµφωνα µε το ψυχαναλυτικό µοντέλο, η προσωπικότητα 

αποτελείται από συνειδητά και ασυνείδητα κοµµάτια που επηρεάζουν τη 

συµπεριφορά του ατόµου. Η προσωπικότητα περιλαµβάνει επίσης το εγώ 

(ego) το αυτό (id) και το υπερεγώ (superego). Το εγώ διαµορφώνεται σε 

σχέση µε την πραγµατικότητα, υπακούοντας τους κανόνες τις κοινωνίας 

σε συνδυασµό µε τις επιθυµίες του ανθρώπου. 

Το εκείνο (id) εµφανίζεται από τη στιγµή της γέννησης 

περιλαµβάνοντας τα ένστικτα, τις ορµές, επιθυµίες του ανθρώπου. 

Το υπερεγώ (superego) περιλαµβάνει όλα τα «πρέπει» που 

χρειάζεται να υπακούµε από την κοινωνία, καθώς και η οικογένεια του 

ανθρώπου. 

Η ψυχαναλυτική θεωρία δίνει έµφαση στην σχέση που αναπτύσσει 

το άτοµο από την παιδική του ηλικία µε την οικογένειά του. Αν η σχέση 

του αναπτύσσεται δεν είναι καλή, το άγχος και οι πιέσεις στην µετέπειτα 

ζωή µας θα µας καταβάλουν. Θα είµαστε πιο επιρρεπείς στα ξεσπάσµατα 

των επιθυµιών και ορµών µας. (Αβεντισιάν- Παγοροπούλου, 2000.) 

Στη τρίτη  ηλικία δυσµενή γεγονότα όπως ασθένεια, χηρεία, 

συνταξιοδότηση επηρεάζουν αρνητικά τον ηλικιωµένο όπου χρειάζεται 
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να προσαρµοστεί σ’ αυτές τις αλλαγές ειδάλλως θα ξεκινήσουν 

ψυχολογικά προβλήµατα. 

Η συµπεριφορά του ανθρώπου στην τρίτη  ηλικία, έχει άµεση 

συσχέτιση µε την συµπεριφορά του καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του 

από την παιδική του ηλικία. Εάν το «εγώ» προσαρµοστεί σε οποιαδήποτε 

νέα αλλαγή τότε θα ισορροπήσει το άτοµο και θα αποφευχθεί 

οποιoδήποτε ψυχολογικό πρόβληµα. Αλλιώς, το υπερεγώ θα βγει στην 

επιφάνεια προκαλώντας ψυχολογικά προβλήµατα ή εµφανίζοντας 

συµπτώµατα. Το εγώ θα κρίνει την πορεία της ζωής του ατόµου σε σχέση 

µε το Αυτό και το Υπερεγώ (Αβεντισιάν- Παγοροπούλου, 2000). 

Ο Carl Jung υποστηρίζει στη θεωρία του, ότι ο άνθρωπος από την 

εφηβεία µέχρι τα µέσα των 35 ετών, ανήκει στο στάδιο της νεότητας. 

Μετά την ηλικία αυτή, σε οποιαδήποτε αλλαγή της ζωής του θα πρέπει 

να προσαρµόζεται οµαλά. Αναπτύσσεται πνευµατικά, διαφορετικά 

γίνεται δυστυχισµένος, παραµένει στάσιµος. Η µετάβαση από τη µέση 

ηλικία στην τρίτη ηλικία, προετοιµάζει την είσοδό του σ’ αυτή και στο 

θάνατο. Το υγιές άτοµο πρέπει να δεχθεί την αλλαγή αυτή µε ηρεµία και 

γαλήνη (Αβεντισιάν- Παγοροπούλου, 2000). 

Ο Eric Erikson υποστηρίζει στην θεωρία του τις οκτώ 

αναπτυξιακές κρίσεις του εγώ για κάθε αντίστοιχη περίοδο της ζωής του. 

Κάθε στάδιο είναι πολύ σηµαντικό στην εξέλιξη της ζωής και της 

προσωπικότητάς του. Οι εξής: 1)Εµπιστοσύνη – ∆υσπιστία 1ο έτος, 2) 

Αυτονοµία – Αµφιβολία, 2ο έως 3ο έτος, 3)Πρωτοβουλία, Ενοχή 3ο έως 

6ο έτος, 4)Φιλοπονία – Μειονεξία (6ο έως 11ο έτος, 5)Ταυτότητα – 

Σύγχυση όλων 12ο έως 20ο έτος, 6)Οικειότητα – Αποµόνωση (νεανική 

ηλικία, 7)Κοινωνικό ενδιαφέρον – Αυτοαπορρόφηση (ώριµη ηλικία), 

8)Καταξίωση – απόγνωση (γεροντική ηλικία) (Αβεντισιάν- 

Παγοροπούλου, 2000). 
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Εφόσον το άτοµο περάσει οµαλά από το ένα στάδιο στο άλλο, θα 

είναι σε θέση στην τρίτη ηλικία (8ο στάδιο) να επέλθει και να λύσει την 

κρίση του.  

Σε αυτή την ηλικία το άτοµο ελεύθερο από υποχρεώσεις, εργασία 

είναι ικανό να ανατρέξει στην πορεία της ζωής του και να συµφιλιωθεί 

µε το γήρας. Η καταξίωση αυτή  θα συµβάλλει να περάσει οµαλά το 

στάδιο αυτό και να αντιµετωπίσει το θάνατο. Αντίθετα, θα αισθανθεί 

απόγνωση και αποτυχία εφόσον διαπιστώσει ότι η ζωή του δεν ήταν 

ικανοποιητική  (Αβεντισιάν- Παγοροπούλου, 2000). 

      Ο θεραπευτής θα επικεντρωθεί να υποστηρίξει ψυχοθεραπευτικά τον 

ηλικιωµένο έτσι ώστε να ισχυροποιήσει την πραγµατικότητά του  

(Αβεντισιάν- Παγοροπούλου, 2000). 
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  2.4. Το υποστηρικτικό – ψυχοκοινωνικό µοντέλο 

Εκτός των προηγούµενων µοντέλων αντιµετώπισης της 

κατάθλιψης στην τρίτη  ηλικία, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί το 

υποστηρικτικό ψυχοκοινωνικό µοντέλο για τη θεραπεία της. 

Το υποστηρικτικό – ψυχοκοινωνικό µοντέλο περιλαµβάνει αρχικά 

το οικογενειακό περιβάλλον του ηλικιωµένου, τους φίλους που 

ενισχύουν και ενθαρρύνουν την καθηµερινότητά του, τις διαπροσωπικές 

του σχέσεις. Η συµβολή τους είναι καθοριστική στην πορεία του, διότι 

έχει ανάγκη από στήριξη και βοήθεια λόγω των πολλαπλών 

προβληµάτων υγείας που αντιµετωπίζει. 

Το ψυχοκοινωνικό µοντέλο – υποστηρικτικό, επίσης αποτελείται 

από όλους εκείνους τους φορείς που λειτουργούν και προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους στην τρίτη  ηλικία µε σκοπό την προαγωγή της υγείας 

τους ψυχική και σωµατική, την υποστήριξη τους καθώς επίσης και την 

παρέµβασή τους στην καθηµερινότητά του. 

Αναλυτικότερα ο ρόλος της οικογένειας, του κοινωνικού 

περιβάλλοντος, των ψυχογηριατρικών µονάδων και του θεράποντα 

αναφέρονται παρακάτω: 
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2.4.1. Ο ρόλος της οικογένειας 

Η φροντίδα της τρίτης ηλικίας αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό 

πρόβληµα που σχετίζεται τόσο µε τον αυξανόµενο µέσο όρο ζωής των 

ατόµων αυτών αλλά και της παράλληλης ύπαρξης περισσότερων χρόνιων 

νοσηµάτων στο ίδιο άτοµο. 

Η συµµετοχή και η προσφορά του οικογενειακού περιβάλλοντος 

στη φροντίδα των ηλικιωµένων είναι ιδιαίτερα σηµαντική. 

Η φροντίδα στο σπίτι περιλαµβάνει τη καλή διατροφή τους την 

προσωπική προστασία τους στο χώρο (Χριστοδούλου & Κονταξάκης, 

2000). 

Μία από τις κύριες συνεισφορές στις σχέσεις µε τους άλλους είναι 

η υποστήριξη των άλλων. Οι διαπροσωπικές συναλλαγές προσφέρουν 

θετικά συναισθήµατα όπως (θαυµασµό, αγάπη, σεβασµό, αρέσκεια), 

βοήθεια. «Το άλλο άτοµο τους στηρίζει, τους αποδέχεται και 

ενδιαφέρεται για αυτούς». Έτσι µειώνεται η αβεβαιότητα ενώ αυξάνεται 

η αίσθηση αυτό – ελέγχου, η αυτοεκτίµησή τους. (Κωσταρίδου – 

Ευκλείδη, 1999). 

Η οικογένεια παίζει όλο και σηµαντικότερο ρόλο στο κοινωνικό 

δίκτυο του ατόµου. Η συµβουλή του / της συζύγου είναι πρωταρχική. 

Στη συνέχεια καθοριστική είναι αυτή των παιδιών, των αδελφών και των 

υπολοίπων συγγενών. Οι ηλικιωµένοι εξαρτώνται από τους υπόλοιπους 

λόγω των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν και τους καθιστούν 

ευάλωτους. 

Το ποσοστό των ηλικιωµένων που χρίζουν φροντίδας – 

οικογένειας για πάνω από 65 ετών αυξάνει στο 9% και φτάνει στο 23% 

µεταξύ 80-84 ετών και 45% µετά τα 85 χρόνια όπου πληθαίνουν οι 

ασθενείς και κυρίως η άνοια. 
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Το είδος της φροντίδας προς τους ηλικιωµένους από την 

οικογένεια αλλάζει. Οι σύζυγοι προσφέρουν το 30% περίπου της 

φροντίδας, τα ενήλικα παιδιά 30% - 40%. Από τα παιδιά το 80% είναι 

γυναίκες. Σε πολυµελής οικογένειες, τη φροντίδα του ηλικιωµένου 

αναλαµβάνει το πιο κοντινό παιδί. 

Σύµφωνα µε τους Gatz, Bengston και Blum(1990) τα καθήκοντα 

του φροντιστή περιλαµβάνουν  

� Συναισθηµατική υποστήριξη – συµβουλές 

� Βοήθεια στο σπίτι 

� Προσωπική φροντίδα – υγιεινή (καθάρισµα, µαγείρεµα) 

� Άµεση οικονοµική συνεισφορά 

� Οικονοµική διαχείριση 

� Λήψη αποφάσεων για το είδος της φροντίδας αξιοποιώντας 

φορείς και υπηρεσίες (Κωσταρίδου – Ευκλείδη, 1999). 

Μία οικογένεια που φροντίζει ένα άτοµο τρίτης ηλικίας, χρειάζεται να 

επιτρέπει κάποιες καθηµερινές µικροασχολίες και δραστηριότητες στο 

άτοµο αυτό οι οποίες διατηρούν ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

κινητικότητας άνω και κάτω άκρων. Η υπερπροστασία θα κάνει τον 

ηλικιωµένο να νιώθει κουρασµένος, χωρίς ασχολίες και ενδιαφέροντα. 

Φυσικά, αυτό επιτρέπεται αναλόγως την κατάσταση της υγείας των 

ηλικιωµένων ψυχική – σωµατική. 

Τα ίδια τα άτοµα (φροντιστές) που φροντίζουν τους ηλικιωµένους 

υφίσταται αρκετό στρες µε σωµατικές και ψυχικές συνέπειες. Ο βαθµός 

του στρες εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες φύλο, ηλικία, µόρφωση, 

το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, η εργασία, το οικογενειακό ιστορικό, η 

προσωπικότητα, η υγεία, η συζυγική κατάσταση (Κωσταρίδου – 

Ευκλείδη, 1999). 
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Το στρες µειώνεται όταν υπάρχει υποστήριξη από τους άλλους, η 

υιοθέτηση αποτελεσµατικών τρόπων αντιµετώπισης, όπως η 

επικέντρωση στη λύση του προβλήµατος και η έµφαση στα θετικά 

στοιχεία της εµπειρίας. Το στενότερο κοινωνικό δίκτυο, η ίδια η 

οικογένεια, θα πρέπει να στηρίξουν ψυχολογικά τον φροντιστή. Το 

ευρύτερο κοινωνικό δίκτυο, συγγενής και φίλοι συµβάλλουν στην οµαλή 

ισορροπία των σχέσεων µεταξύ ηλικιωµένου – φροντιστή (Κωσταρίδου – 

Ευκλείδη, 1999). 

Πολλοί ηλικιωµένοι δε θέλουν να είναι βάρος σε κανένα. Επιθυµούν 

να προσφέρουν οι ίδιοι τη βοήθειά τους. Αυτή η αµοιβαιότητα 

αναπτύσσεται ευκολότερα στις φιλικές παρά τις οικογενειακές σχέσεις. Η 

ανησυχία που αισθάνονται να µην επιβαρύνουν τα παιδιά τους µπορεί να 

τους µετατρέψει «σε ψυχολογικό βάρος» για τους ίδιους). Οι ίδιοι οι 

φίλοι παρέχουν συναισθηµατική υποστήριξη στους ηλικιωµένους όπου οι 

σχέσεις είναι ισότιµες. Στηρίζουν στις περιπτώσεις απώλειας συζύγου, 

στηριζόµενοι στην αµοιβαία επιλογή, ανάγκη µεταξύ ισότιµων ατόµων 

(Slater, 2003). 
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2.4.2. Ο ρόλος της κοινωνίας 

Εκτός της οικογένειας απαραίτητη είναι η υποστήριξη των 

ηλικιωµένων από το κράτος. Στην Ελλάδα, η κοινωνική υποστήριξη 

ηλικιωµένων περιλαµβάνει διάφορους φορείς και υπηρεσίες. 

Τα «Κέντρα Ανοικτής προστασίας Ηλικιωµένων» (ΚΑΠΗ), 

προσφέρουν ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες. Προσφέρουν επίσης, 

φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία κ.α. Ο ιατρός που τα επισκέπτεται, 

συνταγογραφεί, εξετάζει τους ηλικιωµένους. Μέσω της κοινωνικής 

φροντίδας, επιτυγχάνεται η απασχόληση των ηλικιωµένων, του 

ελεύθερου χρόνου τους, η συµµετοχή στη ζωή της κοινότητας. Οι 

κοινωνικοί λειτουργοί, δραστηριοποιούν και κινητοποιούν άνδρες – 

γυναίκες ενθαρρύνοντας τους. 

Η «Βοήθεια Στο Σπίτι», εφαρµόζεται σε αρκετούς ∆ήµους στη χώρα 

µας. Για την εφαρµογή του απαιτείται ένας Κοινωνικός Λειτουργός, ένα 

Νοσηλευτής και µία Οικογενειακή Βοηθός. Η οµάδα αυτή επισκέπτεται 

κατ’ οίκον τους ηλικιωµένους που είτε ζουν µόνοι, είτε αντιµετωπίζουν 

οικονοµικά προβλήµατα ή σοβαρά προβλήµατα υγείας. Οι υπηρεσίες που 

προσφέρονται είναι ψυχολογική στήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, 

ατοµική υγιεινή, καθαριότητα σπιτιού, πληρωµή λογαριασµών, επαφές 

µε φορείς – Υπηρεσίες κ.α. 

Το πρόγραµµα τηλεσυναγερµό που υλοποιείται από τον Ελληνικό 

Ερυθρό Σταυρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Στόχος είναι η παροχή βοήθειας σε µοναχικά άτοµα, άτοµα µε 

αναπηρίες µέσω τεχνολογικών µέσων σε έκτακτες καταστάσεις 

(Κωσταρίδου Ευκλείδη, 1999). 

Μία έρευνα πραγµατοποιήθηκε στον Καναδά για την συσχέτιση 

µεταξύ µιας 6µηνης χρήσης υποστηρικτικών υπηρεσιών και την ποιότητα 

ζωής στην τρίτη ηλικία. 
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Η µελέτη εξετάζει τα βασικότερα χαρακτηριστικά και τις αλλαγές 

στην υγεία καθώς επίσης και το κόστος των υπηρεσιών υγείας µε τη 

χρήση υποστηρικτικών κοινωνικών δικτύων. 

Η ανάλυση περιλαµβάνει 122 ανθρώπους 75 ετών και άνω. Για πάνω 

από ένα εξάµηνο, το 1/3 του δείγµατος χρησιµοποιεί υποστηρικτικό 

κοινωνικό δίκτυο στο σπίτι του για πάνω από µία φορά την εβδοµάδα. Τα 

άτοµα αυτά ήταν κυρίως µε κατάθλιψη, αντιµετώπιζαν λιγότερο 

κινητικές δυσκολίες. 

Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες στο σπίτι, περιλαµβάνουν ψυχολογική 

στήριξη, προσωπική φροντίδα, νοσηλευτική φροντίδα, καθώς και 

προετοιµασία γευµάτων και καθαρισµό σπιτιού. 

Οι υποστηρικτικές κατ’ οίκον υπηρεσίες προάγουν και βελτιώνουν 

την υγεία των ηλικιωµένων διότι δρουν µακροπρόθεσµα. Αυτό 

συµβαίνει, γιατί προσφέρουν κοινωνική υποστήριξη, παρακολούθηση της 

διατροφής τους και της λειτουργικότητάς τους. 

Στον Καναδά µεταξύ του 75% και 80% των εξυπηρετούµενων κατ’ 

οίκον βοήθειας είναι πολύ ηλικιωµένοι µε χρόνια προβλήµατα υγείας, 

φτώχειας και κοινωνικής αποµόνωσης. 

Η κατ’ οίκον βοήθεια αποτελεί κλειδί επιτυχίας για την υγεία και 

κυρίως στο να γίνει περισσότερο αποτελεσµατικό το σύστηµα υγείας. 

Επίσης, οι υπηρεσίες αυτές συµβάλλουν στην πρόληψη και στην µείωση 

του κόστους υγείας καθώς επίσης προτρέπει στην εισαγωγή στα 

ιδρύµατα (νοσοκοµεία ή γηροκοµεία) συµβάλλοντας στην πρωτοβάθµια 

φροντίδα υγείας( Markle-Reid et all,2008). 
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2.4.3. Ο ρόλος του θεράποντα  

 Είναι πολύ σηµαντικό να αναφερθεί ότι οι ηλικιωµένοι εφόσον 

έχουν φτάσει οµαλώς επιτυχώς σε αυτή την ηλικία αποδεικνύεται ότι 

έχουν καταφέρει µε επιτυχία να χειρίζονται όλες τις δυσκολίες και τα 

προβλήµατα σε όλη τη διάρκεια της ζωής της. 

Παρόλα αυτά δυσκολεύονται να ζητήσουν βοήθεια από ένα ειδικό 

για την επίλυση των προβληµάτων τους. Έτσι έρευνες έδειξαν ότι µόνο 

το 4% απευθύνεται σε ειδικούς ψυχολόγους ή ψυχιάτρους. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις υπάρχει σοβαρότητα των προβληµάτων τους. Συνήθως µετά 

τη πρώτη χορήγηση φαρµάκων που τους δίδεται δε ζητούν περαιτέρω 

βοήθεια  µε αποτέλεσµα να µη θεραπεύονται πλήρως και τα προβλήµατα 

τους να παραµένουν άλυτα ( Αβεντισιάν-Παγοροπούλου , 2000). 

 Ο φόβος ότι δε θα καταφέρουν να αντεπεξέλθουν  στις  απαιτήσεις  

του ψυχολόγου τους δηµιουργούν αναστολές. Επίσης το αίσθηµα 

ντροπής ανικανότητας τους καθιστούν αρνητικούς στο να απευθυνθούν 

σε ένα ψυχολόγο. Επίσης πιστεύουν ότι πλέον δε µπορούν να αλλάξουν 

τίποτα. Τα γηρατειά είναι το τίµηµα που πρέπει να  πληρώσουν 

(Αβεντισιάν-Παγοροπούλου , 2000). 

Το βασικό έργο του ψυχολόγου θεραπευτή είναι η αλλαγή  των 

στάσεων του ηλικιωµένου. Ο ψυχολόγος χρειάζεται να αλλάξει διάφορες 

συµπεριφορές και τα αισθήµατα που επηρεάζουν τη ψυχική τους 

ισορροπία χρησιµοποιώντας διάφορες  τεχνικές και θεραπευτικές 

µεθόδους. 

 Τα ηλικιωµένα άτοµα δεν εµπλέκονται εύκολα σε 

ψυχοθεραπευτικούς µεθόδους ενώ κυρίως δέχονται περισσότερο τη 

συµβουλευτική ( counseling). Στόχος µέσα από τη συµβουλευτική είναι 

να οργανώσουν την καθηµερινότητα των ηλικιωµένων και να τον 
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καθοδηγήσουν. Η θετική διαπροσωπική σχέση ανάµεσα στο σύµβουλο – 

ψυχολόγο και στον ηλικιωµένο συντελεί στην επίλυση των προβληµάτων 

τους. Η ζεστή ατµόσφαιρα στον καταθλιπτικό ηλικιωµένο συντελεί  στην 

θεραπεία του (Αβεντισιάν-Παγοροπούλου , 2000). 

 Ο ρόλος του θεράποντα κυρίως επικεντρώνεται στο γνωστικό 

συµπεριφορισµό. ΄΄ Η κατάθλιψη είναι το αποτέλεσµα ενός τρόπου 

σκέψης που δεν ανταποκρίνεται στη πραγµατικότητα ΄΄ (Αβεντισιάν-

Παγοροπούλου , 2000). 

Σύµφωνα µ’ αυτό η αλλαγή του τρόπου σκέψης του ατόµου έχει ως 

αποτέλεσµα να µην υποφέρει από κατάθλιψη . Ο ψυχοθεραπευτής ζητάει 

από τον ηλικιωµένο ασθενή αρχικά να µιλήσει για τις σκέψεις του και για 

συγκεκριµένες καταστάσεις που τις δηµιουργούν. Ο ηλικιωµένος µπορεί 

να γνωρίζει πότε αισθάνεται κατάθλιψη αλλά χωρίς να γνωρίζει γιατί 

αισθάνεται έτσι. Πίσω  από τα συµπτώµατα της κατάθλιψης υπάρχουν 

ένα σωρό αρνητικές σκέψεις που τα δηµιουργούν. 

Κάθε αρνητική σκέψη χρειάζεται να αναλυθεί καθώς επίσης και οι 

καθηµερινές θετικές και αρνητικές  εµπειρίες που µπορεί να βιώνει στη 

καθηµερινότητα του ο ηλικιωµένος. Η τήρηση ενός ηµερολογίου µε όλες 

τις σκέψεις του ασθενή συντελεί στην θεραπεία του ηλικιωµένου µέσω 

της βοήθειας του θεράποντα. 

Η γνωστική θεραπεία αποτελεί την πιο κατάλληλη θεραπεία  για την 

κατάθλιψη της τρίτης ηλικίας. Τα άτοµα αυτά νοµίζουν ότι η ηλικία τους 

αποτελεί εµπόδιο θεραπείας, ότι δεν επιδέχονται πια αλλαγές. Εδώ ο 

θεραπευτής  χρειάζεται να τους δείξει ότι δεν θα αλλάξει τη 

προσωπικότητα τους αλλά θα τους δείξει ορισµένους τρόπους να 

ξεφύγουν από την κατάθλιψη(Αβεντισιάν-Παγοροπούλου , 2000). 
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 Επίσης η ψυχανάλυση βοηθάει σε διάφορες βαριές µορφές 

κατάθλιψης. Ο θεραπευτής βοηθάει τον ασθενή να συνειδητοποιήσει τις 

ασυνείδητες εµπειρίες του και τις σκέψεις του. Οι απωθηµένες επιθυµίες 

όταν πλέον εµφανιστούν συνειδητά η θεραπεία θα έχει πραγµατοποιηθεί. 

Τέλος η χρήση ψυχοθεραπευτικών τεχνικών στην κατάθλιψη και 

συγκεκριµένα η θεραπεία της µέσω της επαφής µε τα ζώα έχει δείξει ότι 

συµβάλει στην αποτελεσµατική θεραπεία του ατόµου µέσω της θετικής 

αλληλεπίδρασης µε αυτά(Αβεντισιάν-Παγοροπούλου , 2000). 
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    2.4.4. Ψυχογηριατρικές Μονάδες 

Οι ψυχογηριατρικές µονάδες αποτελούν ιδρύµατα κλειστής 

περίθαλψης ηλικιωµένων όπου συµπεριλαµβάνονται ως την τελευταία 

λύση. Εκεί εντάσσονται ηλικιωµένοι δίχως οικογενειακό περιβάλλον ή 

εγκαταλελειµµένοι από το οικογενειακό περιβάλλον τους, µέσω της 

κοινωνικής υπηρεσίας και του συγγενικού τους περιβάλλοντος. 

Η εισαγωγή τους στις ψυχογηριατρικές µονάδες συµπεριλαµβάνουν 

έντονο ψυχολογικό στρες για τα ηλικιωµένα άτοµα. Αισθάνονται ότι εκεί 

θα τελειώσει η ζωή τους σε ένα ξένο περιβάλλον. Βιώνουν έντονα το 

αίσθηµα εγκατάλειψης, τρόµο κ.α. (Κωσταρίδου – Ευκλείδη ,1999). 

Υπάρχουν περιπτώσεις που αναπτύσσουν θετικές διαπροσωπικές 

σχέσεις εφόσον το προσωπικό των ιδρυµάτων αυτών είναι αρκετά 

ευαισθητοποιηµένο, ζουν αρκετό διάστηµα εκεί, δέχονται αραιές 

επισκέψεις από το συγγενικό τους περιβάλλον. Άλλοι πάλι ηλικιωµένοι, 

εξαιτίας της ιδιοσυγκρασίας τους, µπορεί να δυσκολεύονται να 

προσαρµοστούν στο νέο ιδρυµατικό περιβάλλον. (Κωσταρίδου – 

Ευκλείδη, 1999). 

Αυτό συµβαίνει κυρίως γιατί το δωµάτιο του ιδρύµατος όπου ζει 

καταλήγει να είναι ολόκληρος ο ζωτικός του χώρος. Η ανάγκη για 

ιδιωτική ζωή, είναι σηµαντική. Ιδιαίτερη σηµασία χρειάζεται να δοθεί 

από το προσωπικό του ιδρύµατος ώστε ο ηλικιωµένος να µπορεί να 

αναπτύξει θετικές σχέσεις, φιλίες µε άλλα άτοµα, ακόµα και αν είναι 

δύσκολο λόγω της κακής κινητικότητας του, της κατάθλιψης και των 

χρόνιων παθήσεων που αντιµετωπίζει (Χριστοδούλου & Κονταξάκης, 

2000 ). 

Ο φόβος της µοναξιάς και της αποµόνωσης διακατέχει τους 

ηλικιωµένους αυτούς. Θα πεθάνουν µόνοι, εγκαταλελειµµένοι και ότι 

εκεί θα χάσουν την αυτονοµία τους. 
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Οι ηλικιωµένοι έχουν ανάγκη να βλέπουν συγγενικά τους πρόσωπα, να 

τους αγγίζουν, δηλαδή να τους χαιρετάνε ή να τους αγγίζουν φιλικά στον 

ώµο. Έχουν ανάγκη για διασκέδαση, ακόµα και ερωτική ζωή. 

Η ιδρυµατική προστασία είναι αναγκαίο να παρέχει σταθερότητα και 

συνέχεια στο τρόπο ζωής της. 

Η µετάβαση στο ίδρυµα αποτελεί «Κρίση στη ζωή της». Ο ρόλος του 

φροντιστή είναι µεγάλης σηµασίας για την διαβίωσή τους εκεί. 

Τέλος, µελέτες έδειξαν ότι οι ψυχογηριατρικές µονάδες βελτίωσαν 

την κοινότητα µειώνοντας την εισαγωγή ηλικιωµένων σε νοσοκοµεία 

(Draper, 2000). 
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                                     Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   3Ο 

 

3.1. Παράγοντες κινδύνου και στρατηγικής πρόληψης.    

 
Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, τα τελευταία έτη, η 
ευρωπαϊκή ένωση θα έχει αποκτήσει 17 εκατοµµύρια ηλικιωµένους άνω 
των 65 ετών δηλαδή 30% αύξηση και 5,5 εκατοµµύρια υπερήλικων άνω 
των 80 ετών σε ποσοστό 39% αύξηση. 

Γι’ αυτό το λόγο κρίνεται απαραίτητο η πρόληψη και παραγωγή 
της υγείας, τόσο σε ανθρωπιστικό και τόσο σε οικονοµικό επίπεδο. 

Το δίκτυο υγείας Health Evidence Network (HEN) αναφέρει 
αρκετούς παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν την ανικανότητα της 
τρίτης ηλικίας όπως το φύλλο, η ηλικία, οι χρόνιες ασθένειες, ο τρόπος 
ζωής, οι φτωχές στρατηγικές πρόληψης, διάφοροι περιβαλλοντικοί 
παράγοντες κ.α.  

Η φυσική άσκηση αποδεικνύεται ότι µπορεί να µειώσει τα 
καταθλιπτικά συµπτώµατα και να συµβάλει στην πρόληψη της 
ανικανότητας στην τρίτη ηλικία. 

Η πολιτεία χρειάζεται να λάβει υπ’ όψη της τους παράγοντες 
κινδύνου για την ανικανότητα στην Τρίτη ηλικία και να προάγει την 
υγεία. Απαιτείται να σχεδιάσει στρατηγικές σε εθνικό και επίπεδο 
κοινότητας. Να προάγει την εκπαίδευση γηριατρικών φαρµάκων στα 
άτοµα που ασχολούνται µε την Τρίτη ηλικία, να αναπτύξει προγράµµατα 
τόσο για άτοµα τρίτης ηλικίας τόσο για της χρόνιες ασθένειες , και να 
αναπτυχθεί έρευνα πάνω γ’ αυτό το κοµµάτι .( World Health 
Organization  ,2003) 
 Μια έρευνα πραγµατοποιήθηκε ώστε να µελετήσει τους 
παράγοντες που σχετίζονται µε το επίπεδο ζωής ώστε να παραµένει 
κάποιος ενεργός στην Τρίτη ηλικία. 
 Η µέθοδος περιλάµβανε 120 άτοµα που αποτελούσαν το δείγµα 
και ήταν ενεργοί στη ζωή σε δύο ανοικτά πανεπιστήµια για την Τρίτη 
ηλικία ,α) στο Σάο Πάολο και (β  )στο Sao Juse (Βραζιλία.) Η έρευνα  
πραγµατοποιήθηκε το Μάιο του 2005 και τον Απρίλιο του 2006. 
 Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι διάφοροι ψυχολογικοί παράγοντες 
και κοινωνιοδηµογραφικά χαρακτηριστικά όπως συζυγική κατάσταση, 
εισόδηµα, δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο, επιδρούν στην ποιότητα 
ζωής της τρίτης ηλικίας. 
 Σύµφωνα µε την Παγκόσµια οργάνωση υγείας, αναφέρει ότι 
παραµένω ενεργός σηµαίνει "να διατηρώ τη φυσική, κοινωνική, ψυχική 
υγεία σε ολόκληρο το κύκλο της ζωής µου επιτρέποντας τις πολιτιστικές, 
πολιτικές, οικονοµικές δραστηριότητες µου". 



48 
 

 Ενεργός στην 3η ηλικία σχετίζεται µε µια ικανοποίηση σχετικά µε 
τη θέση που κατέχουν στη ζωή όσον αφορά τους στόχους τους, τα 
κοινωνικά στάνταρντ και τις προσδοκίες τους. Η ποιότητα ζωής 
αντιπροσωπεύει τις ατοµικές απαιτήσεις που έχουµε πάνω σε φυσικούς, 
ψυχικούς παράγοντες ώστε να µας ικανοποιούν, να αισθανόµαστε 
αυτοεκτίµηση συναισθηµατική ηρεµία κ.α. 
Η εκπαίδευση προάγει µια καλύτερη ποιότητα ζωής. Εκπαιδευτικά 
προγράµµατα προσφέρονται από πανεπιστήµια ελεύθερα προς τους 
πολίτες και προσφέρουν κοινωνικά υποστηρικτικά δίκτυα στα µέλη της 
οικογένειας τους και σε φίλους. 
 Σκοπός της µελέτης ήταν να διερευνήσει αν υπάρχει συσχέτιση 
ανάµεσα στην ποιότητα ζωής, και το κοινωνικό στάτους, τα 
κοινωνιοδηµογραφικά χαρακτηριστικά καθώς και οι ψυχολογικοί 
παράµετροι. 
 Η µέθοδος περιλάµβανε 120 υποκείµενα άνω των 60 ετών άνδρες 
και γυναίκες οι οποίοι παρακολουθούσαν το ανοικτό πανεπιστήµιο για 
την Τρίτη ηλικία στη Βραζιλία. 
 Η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µέσω δοµηµένου 
ερωτηµατολογίου, για να συλλεχθούν διάφορα στοιχεία όπως ηλικία, 
φύλλο, συζυγική κατάσταση, εκπαίδευση, κατάσταση οικίας, 
φαρµακευτική αγωγή, ακουστικές-οπτικές ικανότητες, µάζα σώµατος και 
φυσική δραστηριότητα, οικονοµική κατάσταση. Χρησιµοποιήθηκε 
επίσης το Mini Mental State Examination παρόµοια µε τη Γηριατρική 
κλίµακα κατάθλιψης, επίσης η κλίµακα Visual Analogue Scale για τον 
πόνο και ένα εξάλεπτο τεστ περπατήµατος ανάλογα µε την ηλικία. Τέλος 
χρησιµοποιήθηκε The World Health Organization quality of life για τη 
διερεύνηση τη ποιότητα ζωής σχετικά µε τις φυσικές, ψυχολογικές, 
κοινωνικές σχέσεις και το περιβάλλον. 
 Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το δείγµα αποτελούνταν κυρίως από 
γυναίκες 85,8% µε µέσο όρο ηλικίας 69 ετών. Το 39,2% είχε συζυγική 
ζωή και το 38,3% ήταν χήρες. Το 24,2% είχε πανεπιστηµιακή 
εκπαίδευση, το 69,3% διέµενε µε άλλα µέλη οικογένειας, το 55,8% είχε 
ασφάλεια υγείας και το 80,8% δικό του σπίτι. Τέλος, το 66,7% έκανε 
ταξίδια και συµµετείχε σε κοινωνικές δραστηριότητες. 
 Επίσης, το 49,2% είχε δυσλιπιδαιµία, το 46,7% υπέρταση, το 
45,8% περιφερειακή ανικανότητα, το 39,2 οστεοαρθρίτιδα, το 0,8% ήταν 
καπνιστές και το 11,7% είχαν κάνει εισαγωγή σε νοσοκοµείο τους 
τελευταίους 6 µήνες ενώ το 85,8% έκανε χρήση φαρµακευτικής αγωγής. 
 Οι ακουστικές και οι οπτικές ικανότητες κατά το 70,8% του 
δείγµατος πραγµατοποιήθηκαν ‘’ καλές,, ενώ το 65% ως ‘’ άρτιες,,. 
 Το 44% ήταν παχύσαρκοι, το 13,3% είχε χαµηλό βάρος, 67,5% 
συµµετείχε σε φυσικές δραστηριότητες.  



49 
 

  Συζήτηση: Καλή κινητική κατάσταση αντανακλούσε στα αποτελέσµατα 
της ικανότητας στην άσκηση κυρίως από ηλικιωµένους δίχως χρόνιες 
ασθένειες και εισαγωγή σε νοσοκοµείο. ∆ίχως συζυγική ζωή, µε 
υψηλότερες επιδόσεις σχολικές και εισόδηµα είχαν µια καλύτερη και 
θετικότερη ποιότητα ζωής επίσης ηλικιωµένοι µε υψηλότερο εισόδηµα 
κατείχαν καλύτερη και πιο υγιεινούς τρόπους ζωής. Επίσης πιο 
ικανοποιητική αυτονοµία, καλύτερη ποιότητα ζωής, κοινωνικές σχέσεις 
και οικογενειακές. 
 Η καλύτερη ποιότητα ζωής όπως έδειξε η µελέτη είναι 
συνυφασµένη µε την καλή υγεία, τις θετικές οικογενειακές σχέσεις, την 
ικανότητα εργασίας και την οικονοµική ασφάλεια. Επίσης οι 
παντρεµένες γυναίκες σε αντίθεση µε τις χήρες, µόνες ή χωρισµένες, 
ήταν πιο ικανοποιηµένες στη ζωή τους.  

Η συµµετοχή των ηλικιωµένων στα ανοικτά πανεπιστήµια 
προϋποθέτει µια ενεργή εµπλοκή στη ζωή τους. Τα καταθλιπτικά 
συµπτώµατα µπορεί να αναγνωρίσουν νωρίς, να διαγνωσθούν και η 
θεραπεία µπορεί να προάγει την θετική ποιότητα ζωής. 

Επίσης, διαφορετικό άρθρο σχετικά µε το πανεπιστήµιο της τρίτης 
ηλικίας, έδειξε ότι σε µια Ευρωπαϊκή έρευνα στη Σλοβακία, Πολωνία και 
Αυστρία, η φοίτηση στο πανεπιστήµιο είχε ως αποτέλεσµα να είναι οι 
ηλικιωµένοι πιο υγιές όσων αφορά το πνεύµα και το σώµα, να είναι 
ικανότεροι επίλυση προβληµάτων, να υποφέρουν λιγότερο στη ζωή τους.  

Σύµφωνα µε τους Young and Schuler (1991) αναφέρεται ότι η 
εκπαίδευση θα µπορούσε να αποτελέσει ως στρατηγική πρόληψης στους 
ηλικιωµένους παράγοντας για την προσωπική ανάπτυξη τους. Η 
εκπαίδευση θα αναπτύσσει στρατηγικής αντιµετώπισης των 
προβληµάτων προάγοντας την καλή υγεία, την ανάπτυξη της 
αυτοεκτίµησης της, την διατήρηση των διαπροσωπικών σχέσεων, των 
δυνατοτήτων τους κ.α. (Slater ,2003). 

Τα µαθήµατα θα έπρεπε να ξεκινούν πριν τη συνταξιοδότηση τους 
µέσω εκπαιδευτικών σεµιναρίων των τοπικών δήµων και των ανοικτών 
πανεπιστηµίων. Η µάθηση στον ‘’ ύστερο βίο,, θα έπρεπε να απευθύνεται 
σε όλους τους ηλικιωµένους ακόµα και στους ήδη µορφωµένους. Ζωτική 
σηµασία στη κοινωνία που έχει πολλά ηλικιωµένα άτοµα είναι οι 
στρατηγικές για να συνεχίσουν να είναι ενεργοί και να επιβραδύνουν τη 
θνησιµότητα τους (Slater, 2003). 

Η µάθηση κατά τον ύστερο βίο ίσως γίνει πιο γνωστή στο µέλλον 
εφόσον οι ηλικιωµένοι που θα ακολουθήσουν θα έχουν καλύτερο 
µορφωτικό επίπεδο απ’ αυτό που έχουν τώρα και έτσι θα συµµετάσχουν. 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις, η αίσθηση ότι ανήκουν κάπου, η 
διατήρηση ενδιαφερόντων, επαφών µέσα από εθελοντικές εργασίες, η 
συµµετοχή τους σε συλλόγους κ.α. συµβάλουν στην πρόληψη της 
κατάθλιψης (Slater2003). 
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Επίσης, ο περιοδικός συστηµατικός έλεγχος των ηλικιωµένων, της 
όρασης, της ακοής, του µυοσκελετικού συστήµατος συντελούν στην 
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους όσον αφορά το κοµµάτι που αφορά 
την υγεία τους (Κωσταρίδου - Ευκλείδη, 1999).  

Σύµφωνα επίσης µε τον Siegler (1989) και  Lemme (1995), η 
πρόληψη της σωµατικής και ψυχικής υγείας συντελείται µέσω: 

- Της σωστής διατροφικής συνήθειας και δίαιτας ώστε να 
περιλαµβάνει επαρκείς βιταµίνες και ασβέστιο για την 
ενδυνάµωση του σκελετικού συστήµατος και µείωσης του 
κινδύνου για οστεϊκή απώλεια. 

- Η σωστής άσκηση 
- Η λήψη ασπιρίνης ως µέσω πρόληψης 
- Η µείωση της πρόληψης λίπους στη διατροφή τους. 
- Η διατήρηση της κοινωνικής υποστήριξης. 
- Η διατήρησης του εσωτερικού ελέγχου, να µπορεί δηλαδή να 
φροντίζει στον εαυτό του (Κωσταρίδου – Ευκλείδη ,1999). 

- Επίσης χρειάζεται να υιοθετήσει ένα υγιεινό τρόπο ζωής, να έχει 
τη δυνατότητα να ενισχύεται η γνώση, να µπορεί να έχει πρόσβαση 
στη τεχνολογία -, να αναπτύσσεται νοητικά µέσω διαφόρων 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η ενίσχυση της ατοµικής – 
κοινωνικής ευελιξίας του µέσα από τη κοινότητα, να ενισχύεται η 
προσαρµογή τους στην πραγµατικότητα και τέλος ‘’ η επιλεκτική 
βελτιστοποίηση µε αντιστάθµιση,, σύµφωνα µε τους P . Baltes και 
Μ. Baltes (Baltes, 1997). Η επίτευξη στόχων σε κάθε ηλικία είναι 
απαραίτητη στη ζωή του ανθρώπου. Όταν η επίτευξη τους δεν 
είναι δυνατή, χρησιµοποιεί άλλα µέσα ώστε να αντισταθµίσει τις 
απώλειες. (Κωσταρίδου – Ευκλείδη, 1999). 

      Τα άτοµα δε θα πρέπει στην Τρίτη ηλικία, να εγκαταλείπουν τις 
αγαπηµένες τους δραστηριότητες, οι δραστήριοι ηλικιωµένοι είναι πιο 
ευτυχείς, διακατέχονται από θετικά συναισθήµατα και είναι περισσότερο 
ευχαριστηµένοι (Αβεντισιάν-Παγοροπούλου, 2000). 
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                           3.2 Συσχέτιση φύλλου- κατάθλιψης. 
 
           Μια έρευνα πραγµατοποιήθηκε ώστε να µελετήσει τις διαφορές 
ανδρών-γυναικών στις κοινωνικές σχέσεις, στην έλλειψη βοηθήµατος και 
στα συµπτώµατα της κατάθλιψης στη Τρίτη ηλικία σε 4 έθνη. 
 Το άρθρο παρουσιάζει τις διαφορές ανά φύλλο σε 4 χώρες την 
Γαλλία, Γερµανία, Ιαπωνία και Η.Π.Α. Σκοπός είναι να κατανοήσει τις 
κοινωνικές σχέσεις εάν παραµείνουν το ίδιο ή αλλάζουν ανάλογα µε τους 
ανθρώπους και τις διαφορετικές κουλτούρες. Υπάρχουν αρκετοί κανόνες 
και αρχές όπου επηρεάζουν τις κοινωνικές σχέσεις ανάλογα µε τις χώρες, 
τις κουλτούρες και τα έθνη. Οι ηλικιωµένοι συχνά ζουν µε ελλιπή 
βοηθήµατα,, όπου επηρεάζουν την ποιότητα ζωής τους. ∆ηλαδή, κυρίως 
βιώνουν πολλαπλά προβλήµατα όπως οικονοµικά, υγείας κ.ά. 
 Η έρευνα επικεντρώνεται στα εξής ερωτήµατα: Οι ηλικιωµένοι 
άνδρες διαφέρουν από τις ηλικιωµένες γυναίκες ως προς τις ποσοτικές 
τους προσδοκίες για τις κοινωνικές τους δικτυώσεις στην Γερµανία, 
Γαλλία, Ιαπωνία και Η.Π.Α.;  
 Οι ηλικιωµένοι άνδρες και γυναίκες διαφέρουν στις θετικές και 
αρνητικές προσδοκίες τους στις κοινωνικές τους σχέσεις σε αυτές τις 
χώρες; 
 Υπάρχουν διαφορές µεταξύ φύλου στις χώρες αυτές όσον αφορά 
τη χηρεία, τις ασθένειες, τα συµπτώµατα κατάθλιψης και τον οικονοµικό 
µόχθο; 
 Οι αρνητικές κοινωνικές σχέσεις επηρεάζουν το κίνδυνο των 
συµπτωµάτων κατάθλιψης, σε σχέση µε την ‘’ έλλειψη στηριγµάτων,, - 
‘’ βοηθηµάτων,, για τους άνδρες και τις γυναίκες; 
 Μελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί όσον αφορά τα δύο φύλα, και 
παρόλο οι προσδοκίες των κοινωνικών σχέσεων µεταξύ ανδρών – 
γυναικών µοιάζουν, µπορεί να διαφέρουν όσον αφορά τις ποιοτικές 
προσδοκίες για αυτές τους τις κοινωνικές σχέσεις. 
 Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται σε 4 χώρες αρκετά 
βιοµηχανοποιηµένες, όπου οι ηλικιωµένοι τους έχουν βιώσει µοναδικές 
ιστορίες (∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος). 
 Η χηρεία επίσης δεν είναι πάντοτε τραυµατική όµως σχετίζεται µε 
τη θνησιµότητα και τη νοσηρότητα. Οι γυναίκες επίσης, πιστεύεται ότι 
έχουν την ικανότητα να αναπτύσσουν καινούριες κοινωνικές σχέσεις 
όπου συµβάλλουν να αντιµετωπιστεί η ‘’ απώλεια, του συζύγου. 
 Μελέτες στη Γαλλία, αποδεικνύουν ότι η µη έγγαµη κατάσταση 
συνδέεται µε την εµφάνιση της νόσου Alzheimer και η χηρεία επηρεάζει 
τη νοσηρότητα των ηλικιωµένων. 
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 Τα οικονοµικά βοηθήµατα- στηρίγµατα διαφέρουν από χώρα σε 
χώρα έτσι ώστε να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους ηλικιωµένους και 
στις κοινωνικές τους δικτυώσεις. 
 Τέλος η παρούσα έρευνα υποθέτει ότι οι γυναίκες περισσότερο 
από τους άνδρες, βρίσκονται σε µεγαλύτερο κίνδυνο να βιώσουν 
καταθλιπτικά συµπτώµατα εάν βιώνουν αρνητικές κοινωνικές σχέσεις 
και ‘’ έλλειψη ‘’ βοηθηµάτων’’ – ‘’ στηριγµάτων,, 
 Μέθοδος: 
           Γαλλία: Μελετήθηκαν 553 ενήλικες, 39% άνδρες, 61% γυναίκες 
µεταξύ 70-97 ετών. Το 66% είχε µέσο όρο 7-11 στη γενική εκπαίδευση. 
Τα δεδοµένα συλλέχθηκαν µεταξύ 1994-1995 από το εθνικό ινστιτούτο 
του Παρισιού µε προσωπικές συνεντεύξεις διαρκείας 60 λεπτών. 
 Γερµανία: Συµµετείχαν 516 ηλικιωµένοι ενήλικες µεταξύ 70-103 
ετών. 50% άνδρες και 50% γυναίκες στο Βερολίνο µε µέσο όρο 10,7 
χρόνια γενικής εκπαίδευσης. Τα δεδοµένα πάρθηκαν µε προσωπικές 
συνεντεύξεις , διαρκείας 90 ωρών, µεταξύ 1990-1993.  
 Ιαπωνία: Συµµετείχαν 491 ενήλικες, 51% άνδρες και 49% γυναίκες 
µεταξύ 60-92 ετών µε µέσο όρο 9,91 έτη εκπαίδευσης. Τα δεδοµένα 
συλλέχθηκαν το 1991 από την υπηρεσία κεντρικών ερευνών στο Τόκυο 
µε προσωπικές συνεντεύξεις διαρκείας 60 λεπτών. 
 Η.Π.Α.: Συµµετείχαν 514 ενήλικες 41% άνδρες, 59% γυναίκες 
µεταξύ 60-93 ετών και µέσο όρο 11,56 έτη εκπαίδευσης. Τα δεδοµένα 
συλλέχθηκαν από το 1992 και το 1994 από το πανεπιστήµιο Μίσιγκαν 
και διάρκεσαν 60 λεπτά µε προσωπικές συνεντεύξεις. 
       Μετρήσεις: Απάντησαν σε διάφορες ερωτήσεις σχετικά µε τη χηρεία, 
την ασθένεια, και τα οικονοµικά εµπόδια. Για παράδειγµα: Είστε 
πρόσφατα παντρεµένος ή ζείτε µε σύντροφο, η διαζευγµένος ή χήρος ή 
δεν έχετε ποτέ παντρευτεί; Πως θα µετρούσατε την υγεία σας τώρα; 
(άριστη, πολύ καλή, µέτρια, όχι πολύ καλή, κακή)Πως είστε οικονοµικά; 
 Οι οικονοµικές σχέσεις µελετήθηκαν µε βάση τρείς οµόκεντρους 
κύκλους. Στο κέντρο του µικρότερου κύκλου υπήρχε η λέξη ‘’ ΕΣΥ,,. 
Έπρεπε να συµπληρώσουν τα άτοµα εκείνων των προσώπων που δε 
µπορούσαν να φανταστούν τη ζωή τους χωρίς αυτούς σε έναν από τους 
τρείς κύκλους. Τα πρόσωπα που είναι κοντά τους σ’ άλλο κύκλο και τα 
πρόσωπα που δεν είναι κοντά τους αλλά σηµαντικά γι’ αυτούς. Στις 3 
χώρες (εκτός Γερµανίας) απάντησαν ερωτήσεις σχετικά µε τη ποιότητα 
των σχέσεων τους. 
 Συµπτώµατα κατάθλιψης: Μετρήθηκαν µε βάση µια κλίµακα 
κατάθλιψης 20 αντικειµένων. Τα αντικείµενα τους ρωτούσαν πόσο συχνά 
την τελευταία εβδοµάδα βίωναν συµπτώµατα κατάθλιψης. Οι απαντήσεις 
δινόταν µε βάση το 1= κανένα έως το 4=όλη την ώρα. 
 Αποτελέσµατα: Πραγµατοποιήθηκαν διαφορετικές αναλύσεις σε 
κάθε χώρα. Σε όλες τις χώρες οι γυναίκες είναι περισσότερο χήρες από 
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τους άνδρες. Στην Γαλλία και Γερµανία οι γυναίκες είναι πιο άρρωστες. 
Στη Γαλλία και στις ΗΠΑ αντιµετωπίζουν περισσότερα οικονοµικά 
εµπόδια από τους άνδρες.. Στις ΗΠΑ, Γαλλία και Γερµανία, βιώνουν 
µεγαλύτερα επίπεδα καταθλιπτικής συµπτωµατολογίας οι γυναίκες σε 
σχέση µε τους άνδρες. Σε αντίθεση µε την Ιαπωνία που δεν υπήρχαν 
διαφοροποιήσεις µεταξύ ανδρών – γυναικών. 
 Τόσο η έλλειψη βοηθηµάτων και οι αρνητικές κοινωνικές σχέσεις 
σχετίζονταν θετικά, αλληλεπιδρούν µε την καταθλιπτική 
συµπτωµατολογία. Στην Γαλλία, οι γυναίκες µε αρνητικές σχέσεις είναι 
περισσότερο καταθλιπτικές σε σχέση µε τους άνδρες. Στην Ιαπωνία οι 
άνδρες µε υψηλά βοηθήµατα και αρνητικές κοινωνικές σχέσεις δε 
διέφεραν από αυτούς µε υψηλά βοηθήµατα και θετικές κοινωνικές 
σχέσεις. Οι Ιαπωνίδες µε υψηλά βοηθήµατα και αρνητικές κοινωνικές 
σχέσεις τείνουν να έχουν υψηλά επίπεδα καταθλιπτικών συµπτώµατων. 
(Antonucci et all, 2002, 767-783) 
 Συµπεράσµατα – Συζήτηση: Η χηρεία, τα χαµηλά οικονοµικά 
στηρίγµατα και οι ασθένειες αποτελούν στρεσογόνους παράγοντες που 
επηρεάζουν την υγεία και τη ποιότητα του ηλικιωµένου. Σε κάθε χώρα η 
γυναίκα που βιώνει θετικά οικονοµικά στηρίγµατα και ποιότητα των 
κοινωνικών σχέσεων συσχετίζεται µε την έλλειψη καταθλιπτικών 
συµπτωµάτων. Η έρευνα στις τέσσερις χώρες αποτελεί µοναδικό κοµµάτι 
για την πρόληψη και µελέτη κατάλληλων στρατηγικών µέτρων ώστε να 
αποφευχθεί η κατάθλιψη στη Τρίτη ηλικία. Η επιρροή των κοινωνικών 
σχέσεων είναι τόσο σηµαντική ώστε να συντελέσει στην ποιότητα ζωής 
του ατόµου της Τρίτης ηλικίας (Antonucci et all , 2002 ). 
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                     3.3 Συσχέτιση ηλικίας και κατάθλιψης. 
 
      Επίσης υπάρχει διαφορετική προσέγγιση της κατάθλιψης ανάλογα µε 
την ηλικία. Οι ηλικιωµένοι 65 ετών και άνω αναφέρουν λιγότερο τα 
συµπτώµατα δυσφορίας ή έλλειψη ευχαρίστησης σε σύγκριση µε τους 
νέους. Όµως αναγνωρίζουν περισσότερο τη διαταραχή ύπνου, τις σκέψεις 
θανάτου ακόµα και όταν βρίσκονται στα ίδια επίπεδα κατάθλιψης µε 
τους νέους. Ιδιαίτερη σηµασία έχουν τα διάφορα προσωπικά 
χαρακτηριστικά όπως το φύλλο (Gallo et all, 1994). 
 Επίσης, άλλη µελέτη συµπεραίνει ότι οι ηλικιωµένοι βιώνουν ένα 
σωρό συµπτωµάτων που σχετίζονται περισσότερο στις φυσικές ασθένειες 
που βιώνουν ή στις αλλαγές λόγω ηλικίας. Οι ηλικιωµένοι σε σχέση µε 
τους νεότερους, αναφέρουν έλλειψη όρεξης, ύπνου, αίσθηµα κοπώσεως 
και χαµηλής ενεργητικότητας. Χρειάζεται να ληφθεί υπ’ όψη σε σχέση 
µε την κατάθλιψη ένα σωρό παραγόντων όπως, τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά, το φύλο κ.α. (Gallo et all, 1994). 
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             3.4 Σχέση µνήµης- κατάθλιψης και τρίτης ηλικίας σε 
                   γυναίκες. 
 
 Μελέτες έχουν διεξαχθεί ώστε να ερευνήσουν τη σχέση µνήµης 
και τρίτης ηλικίας κυρίως σε γυναίκες. Έρευνες έδειξαν ότι οι γυναίκες 
είναι περισσότερο ευάλωτες στην κατάθλιψη. Το 10-12% της κατάθλιψης 
εκφράζεται στο γενικό πληθυσµό ενώ µπορεί να είναι διπλό ή και 
περισσότερο στον πληθυσµό άνω των 60 ετών σε συνδυασµό µε άλλες 
ασθένειες. 
 Η ακόλουθη έρευνα βασίζεται στην µελέτη της µνήµης και των 
καταθλιπτικών συµπτωµάτων σε υγιείς ηλικιωµένες γυναίκες. 
 Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο Ελσίνκι. Το δείγµα 
αποτελούνταν από 44 γυναίκες ηλικιωµένες µεταξύ 55-83 ετών. Όσον 
αφορά συγκεκριµένα χαρακτηριστικά τους ήταν υγιείς, µη καπνίστριες 
δίχως σωµατικών – ψυχολογικών διαταραχών, χωρίς συγκεκριµένη 
φαρµακευτική αγωγή που µπορεί να επηρέαζε τη µέτρηση. 
Απευθύνθηκαν σε γυναίκες που κατείχαν εκπαίδευση λυκείου και ανήκαν 
στην µικροµεσαία τάξη. Το δείγµα διχοτοµήθηκε σε καταθλιπτικό – µη 
καταθλιπτικό. Οι µετρήσεις συγκεντρώθηκαν από ένα ερωτηµατολόγιο 
µε 20 θέµατα και ένα οπτικό τεστ ανάκλησης. 
 Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας: έδειξαν ότι τα 
συµπτώµατα κατάθλιψης είναι υψηλότερα στις πιο νέες ηλικιωµένες 
γυναίκες σε αντίθεση µε τις µεγαλύτερες. Όσον αφορά τη σχέση µνήµης 
και ηλικίας υπάρχει συσχέτιση µεταξύ κατάθλιψης και ελλείµµατος στη 
µνήµη σε γυναίκες. Είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι σύµφωνα µε την 
παραπάνω έρευνα η µνήµη από µόνη της δεν επηρεάζεται από την ηλικία 
αλλά κυρίως από την κατάθλιψη. (Pokorski  & Siwiec, 2006). 
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                               Συµπεράσµατα – Συζήτηση 

 Η κατάθλιψη  στους ηλικιωµένους αποτελεί µια από τις πιο 

συνηθισµένες  εκφράσεις σωµατικής απελπισίας. Αρκετοί παράγοντες 

συµβάλλουν στην εµφάνιση της. Το άγχος παίζει σηµαντικό ρόλο καθώς 

επίσης διάφοροι  στρεσογόνοι παράγοντες και προβλήµατα που καλείται 

να αντιµετωπίσει ο ηλικιωµένος σ’ αυτό η φάση της ζωής του όπως το 

πένθος, απώλεια αγαπηµένων προσώπων, χηρεία, χρόνιος πόνος, 

συνταξιοδότηση, διαζύγια, πολλαπλοί σωµατικοί νόσοι, κ.α.. ∆ιάφοροι 

βιολογικοί παράγοντες ενισχύουν την κατάθλιψη µε τη σειρά της καθώς 

ακόµα και διάφορα φαρµακευτικά σκευάσµατα. Οι ηλικιωµένοι παρόλη 

την ωριµότητα που έχουν αποκτήσει, µέσω των εµπειριών ζωής, 

αισθάνονται πιο παθητικοί, δεν εµπιστεύονται πλέον τις δικές τους 

δυνάµεις, στηρίζονται περισσότερο σε άλλους ανθρώπους. Εκτός των 

άλλων αντιµετωπίζουν προβλήµατα ύπνου – αϋπνία και διαταραχή της 

όρεξης τους. Η άνοια που έχει ως αποτέλεσµα της κάµψης των νοητικών 

λειτουργιών του ατόµου επηρεάζει τη καθηµερινότητα του ηλικιωµένου. 

 Η αντιµετώπιση της κατάθλιψης απαιτεί τη χρήση φαρµακευτικής 

αγωγής καθώς και της παράλληλης παρέµβασης ψυχολογικών µοντέλων. 

∆ίχως θεραπεία φαρµακευτική επέρχεται ως χρόνια διαταραχή µε 

σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. 

 Το γνωστικό – συµπεριφορικό µοντέλο αποτελεί βασικό 

θεωρητικό πλαίσιο για την αντιµετώπιση της. Η γνωστική θεραπεία 

στοχεύει να µεταβάλλει τις λανθασµένες σκέψεις των ατόµων διότι έχουν 

αρνητική άποψη τόσο για τους ίδιους και τόσο για τον κόσµο γύρω τους. 

Το συµπεριφοριστικό  µοντέλο τροποποιεί την αρνητική συµπεριφορά 

ενισχύοντας την. Η ανάλυση της συµπεριφοράς, των σκέψεων µέσω του 

γνωστικού συµπεριφορισµού θεραπεύει την κατάθλιψη.  

Το ψυχαναλυτικό µοντέλο επικεντρώνεται στην παιδική ηλικία του 

ατόµου. Η µετάβαση από τη µία ηλικία στην άλλη εφόσον 
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πραγµατοποιηθεί οµαλά καθιστά το ηλικιωµένο άτοµο υγιές ώστε να 

συµφιλιωθεί µε το γήρας. Επικεντρώνεται στην ανάλυση της παιδικής 

του ηλικίας και της σχέσης µε την οικογένειά του. Η ισορροπία του 

“εγώ” στις αλλαγές που συµβαίνουν στη διάρκεια της ζωής του σηµαίνει 

αποφυγή ψυχολογικών προβληµάτων. Σύµφωνα µε τον Eric Erikson, η 

οµαλή µετάβαση στο τελευταίο στάδιο αναπτυξιακής κρίσης θα 

βοηθήσει τον ηλικιωµένο µε το γήρας, να συµφιλιωθεί µε το θάνατο. Αν 

ανατρέξει στο παρελθόν, στην πορεία της ζωής του και δεν είναι 

ικανοποιηµένα, θα αισθανθεί δυστυχία και απόγνωση. Μελέτες έδειξαν 

ότι η συνδυαστικό θεραπεία είναι καλύτερη για τους ηλικιωµένους. Η 

ψυχολογική θεραπεία αποτελεί µια εναλλακτική αποτελεσµατική 

θεραπεία εκτός της φαρµακευτική αγωγή για τη Τρίτη ηλικία. ∆εν 

υπάρχουν ενδείξεις ποιους µεθόδους ψυχολογικής θεραπείας είναι 

αποτελεσµατική από κάποια άλλη. Κυρίως εξαρτάται από το θεραπευτή 

ο οποίος θα προτιµήσει κάποιο συγκεκριµένο µοντέλο από κάποιο άλλο  

(Cuijpers et all, 2006). 

Είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι το υποστηρικτικό µοντέλο – 

ψυχοκοινωνικό µοντέλο περιλαµβάνει πρωταρχικά το οικογενειακό 

περιβάλλον, το φιλικό περιβάλλον του καθώς και όλους τους φορείς που 

προάγουν τη υγεία ψυχική – σωµατική, τη υποστήριξη στους 

ηλικιωµένους σε καθηµερινή βάση. 

Το οικογενειακό περιβάλλον εφόσον υπάρχει είναι απαραίτητο για την 

ψυχική υγεία του ηλικιωµένου. Οι θετικές διαπροσωπικές σχέσεις 

αυξάνουν την αυτοεκτίµηση του. Επίσης η οικογένεια συµβάλλει στις 

δουλειές του σπιτιού, στην οικονοµική του διαχείριση καθώς επίσης και 

στη λήψη οποιοδήποτε αποφάσεων της καθηµερινότητας τους. Οι φίλοι 

στηρίζουν και αυτοί µε τη σειρά τους τον ηλικιωµένο και κυρίως στις 

περιπτώσεις που διαβιούν µόνοι τους. 
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Η κοινωνία υποστηρίζει καθηµερινά τους ηλικιωµένους µε τα κέντρα 

Ανοικτής Προστασίας ηλικιωµένου που λειτουργούν  στους 

περισσότερους δήµους της χώρας µας. Ο ιατρός συνταγογραφεί εξετάζει 

τους ηλικιωµένους, ο κοινωνικός λειτουργός τους υποστηρίζει 

ψυχοκοινωνικά τόσο σε ατοµικό και τόσο σε οµαδικό επίπεδο µέσω 

δραστηριοτήτων.  

Το πρόγραµµα’’ Βοήθεια στο σπίτι’’ απευθύνεται σε ηλικιωµένους που 

διαβιώνουν µόνοι τους, δεν έχουν επαρκείς  οικονοµικούς πόρους και 

αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα υγείας. Ο κοινωνικός λειτουργός 

στηρίζει τους ίδιους, τις οικογένειες τους, έρχεται σε επαφή µε φορείς και 

υπηρεσίες. 

 Ο νοσηλευτής παρέχει νοσηλευτική φροντίδα συνταγογραφεί , 

πραγµατοποιεί  αιµοληψίες, βοήθεια και ο οικογενειακός βοηθός 

συµβάλει στην καθηµερινότητα του ηλικιωµένου, καθαρίζοντας την 

οικία , µαγειρεύοντας, πληρώνοντας λογαριασµούς κ.α.  

Ο ψυχολόγος – θεράποντας χρησιµοποιεί διάφορα µοντέλα και τεχνικές 

επιδιώκοντας τη θεραπεία  της κατάθλιψης  όπως συµβουλευτική , 

συµπεριφοριστικές – γνωστικές θεραπείες, ψυχανάλυση , ψυχοθεραπεία 

κ.α. 

Οι ψυχογηριατρικές µονάδες είναι ιδρύµατα κλειστής περίθαλψης 

ηλικιωµένων για όσους διαβιώνουν µόνοι τους, η είναι 

εγκαταλελειµµένοι από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Η ιδρυµατική 

προστασία χρειάζεται να παρέχει σταθερότητα, θετικές διαπροσωπικές 

σχέσεις. Ο ρόλος του φροντιστή εκεί κατέχει ιδιαίτερη σηµασία. Οι 

παράγοντες κινδύνου επηρεάζουν τη κατάθλιψη και καθιστούν την Τρίτη 

ηλικία ευάλωτη και ανίκανη. Η φτωχή φυσική άσκηση, οι χρόνιες 

ασθενείς, ο τρόποι ζωής , διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες κ.α. 

επιδρούν στην ποιότητα ζωής τους. Η πολιτεία χρειάζεται να λάβει υπ’ 

όψη της τους παράγοντες κινδύνου και να προάγει την υγεία. Χρειάζεται 
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να σχεδιασθούν στρατηγικές πρόληψης τόσο σε εθνικό και τόσο σε 

τοπικό επίπεδο.  

Η καλύτερη ποιότητα ζωής συµβάλει στη καλή υγεία , στις θετικότερες 

οικογενειακές σχέσεις στην οικονοµική ασφάλεια. Ο περιοδικός έλεγχος 

της υγείας τους , η διατήρηση της κοινωνικής υποστήριξης ακόµα και η 

εκπαίδευση στη νεότερη ηλικία κυρίως στην συνταξιοδότηση αποτελούν 

στρατηγικές πρόληψης. 

Όσον αφορά διάφορες µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν έδειξαν ότι 

υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ του φύλου και της κατάθλιψη. ∆ηλαδή  

οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες από τους άνδρες στα καταθλιπτικά 

συµπτώµατα. Η γυναίκα που βιώνει θετικά οικονοµικά στηρίγµατα και 

ποιότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις συσχετίζεται µε τη έλλειψη 

καταθλιπτικών συµπτωµάτων. Όσο αφορά τη ηλικία άλλη µελέτη έδειξε 

ότι οι ηλικιωµένοι άνω των 65 ετών αναφέρουν λιγότερο συµπτώµατα 

δυσφορίας ή έλλειψη ευχαρίστησης από ότι οι νέοι. Χρειάζεται να ληφθεί 

υπ’ όψη ένα σωρό παραγόντων όπως το φύλο ή ηλικία, προσωπικά 

χαρακτηριστικά κ.α σε σχέση µε τη κατάθλιψη . Τέλος, υπάρχει θετική 

συσχέτιση ανάµεσα στις γυναίκες και τη κατάθλιψη µε αποτέλεσµα να 

υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στα ελλείµµατα στη µνήµη και στη 

κατάθλιψη.                        

Σε ένα κόσµο που συνεχώς αλλάζει, τίποτα δε µένει πια σταθερό οι 

ηλικιωµένοι καλούνται να αντιµετωπίσουν τη σύγκρουση ανάµεσα στο 

χθες και το σήµερα, το αύριο  που είναι αβέβαιο, το παρελθόν και το 

µέλλον. Πολλοί από αυτούς ζουν αποξενωµένοι από τα δικά τους άτοµα, 

µόνοι ή χωρίς κανέναν να τους φροντίσει. Άλλοι  από αυτούς  ζουν 

αποστερηµένοι από τις δραστηριότητες και τους κοινωνικούς  ρόλους 

που κατείχαν στο παρελθόν. Το αίσθηµα  της αποµόνωσης και της 

µοναξιάς επηρεάζουν τη ψυχική τους υγεία. Αρκετά σωµατικά 

ενοχλήµατα και ψυχικές διαταραχές εµφανίζονται σαν αποτέλεσµα όλων. 
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Η κατάθλιψη επηρεάζει την καθηµερινότητα τους και τους καθιστά 

περισσότερο ευάλωτους και αποστασιοποιηµένους από τα κοινά και τους 

γύρω τους. Η ύπαρξη ενός υποστηρικτικού κοινωνικού δικτύου είναι 

ευθύνη όλων µας. Οι ηλικιωµένοι δεν είναι µόνο πολύτιµοι για εµάς αλλά 

και για τον εαυτό τους. Πρέπει να παραµείνουν ενεργοί ώστε να µπορούν 

να ανοίγουν νέους δρόµους µε τις γνώσεις τους, να προσφέρουν στο 

παρόν καινούριες ιδέες και ακόµα να τους δίδετε η ευκαιρία  για 

ευχαρίστηση και αυτοπραγµάτωση. 
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