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τρόπος ζωής, διατροφή, πνευματικότητα, σύστημα υγείας 

 

Σκοπός: Αντικείμενο διεξαγωγής της επικείμενης μελέτης, αποτέλεσε η διερεύνηση των 

προσδιοριστών της μακροζωίας σε επιλεγμένο δείγμα υπερηλίκων στην ορεινή Κρήτη και 

συγκεκριμένα στην περιοχή των Ζωνιανών.  Η συγκεκριμένη μελέτη επιδιώκει να 

εξερευνήσει και να κατανοήσει σε βάθος τις υποκειμενικές αντιλήψεις, πεποιθήσεις και 

εμπειρίες των ηλικιωμένων που ζουν στα Ζωνιανά, αναφορικά με την μακροζωία. Στόχος 

είναι να αναδυθεί μια βαθύτερη, αρτιότερη και περισσότερο επεξεργασμένη γνώση για το 

υπό έρευνα φαινόμενο, σε σχέση με το συγκεκριμένο δείγμα πληθυσμού.  

 

Μεθοδολογία: Επιλέχθηκε η διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας. Μετά από την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση ερευνών με θέμα την μακροζωία, ορίστηκαν οι θεματικές ενότητες των 

συνεντεύξεων. Στην συνέχεια σύμφωνα με αυτές προσδιορίστηκε η κατηγοριοποίηση των 

βιογραφικών αφηγήσεων. Βασική μέθοδος συλλογής στοιχείων, υπήρξε η μαγνητοφώνηση 

ημιδομημένων συνεντεύξεων σε ηλικιωμένους άνω των 80 ετών, που διαβιούν στα Ζωνιανά.  

 

Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν οι βιογραφικές αφηγήσεις των 

ηλικιωμένων. Το δείγμα συνίστατο από τέσσερις γυναίκες και πέντε άντρες. Το οπτικό 

πρίσμα κάθε συμμετέχοντα οδήγησε στην συλλογή πληροφοριών  που αφορούν τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά τους, την διατροφή τους, την καθημερινότητα τους, την 
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κατανάλωση βοτάνων, το ιατρικό ιστορικό τους και τον προσδιορισμό της πνευματικότητας 

τους. Οι προσδιοριστές της μακροζωίας που αναδύθηκαν από την ποιοτική ανάλυση των 

δεδομένων που συλλέχθηκαν από τις συνεντεύξεις των 9 ηλικιωμένων του δείγματος, είναι οι 

ακόλουθοι:  α) ο έγγαμος βίος – συντροφική ζωή, β) η αυτοδιαχείρηση, γ) η ζωντανή 

κοινωνική ζωή, δ) αίσθημα ασφάλειας, ε) η συμμόρφωση στις ιατρικές συμβουλές/ νέο τρόπο 

ζωής, στ) η μεσογειακή διατροφή, ζ) θετική/ δυναμική στάση ζωής, η) η θρησκευτικότητα. 

 

 

Συμπεράσματα: Οι προσδιοριστές της μακροζωίας που προέκυψαν από το δείγμα των 9 

ηλικιωμένων που ζουν στα Ζωνιανά, οδηγούν συμπερασματικά στην σπουδαιότητα της 

κοινοτικής συνοχής, εξαιτίας της οποίας οι άνθρωποι βιώνουν ασφάλεια, το αίσθημα του 

«ανοίκειν» και αντλούν την δυνατότητα της αυτοδιαχείρησης της ζωής τους. Επίσης αποτελεί 

σημαντική παρατήρηση ότι όλοι οι ηλικιωμένοι του δείγματος υιοθέτησαν στην ζωή τους  

δυναμική στάση και αισιόδοξη οπτική χρωματισμένη από τις κοινωνικές αξίες και την 

θρισκευτική τους πίστη.  
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Abstract 
 
 
Title: Examining the determinants of longevity in a selected of elderly in mountainous Crete

  

By: Elisabeth Antoniadou  

Supervisors: 1.Ch. Lionis, Professor, School of Medicine, Univ. Crete 

   

Date: December 2011  

 
 
Key words: longevity, elderly, aging, old age, mortality, lifestyle, nutrition, spirituality, health 

system 

 

Objective: This study investigates the determinants of longevity in a selected sample of 

elderly in mountainous Crete, specifically in the area of Zoniana. The main aim was to create 

a deeper, more comprehensive and refined knowledge of the under investigation 

phenomenon, focusing on the subjective perceptions, beliefs and experiences of elder people 

living in Zoniana in relation to longevity. 

 

Methodology: Qualitative research was chosen. The main subjects of the interviews were 

identified after longevity based article’s bibliography review. According to these subjects, the 

biographical narratives were categorized. The basic method of data collection was semi-

structured interviews of the over 80 years old people of Zoniana.  

 

Results: The collected and categorized results of five (5) men and four (4) women arose 

descriptive information concerning their demographic characteristics, diet and daily activity, 

consumption of herbs, health history and spirituality. The determinants of longevity that ensue 

from the qualitative data analysis research were a) marriage - fraternal life b) self-

management c) healthy social life d) sense of safety e) follow new lifestyle according to 

medical advice f) Mediterranean diet g) positive-dynamic way of living  e) religiousness. 

Conclusion: The determinants of longevity derived from the sample of 9 elderly living in 

Zoniana, lead conclusively to the importance of community cohesion, through which people 

create the sense of safety, of belonging and self-administration. The fact that the elderly of the 



Public Health & Health Care Management 
Faculty of Medicine – University of Crete 

 

sample take a dynamic and positive attitude in their life, influenced by their social values and 

religious beliefs is, also, an important observation.  
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1. Εισαγωγή 
 
Η μελέτη της διαδικασίας της γήρανσης και η επιδίωξη εύρεσης των προσδιοριστών της 

μακροζωίας αποτελούν στόχο για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Έχουν 

πραγματοποιηθεί απειράριθμες σχετικές μελέτες από την γένεση της επιστημονικής σκέψης. 

Η παρατήρηση του τρόπου ζωής των ανθρώπων κατά την διάρκεια της ζωής τους και η 

μελέτη των υπερηλίκων και των αιωνόβιων έχουν οδηγήσει σε αρκετά και σημαντικά 

συμπεράσματα. Η γηριατρική αποτελεί ένα σημαντικό και ανεξάρτητο κλάδο της ιατρικής. 

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις παγκόσμιες κοινωνικό-οικονομικό-πολιτικές 

συνθήκες  έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης του ανθρώπου.  

 

Τον Απρίλιο του 1999, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε ότι η 

ποσοστιαία αύξηση του γηραιού πληθυσμού παγκοσμίως και οι συνέπειες της γήρανσης στην 

υγεία πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ' όψιν. Ο ΠΟΥ εκτίμησε ότι 580 εκατ. άτομα παγκοσμίως 

είναι ηλικίας 60 ετών και άνω, 355 εκατ. εκ των οποίων ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Επιπλέον, από το 2020, ένα δισ. άτομα παγκοσμίως θα είναι υπερήλικες. Η ποσοστιαία 

αύξηση του πληθυσμού των ηλικιωμένων έχει ως αποτέλεσμα περισσότερα άτομα με προ-

βλήματα όρασης και ακοής, με προβλήματα ψυχικής υγείας, αρθρίτιδας και στοματικές και 

οδοντικές διατραχές. Σήμερα, η περίθαλψη στις αναπτυσσόμενες χώρες εστιάζεται στα 

μεταδιδόμενα νοσήματα και δίνεται λιγότερη προσοχή στις ανάγκες των ηλικιωμένων.  

 

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ η κατάταξη κάποιου στην Τρίτη ηλικία καθορίζεται από το 60ο 

ηλικιακό έτος ζωής. Καθώς όμως το προσδόκιμο επιβίωσης αγγίζει ανάλογα την περιοχή 

μελέτης τα 90 έτη ή και περισσότερα, και οι αιωνόβιοι αποτελούν ένα σημαντικό αριθμητικό 

ποσοστό παγκοσμίως, οι επιστήμονες όφειλαν να ορίσουν υποκατηγορίες για την ομάδα των 

υπερηλίκων. Στόχος αυτής της κατηγοριοποίησης είναι η δημιουργία ηλικιακών ομάδων με 

κοινά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε οι ομάδες αυτές να είναι ικανές να μελετηθούν από την 

επιστημονική κοινότητα αλλά και να εξυπηρετηθούν από τα συστήματα υγείας. Ο ΠΟΥ 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ξεχωριστές ανάγκες και την υγεία των ηλικιωμένων κατέληξε στην 

ακόλουθη κατηγοριοποίηση) 60 – 74έτη, β) 75 – 85έτη, γ) 85+έτη. 

 

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής αποτελεί ένα σημαντικό ανθρώπινο επίτευγμα, όμως 

παράλληλα αποτελεί και μία ισχυρή πρόκληση για την ανθρωπότητα. Κατά την διάνυση του 

21ου αιώνα θα δημιουργηθούν σοβαρές κοινωνικό - οικονομικές απαιτήσεις από την ραγδαία 

αύξηση του γηραιού πληθυσμού. Ο ΠΟΥ (WHO, Active aging: a policy framework, 2002) 
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θεωρεί ότι οι χώρες δεν έχουν την δυνατότητα να είναι βιώσιμες με την ποσοστιαία αύξηση 

του γηραιού πληθυσμού, σύμφωνα με τις υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες και τους 

υπάρχοντες οικονομικούς πόρους. Αυτή η συνειδητοποίηση είχε ως αποτέλεσμα, την 

πρωτοβουλία του ΠΟΥ  να κατευθύνει τις χώρες σε προγράμματα και πολιτικές που να 

στοχεύουν στην  υγιή γήρανση (active aging). Δηλαδή πολιτικές και προγράμματα που 

στοχεύουν στο υγεία   και στην  αξιοποίηση του δυναμικού του ηλικιωμένου πληθυσμού.  

 

Στην Ελλάδα το αναμενόμενο ο μέσος όρος ζωής στους άνδρες το 1990 ήταν τα 75 έτη, το 

2000 ήταν τα 76 έτη και το 2009 τα 78 έτη. Για τις γυναίκες τα αντίστοιχα όρια 

θνησιμότητας ήταν το 1990 τα 79 έτη, το 2000 τα 81 έτη και το 2009 τα 83 έτη. Ο μέσος 

όρος ζωής στην Ελλάδα το 1990 ήταν τα 77 έτη, το 2000 ήταν τα 78 έτη και το 2009 τα 80 

έτη (World health statistics 2011). Παρατηρείται η συνεχής άνοδος του προσδόκιμου 

επιβίωσης. 

 

Οι Έλληνες όπως και κάθε λαός έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη 

ιστορία, ιδιαίτερη παράδοση, ξεχωριστή καθημερινότητα. Αυτή η εργασία αποτελεί μία 

προσπάθεια διερεύνησης των προσδιοριστών της μακροζωίας σε ένα επιλεγμένο δείγμα 

Ελλήνων υπερηλίκων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, επιλέχθηκε η διερεύνηση του 

τρόπου ζωής και η αναγνώριση της κατάστασης της υγείας μίας συγκεκριμένης ομάδας 

υπερηλίκων που αντιπροσωπεύουν, μία ελληνική, αποκεντρωμένη, ορεινή κοινότητα. Στην 

συνέχεια επιδιώχθηκε η εκ βαθέων ανάλυση βιογραφικών στοιχείων του δείγματος 

πλυθησμού, με στόχο τον εντοπισμό των παραγόντων που οδήγησαν το συγκεκριμένο 

πληθυσμό στην μακροζωία. 

Η συγκεκριμένη μελέτη, διερεύνησε τους προσδιοριστές της μακροζωίας, σε επιλεγμένο 

δείγμα ηλικιωμένων ανθρώπων που διαβιούν σε χωριό της ορεινής Κρήτης. Τα ερευνητικά 

ερωτήματα που τέθηκαν έχουν στόχο την διερεύνηση και όχι την επαλήθευση ή μη. Η  

συλλογή στοιχείων πραγματοποιήθηκε στοχεύοντας στην διερεύνηση των προσδιοριστών 

μακροζωίας, της συγκεκριμένης κοινότητα και της συγκεκριμένης γενιάς. Είναι ήδη από 

πρότερες έρευνες αποδεδειγμένο ότι οι στόχοι για το μέλλον, η καλή διάθεση, η ποιότητα 

ζωής λειτουργούν υπέρ της μακροζωίας. Το ίδιο ισχύει και για την εξέλιξη και αποκέντρωση 

των ιατρικών υπηρεσιών, οι οποίες προσφέρουν ποιοτική φροντίδα υγείας. Επίσης ο τρόπος 

ζωής, το περιβάλλον, οι παραδόσεις και η πνευματικότητα αποτελούν δείκτες μακροζωίας.  

Ο στόχος της έρευνας αυτής ήταν μέσα από την διερεύνηση των προαναφερόμενων 

αποδεδειγμένων δεικτών σε σχέση με το συγκεκριμένο δείγμα και πεδίο μελέτης,  να 

διεξαχθούν συμπεράσματα και προβληματισμοί. 

Οι επιμέρους στόχοι της μελέτης αποσκοπούσαν στην διερεύνηση: 
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α) της υποκειμενικής αντίληψης των ηλικιωμένων, σχετικά με την ποιότητα της ζωής τους 

και τους παράγοντες που την επηρέασαν  

β) της χρήσης των τοπικών υπηρεσιών υγείας κατά την διάρκεια της ζωής τους, δίνοντας 

έμφαση στα τελευταία 2 χρόνια της ζωής τους και την ποιότητα της διαπροσωπικής σχέσης 

που μοιράζονται με τον θεράποντα ιατρό τους και το υπόλοιπο προσωπικό του Κέντρου 

Υγείας και του Περιφερειακού ιατρείου.  

γ)της κατανάλωσης αρωματικών βοτάνων και του τρόπου ζωής τους συνολικά (διατροφή, 

άσκηση, κοινωνική δραστηριότητα κ.λ.).  

δ)της πνευματικότητας και της στάσης ζωής που διαθέτουν.  
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1.1 Έννοιες και θεωρίες της γήρανσης  

Η γήρανση οριοθετείτε βάσει της χρονολογικής ηλικίας. Ως ομάδα, οι ηλικιωμένοι είναι 

άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Οι ηλικίες αυτές έχουν οριστεί συμβατικά και αυθαίρετα, με 

σκοπό να διευκολυνθεί η διαχείριση των κοινωνικών προγραμμάτων. Για παράδειγμα, το 

1884, η Γερμανία όρισε το 65ο έτος ως το όριο εισόδου στην τρίτη ηλικία για τη θέσπιση 

ενός εθνικού προγράμματος συνταξιοδότησης. Στη συνέχεια, και άλλες χώρες ακολούθησαν 

το παράδειγμα της Γερμανίας. 

 

Τον περασμένο αιώνα, οι μεταβολές που συντελέστηκαν στον τομέα της υγείας και της 

μακροβιότητας υπήρξαν εντυπωσιακές. Στις αρχές του 21ου αιώνα, η κοινωνία χα-

ρακτηρίζεται από ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας και της γνώσης. Αντίστοιχα, οι σχετικοί 

με την ηλικία κανόνες και ορισμοί έχουν αλλάξει σημαντικά. Με την αύξηση της 

μακροβιότητας, ο κύκλος ζωής και η έννοια της γήρανσης πρέπει να επαναπροσδιοριστούν.   

Οι Ebersole & Hess (1998) ταξινόμησαν τους υπερήλικες ως ακολούθως: 

• Πολύ νέοι-ηλικιωμένοι (56-64 ετών) 

• Νεοι-ηλικιωμένοι (65-75 ετών) 

• Μεσόκοποι-ηλικιωμένοι (76-84 ετών) 

• Γέροι-ηλικιωμένοι (85-99 ετών) 

• Επίλεκτοι-ηλικιωμένοι (100 ετών και άνω) 

Οι ηλικιωμένοι δεν είναι ομοιογενής ομάδα και οι υγειονομικές τους ανάγκες και πόροι που 

απαιτούνται για την κάλυψη τους δεν είναι οι ίδιοι. Για παράδειγμα, οι υγειονομικές ανάγκες 

και πόροι για τους πολύ νέους ηλικιωμένους διαφέρουν για ευνόητους λόγους, από εκείνες 

των μεσόκοπων ηλικιωμένων και των γέρων ηλικιωμένων. 

 

1.1.1 Υγειονομικές ανάγκες των ηλικιωμένων: παγκόσμιο επίπεδο 

Τον Απρίλιο του 1999, ο ΠΟΥ προειδοποίησε ότι η ποσοστιαία αύξηση του γηραιού 

πληθυσμού παγκοσμίως και οι συνέπειες της γήρανσης στην υγεία πρέπει να ληφθούν 

σοβαρά υπ' όψιν. Ο ΠΟΥ εκτίμησε ότι 580 εκατ. άτομα παγκοσμίως είναι ηλικίας 60 ετών και 

άνω, 355 εκατ. εκ των οποίων ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον, από το 2020, ένα 

δισ. άτομα παγκοσμίως θα είναι υπερήλικες. Η ποσοστιαία αύξηση του πληθυσμού των 

ηλικιωμένων έχει ως αποτέλεσμα περισσότερα άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής, με 

προβλήματα ψυχικής υγείας, αρθρίτιδας και στοματικές και οδοντικές διαταραχές. Σήμερα, η 
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περίθαλψη στις αναπτυσσόμενες χώρες εστιάζεται στα μεταδιδόμενα νοσήματα και δίνεται 

λιγότερη προσοχή στις ανάγκες των ηλικιωμένων.  

 

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής αποτελεί ένα σημαντικό ανθρώπινο επίτευγμα, όμως 

παράλληλα αποτελεί και μία ισχυρή πρόκληση για την ανθρωπότητα. Στην πορία του 21ου 

αιώνα θα δημιουργηθούν σοβαρές κοινωνικο - οικονομικές απαιτήσεις από την ραγδαία 

αύξηση του γηραιού πληθυσμού. Ο ΠΟΥ  (WHO, Active aging: a policy framework, 2002) 

θεωρεί ότι οι χώρες δεν έχουν την δυνατότητα να είναι βιώσιμες με την ποσοστιαία αύξηση 

του γηραιού πληθυσμού, σύμφωνα με τις υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες και τους 

υπάρχοντες οικονομικούς πόρους. Αυτή η συνειδητοποίηση είχε ως αποτέλεσμα, την 

πρωτοβουλία του Π.Ο.Υ.  να κατευθύνει τις χώρες σε προγράμματα και πολιτικές που να 

στοχεύουν σε ενεργούς ηλικιωμένους (active aging). Δηλαδή πολιτικές και προγράμματα που 

στοχεύουν στο υγειές γήρας και την  αξιοποίηση του δυναμικού του ηλικιωμένου 

πληθυσμού.  

 

1.1.2 Επιλεγμένες θεωρίες της γήρανσης  
 
Στη προσπάθεια εξήγησης της διεργασίας της γήρανσης, έχουν προταθεί πάνω από 300 

θεωρίες (Mary A. Nies Melanie McEwen, 2001 σελ. 491) που φιλοδοξούν να εξηγήσουν το 

φαινόμενο.  Όλες αυτές,  έχουν συμβάλλει σημαντικά στην καλύτερη κατανόηση της 

γήρανσης και επομένως σε αποτελεσματικές μεθόδους επιβράδυνση της,  καμία όμως δεν 

έχει δώσει ακόμα οριστική απάντηση στο γιατί γερνάμε. Οι θεωρίες για την γήρανση 

διαιρούνται ουσιαστικά σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Τις βιολογικές (biological) και τις 

κοινωνικές (societal). Από τις θεωρίες για την βιολογική γήρανση του ανθρώπου, οι 

επικρατέστερες είναι οι εξής:  

 

• Η θεωρία ενεργοποίησης-δραστηριοποίησης: το κλειδί για καλά γηρατειά είναι η 

διατήρηση άριστων επιπέδων ενεργητικότητας από τη μέση ακόμα ηλικία. Η θεωρία 

οδήγησε στην ίδρυση πολλών κέντρων ενεργοποίησης/δραστηριοποίησης. 

• Η θεωρία της απόσυρσης: καθώς οι άνθρωποι γηράσκουν, οι ανάγκες τους μεταβάλλονται και 

από την ενεργό συμμετοχή οδηγούνται στην απόσυρση για περισυλλογή σχετικά με το 

νόημα της ζωής και τον επερχόμενο θάνατο. Εκτός από την απόσυρση του ατόμου από την 

κοινωνική ζωή, υπάρχει και η κοινωνική απομόνωση των ηλικιωμένων ατόμων. Η θεωρία 

αυτή προκάλεσε μεγάλες διαφωνίες. 
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• Η κοινωνιοπεριβαλλοντική θεωρία: η θεωρία αυτή απαντά στους περιορισμούς των θεωριών 

απόσυρσης και δραστηριοποίησης. Ως ολιστική θεωρία, εντάσσει τους ηλικιωμένους στο 

κοινωνικό και περιβαλλοντικό τους πλαίσιο. Η θεωρία αυτή θεμελιώνεται στις 

παρακάτω βασικές συνιστώσες: 

o Κανονιστική συνιστώσα: περιλαμβάνει συνήθεις μορφές συμπεριφοράς των 

ηλικιωμένων, σε κοινωνικές καταστάσεις. 

o Ατομική συνιστώσα: βασίζεται στο βαθμό συμπεριφορικής ευελιξίας που έχουν τα 

ηλικιωμένα άτομα από την άποψη των πόρων (π.χ. υγεία και χρήματα) 

o Προσωπική συνιστώσα: τα ηλικιωμένα άτομα εξετάζουν τη σημασία που έχουν γι' 

αυτούς οι κανόνες και τις αλληλεπιδράσεις τους με τους άλλους 

• Η θεωρία της Απώλειας των Σημαντικών Κοινωνικών Ρόλων: η θεωρία αυτή αντέκρουσε 

τη θεωρία της κοινωνικής απόσυρσης με βάση τον ισχυρισμό ότι η απόσυρση επιβλήθηκε 

λόγω της άρνησης του κοινωνικού ρόλου των ατόμων μεγάλης ηλικίας (π.χ. υποχρεωτική 

συνταξιοδότηση) 

• Η θεωρία της συνέχειας: η μοναδική προσωπικότητα και τα συμπεροφορικά χαρακτηριστικά 

και οι συνήθειες ενός ατόμου κατά τη διάρκεια της ζωής του συνεχίζουν να υπάρχουν ως 

τα γηρατειά. Η θεωρία αυτή προσπαθεί να εξισορροπήσει τις ακρότητες των θεωριών 

δραστηριοποίησης και απόσυρσης. 

• Η θεωρία των κοινωνικά αποδιοργανωτικών γεγονότων: εάν υπάρξει σοβαρή αποδιοργάνωση 

της ζωής, με διάφορους τρόπους σε σύντομες χρονικές περιόδους (π.χ. συνταξιοδότηση ή 

απώλεια συζύγου), το άτομο αντιδρά με κοινωνική απόσυρση. Η αντίδραση αυτή πρέπει να 

αναιρεθεί με την πάροδο του χρόνου, εάν όμως το άτομο αποσυρθεί, δύσκολα 

αποκαθίσταται.  

• Η θεωρία της αναδόμησης: ο αρνητικός στιγματισμός των ηλικιωμένων από την πλευρά της 

κοινωνίας και ο αυτοστιγματισμός μετά από αρνητικά γεγονότα της ζωής οδήγησε στην 

άποψη ότι τα ηλικιωμένα άτομα είναι ανίκανα και ανήμπορα. 

• Η θεωρία περί διαστρωμάτωσης της ηλικίας: η θεωρία αυτή αξιώνει την ύπαρξη 

αναπόφευκτης κοινωνικής διαστρωμάτωσης βάσει της ηλικίας και της κοινωνικής τάξης. Η 

σχετική κοινωνική ανισότητα των ηλικιωμένων ατόμων σε δεδομένο χρόνο ή κατάσταση 

εξαρτάται από τα τυπικά τους βιώματα στην πορεία της ζωής τους και οφείλεται κυρίως 
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στις σωματικές και ψυχολογικές μεταβολές που επιτελούνται και στις ιστορικές περιόδους 

(π.χ. πόλεμοι) τις οποίες βίωσαν. 

• Η θεωρία του εκσυγχρονισμού: η απώλεια της κοινωνικής θέσης των ηλικιωμένων συνιστά 

οικουμενική εμπειρία, σε όλους τους πολιτισμούς, στη διάρκεια της οποίας λαμβάνει χώρα η 

διεργασία του εκσυγχρονισμού, που επηρεάζει κυρίως τους νέους και που περιλαμβάνει 

συνήθως τη νέα τεχνολογία. 

• Η θεωρία περί φθοράς του προτύπου: η θεωρία αυτή εστιάζεται στις εκφυλιστικές πλευρές 

της γήρανσης και στους πολλαπλούς βαθμούς εκφύλισης. Βασίζεται στην ιδέα ότι 

ουσιαστικά «εξαντλούνται» τα θεμελιώδη στοιχεία της ζωτικής διεργασίας. 

• Η θεωρία της αυτοανοσίας: η θεωρία αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι με. την πάροδο της 

ηλικίας, αυξάνονται οι μεταλλάξεις κατά την κυτταρική διαίρεση και ο οργανισμός αντιδρά 

στις μεταλλάξεις αυτές ως ξένο υλικό. Σε μια προσπάθεια εξουδετέρωσης των 

μεταλλάξεων αυτών, σχηματίζονται αντισώματα, με συνέπεια την ανάπτυξη 

αυτοανοσίας. Αν και οι αυτοάνοσες απαντήσεις στοχεύουν στο να είναι προσαρμόσιμες, με 

την πάροδο του χρόνου οι απαντήσεις αυτές οδηγούν στην καταστροφή των ιστών του 

ίδιου του σώματος. 

1.1.3 Δείκτες θνησιμότητας 

Παρ΄ όλο που η  υγεία του συνολικού πληθυσμού στην Ευρώπη βελτιώθηκε εντυπωσιακά  

κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα, η ανισότητα (Interim second report in social determinants 

of health and the health divide in the who European region, 2011) στην υγεία εξακολουθεί να 

υφίσταται, με αποτέλεσμα να καθρεφτίζεται στον προσδόκιμο επιβίωσης κατά την γέννηση 

και στο προσδόκιμο όριο επιβίωσης κάθε χώρας. Επίσης η ανισότητα στην υγεία γίνεται 

αντιληπτή και στον πληθυσμό κάθε χώρας ξεχωριστά. Έχει επιβεβαιωθεί από πολλές έρευνες 

(Kaare Christensen et al. 2009, Aging population: The challenges ahead)  ότι η κοινωνική 

διαστρωμάτωση και το εισόδημα αποτελούν καθοριστικό παράγοντα αντανάκλασης στην 

ποιότητα υγείας. 

 

Οι διαφορές του προσδόκιμου επιβίωσης μειώνονται με τη μείωση της κοινωνικο-οικονομικής 

μεταβλητότητας. Τα άτομα με υψηλότερα εισοδήματα έχουν συνήθως μεγαλύτερη επιβίωση και 

καλύτερη ποιότητα υγείας συγκριτικά με τα άτομα χαμηλότερων εισοδημάτων σε όλες τις φυλές και 

εθνότητες (Interim first report on social determinants of health and the health divide in the 

Who European region, 2010). Οι σύγχρονες τάσεις για αύξηση του χάσματος μεταξύ πλουσίων 

και φτωxών μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη διαφοροποίηση του προσδόκιμου επιβίωσης μεταξύ 
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ατόμων διαφορετικού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου. Απαιτείται μεγαλύτερη έρευνα σχετικά και 

με άλλες μεταβλητές του τρόπου διαβίωσης προκειμένου να προσδιοριστεί η επίδραση τους στη 

μακροβιότητα. 

 

Παρατηρείται ότι σύμφωνα με έρευνα των Ηνωμένων Εθνών, (Dada source: United Nations, 

world population prospects: 2008 revision, 2009), παγκοσμίως έχει αυξηθεί σημαντικά το 

προσδόκιμο επιβίωσης από 1950 έως το 2009. Είναι ενδιαφέρον ότι οι λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες διατηρούν ένα χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης σε σχέση με τα 

ανεπτυγμένα κράτη όμως παρουσιάζουν σταθερά αυξητική πορεία από το 1950 έως σήμερα.  

   

Στην Ελλάδα το προσδόκιμο επιβίωσης στους άνδρες το 1990 ήταν τα 75 έτη, το 2000 ήταν 

τα 76 έτη και το 2009 τα 78 έτη. Για τις γυναίκες τα αντίστοιχα όρια θνησιμότητας ήταν το 

1990 τα 79 έτη, το 2000 τα 81 έτη και το 2009 τα 83 έτη. Ο μέσος όρος θνησιμότητα στην 

Ελλάδα το 1990 ήταν τα 77 έτη, το 2000 ήταν τα 78 έτη και το 2009 τα 80 έτη (World health 

statistics 2011). Παρατηρείται ότι οι γυναίκες διαβιούν κατά μέσο όρο περίπου 5 έτη 

παραπάνω από τους άντρες. Επίσης ότι κάθε 10 χρόνια αυξάνεται κατά 1 ή 2 χρόνια το 

προσδόκιμο επιβίωσης για κάθε φύλο. 

 

1.1.4 Αίτια θανάτου  

Αν και n βασική αιτία θανάτου όλων των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών είναι η νόσοι του 

κυκλοφορικού συστήματος, υπάρχει σημαντική απόκλιση βάσει της ηλικίας, (WHO, 2006, 

Numbers and rates of registered deaths). Επί παραδείγματι, για τα άτομα ηλικίας 65-74 ετών, 

τα βασικά αίτια θανάτου με κατιούσα σειρά είναι ο καρκίνος, η καρδιακή νόσος, η χρόνια 

αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), το εγκεφαλικό επεισόδιο, η πνευμονία και η γρίπη. Για 

τα άτομα ηλικίας 75-84 ετών, η σειρά κατάταξης είναι καρδιακή νόσος, καρκίνος, εγκεφαλικό 

επεισόδιο, ΧΑΠ, γρίπη και πνευμονία. Για τα άτομα 85 ετών και άνω, οι βασικές αιτίες 

θανάτου είναι η καρδιοπάθεια, ο καρκίνος, το εγκεφαλικό επεισόδιο, η πνευμονία, η γρίπη και 

η ΧΑΠ. 

 

Επί του παρόντος, οι καρδιακές παθήσεις προκαλούν το 35% περίπου των συνολικών 

θανάτων στους ηλικιωμένους άνδρες, αλλά συνολικά, οι δείκτες θνησιμότητας από καρδιακή 

νόσο και εγκεφαλικά επεισόδια έχουν παρουσιάσει πτώση από τη δεκαετία του 1980. 

Αντίθετα, οι δείκτες. θνησιμότητας από καρκίνο συνεχίζουν να αυξάνονται. Τα ακολούθα 

είναι άλλα στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με τα αίτια θανάτου κατά την τρίτη ηλικία.  
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■ Το ποσοστό των θανάτων από εγκεφαλικό επεισόδιο αυξάνει με την ηλικία σε 10% μετά τα 

85 έτη 

■  Η πνευμονία και η γρίπη ευθύνονται για το 7% της συνολικής θνητότητας σε άτομα 

ηλικίας 85 ετών και άνω 

■ Η ΧΑΠ ευθύνεται για το 7% της συνολικής θνητότητας στους ηλικιωμένους 

■ Ο διαβήτης είναι η τρίτη αιτία θανάτου των ηλικιωμένων ιθαγενών Αμερικανών και η 

τέταρτη βασική αιτία θανάτου των ηλικιωμένων ισπανόφωνων. 

■  Η νόσος Alzheimer είναι η έκτη σε σειρά βασική αιτία θανάτου των λευκών γυναικών 

ηλικίας 85 ετών και άνω. 
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1.2 Γενικές πληροφορίες για τους ηλικιωμένους  
 

Η κοινωνία μας έχει ορίσει αυθαίρετα ως ηλικιωμένο εκείνον που έχει περάσει την ηλικία των 65 

ετών. Η αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων δημιουργεί και αυξημένες ανάγκες φροντίδας 

υγείας. Καθώς το σύστημα φροντίδας υγείας μεταβάλλεται για να ανταποκριθεί στις ανάγκες 

αυτές, οι υπηρεσίες υγείας καλούνται να νοσηλεύσουν περισσότερα υγιή ή ασθενή ηλικιωμένα 

άτομα. Επομένως είναι σημαντικό οι επαγγελματίες υγείας να κατανοούν τις έννοιες (Healthy 

Life Years in the European Union: Facts and Figures, 2005, σελ. 122 -128) της ανάπτυξης και 

της εξέλιξης αναφορικά με τα ηλικιωμένα άτομα και οι υπηρεσίες υγείας να είναι 

προετοιμασμένες να προσφέρουν την ανάλογη φροντίδα.   

 

Στην «Παγκόσμια Συνέλευση του Γήρατος», η οποία συνήλθε στην Βιέννη το 1982,  κατόπιν 

αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε.,  αποφασίστηκε ως όριο για την καταγραφή 

των ατόμων που ανήκουν στην τρίτη ηλικία, η ηλικία των 60  ετών και άνω. Στην Αμερική,  

οι επιστήμονες θέτουν ως αντίστοιχο όριο την ηλικία των 65  ετών και άνω.  Πλέον έχει 

καθοριστεί ο διαχωρισμός του συνόλου των υπερηλίκων σε υποσύνολα ηλικιών,  εξαιτίας 

της διαφορετικότητας των προβλημάτων που προκύπτουν ανάλογα με την εξέλιξη της 

ηλικίας (Δαρδαβέσης,1999) 

  

Επικρατεί διεθνώς η ηλικία των 65  ετών ως έναρξη των γηρατειών, καθώς η ηλικία αυτή 

ταυτίζεται με την ηλικία της συνταξιοδότησης. «Οι βασικοί παράγοντες που ασκούν 

καθοριστική επίδραση στην διαδικασία της γήρανσης σύμφωνα με τον Hayflic (1996) είναι 

οι ακόλουθοι: η κληρονομικότητα, το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον,  η κοινωνική 

προσαρμογή και η συμπεριφορά, η ψυχοσύνθεση του ατόμου και η υγιεινή διαβίωση».   

 

1.2.1 Τα προβλήματα υγείας των ηλικιωμένων ατόμων  

Τα περισσότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη γήρας ανακύπτουν από την επιδείνωση των 

σωματικών και νοητικών ικανοτήτων. Ο Blomquist (1993) δήλωσε ότι ευτυχία για τα 

ηλικιωμένα άτομα είναι «κάποιο μέρος για να ζήσουν, κάποιο άτομο για ν' αγαπούν και κάτι 

για να κάνουν», που σημαίνει τη δυνατότητα τους να ζουν και να λειτουργούν 

αποτελεσματικά μέσα στην κοινωνία ασκώντας το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Η αδυναμία 

επιτέλεσης αυτών των πραγμάτων γίνεται αντιληπτή, ως πρόβλημα.  

 

 

 

Διατροφή 
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Οι συνιστώμενες διαιτολογικές παροχές για τα ηλικιωμένα άτομα διαφέρουν από εκείνες των 

νέων και μεσηλίκων ατόμων. Καθώς τα άτομα γηράσκουν, οι ενεργειακές τους ανάγκες 

τυπικά μειώνονται, ενώ οι ανάγκες σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία παραμένουν ίδιες. Ία 

ηλικιωμένα άτομα πρέπει να εξισορροπούν τη διατροφική τους πρόσληψη για να διατηρούν 

ένα άριστο επίπεδο υγείας.  

 

Το 50% των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που ζουν μόνα παρουσιάζουν συγκεκριμένα 

θρεπτικά ελλείμματα. Τα άτομα υψηλότερου κινδύνου είναι οι πολλοί ηλικιωμένοι, οι 

μειονότητες, οι άποροι και οι ασθενείς με νόσο Alzheimer και άλλους τύπους άνοιας. Τα 

σημεία κακής θρέψης συχνά συγχέονται με τα σημεία της γήρανσης και οι εσφαλμένες 

διαγνώσεις οδηγούν σε πρόωρο θάνατο και δυσβάσταχτο κόστος για το σύστημα 

υγειονομικής περίθαλψης (Antonia Trichopoulou et.al, 2005). 

 

Εάν η τροφή δεν είναι ευχάριστη και το άτομο δεν επιθυμεί να φάει, η διατροφή μπορεί να 

είναι ανεπαρκής. Ακόμη και όταν διανέμονται έτοιμα γεύματα, το άτομο μπορεί να μην τα 

καταναλώσει εάν το φαγητό έχει συμβολική σημασία και συνδυάζεται με οικογενειακές 

συγκεντρώσεις, για ένα άτομο που τώρα ζει μόνο ή εάν η πολιτισμική και θρησκευτική 

παράδοση υπαγορεύει διαφορετική προετοιμασία των υλικών. Η μοναξιά, η κατάθλιψη, η 

θλίψη και το άγχος είναι συνήθεις λόγοι αλλαγής των διαιτητικών συνήθειων. Μεγάλος 

αριθμός ηλικιωμένων καταναλώνει τροφές χαμηλής θρεπτικής αξίας, με αποτέλεσμα να 

περιέρχεται σε υποσιτισμό διότι αυτό το είδος διατροφής ικανοποιεί το αίσθημα της πείνας 

και είναι εύκολα διαθέσιμο. Αυτή η κακή επιλογή διατροφής συχνά οφείλεται σε 

συναισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης που περιορίζουν την απαιτούμενη ενέργεια για την 

προετοιμασία μιας πιο θρεπτικής τροφής. 

 

Η σταθερή, καλή διατροφή είναι πιθανώς η μεγαλύτερη και η πιο απλή συνδρομή στη 

σωματική και ψυχική υγεία του ατόμου και αποδίδει μέγιστο κέρδος σε σχέση με τα χρήματα 

και το χρόνο που επενδύθηκε. Η ανεπαρκής θρέψη που απορρέει από ακούσια ασιτία οδηγεί 

στα ακόλουθα: 

• Επιβράδυνση κάθε διεργασίας ανάκαμψης 

• Μείωση μεταβολικού ρυθμού, θερμοκρασίας του σώματος, συχνότητας σφυγμού και 

αρτηριακής πίεσης 

• Ξηρό και κνησμώδες δέρμα 

• Αναιμία 

• Εξελκώσεις της στοματικής κοιλότητας 

• Παθολογικός καρδιακός ρυθμός 

• Διάβρωση των οστικών μεταλλικών αλάτων 

15 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
 

• Δυσκολία βάδισης 

• Απώλεια όρασης και ακοής 

• Διαταραχή του λόγου 

• Κώμα 

• Θάνατος 

 

Λειτουργική αναπηρία (ανικανότητα) 

Ένα κεντρικό θέμα της υγείας των ηλικιωμένων ατόμων είναι η διατήρηση της σωματικής 

και νοητικής λειτουργικής τους ικανότητας για την επιτέλεση των καθημερινών  

δραστηριοτήτων που απαιτούνται για μια υγιεινή διαβίωση χωρίς λειτουργική εξάρτηση και 

περιορισμούς. Ο περιορισμός των δραστηριοτήτων αυτών θεωρείται ως λειτουργική 

αναπηρία. Η διατήρηση της αυτονομίας και η εξάλειψη του κόστους υγειονομικής 

περίθαλψης επιτυγχάνεται όταν τα ηλικιωμένα άτομα έχουν την ικανότητα να 

πραγματοποιούν τις αγορές τους, να μαγειρεύουν τα γεύματα τους, να κάνουν μπάνιο και να 

ντύνονται μονοί τους. Η λειτουργική αναπηρία καθιστά τις βασικές καθημερινές 

δραστηριότητες (π.χ. λουτρό, σίτιση και ένδυση) και τις οργανωτικές καθημερινές 

δραστηριότητες (π.χ. προετοιμασία γεύματος, αγορές, οικιακές εργασίες) χρονοβόρες 

διαδικασίες και προκαλεί συνεχή εκνευρισμό, καθώς θίγεται κινητικότητα και η επικοινωνία 

με τον έξω κόσμο. 

 

Οι περιορισμοί της κινητικής δραστηριότητας αυξάνουν με την ηλικία και οι γυναίκες είναι 

πιθανότερο να έχουν σωματικούς περιορισμούς συγκριτικά με τους άνδρες. Το 20% περίπου 

των ατόμων ηλικίας άνω των 70 ετών δυσκολεύονται να εκτελέσουν μία τουλάχιστον βασική 

καθημερινή δραστηριότητα και το 10% δυσκολεύονται να επιτελέσουν μία τουλάχιστον 

οργανωτική δραστηριότητα. Κατά κύριο λόγο η αρθρίτιδα είναι η πάθηση που συσχετίζεται 

με λειτουργική αναπηρία, και αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες της αδυναμίας επιτέλεσης 

των καθημερινών δραστηριοτήτων (USDHHS, 2000). 

Βοηθήματα, όπως τα ακουστικά βαρηκοΐας, ο εξοπλισμός για διαβητικούς ασθενείς και 

ασθενείς με αναπνευστικές παθήσεις, οι βακτηρίες και βοηθητικά πλαίσια βάδισης είναι 

χρήσιμα για το χειρισμό των προβλημάτων υγείας και παρατείνουν τη λειτουργική 

ανεξαρτησία του ασθενούς. Από τα άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω, το 39% αναφέρουν τη 

χρήση ειδικών βοηθημάτων. Το ποσοστό των ηλικιωμένων ατόμων που χρησιμοποιούν τα ει-

δικά αυτά βοηθήματα αυξάνει με την ηλικία και τα άτομα ηλικίας 85 ετών και άνω έχουν 

διπλάσια πιθανότητα να χρησιμοποιήσουν τρία ή περισσότερα ειδικά "βοηθήματα 

συγκριτικά με τα άτομα 70-74 ετών. Τα βοηθήματα βάδισης (π.χ. βακτηρίες και βοηθητικά 

πλαίσια βάδισης) είναι αυτά που χρησιμοποιούνται συνήθως και ακολουθούν τα ακουστικά 

βαρηκοΐας, ο αναπνευστικός εξοπλισμός και ο εξοπλισμός για διαβητικούς ασθενείς. 
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Ατυχήματα 

Ο συνδυασμός περιορισμένης αισθητηριακής αντίληψης, παρατεταμένου χρόνου αντίδρασης 

(χρόνος αντανακλαστικής αντίδρασης), κυκλοφορικών μεταβολών που συνεπάγονται ζάλη ή 

απώλεια της ισορροπίας (αστάθεια) και σύγχυσης ανοϊκής προέλευσης αυξάνουν την 

επιρρέπεια των υπερηλίκων στα ατυχήματα. Ο Walker (1998) περιέγραψε τους συχνότερους 

λόγους πτώσεων ως ακολούθως: 

• Ελάττωση της όρασης 

• Ελάττωση του συντονισμού της κίνησης (διαταραχές στάσης και ισορροπίας) 

• Ελάττωση μυϊκής ισχύος και ευκαμψίας 

• Φάρμακα και αλκοόλ (π.χ. ζάλη, αδυναμία, υπνηλία) 

• Χρόνια νόσος (π.χ. αρθρίτιδα, νόσος του Parkinson και διαβήτης) 

• Άνοια 

• Φόβος πτώσης 

• Επίσης τα άτομα τρίτης ηλικίας υποφέρουν από οδοντικά προβλήματα, από την 

έκπτωση της ακοής και της Όρασης, από ψυχικές διαταραχές, από τη νόσο Alzheimer, 

την κατάθλιψη,  την  ακράτεια, την θερμική εξάντληση και την υποθερμία.  

 

1.2.2 Μεταβατικές διεργασίες κατά την τρίτη ηλικία 

Η τρίτη ηλικία είναι μία περίοδος πολλαπλών μεταβολών, όπως η μετεγκατάσταση, η 

σύνταξη, η χρόνια νόσος, η χηρεία και η ανάληψη ρόλων παροχής φροντίδας. Καθώς τα 

άτομα γηράσκουν, διέρχονται από μια περίοδο μεταβατικών φάσεων και βιώνουν πολλές 

αλλαγές σε σχέση με τους ρόλους που διαδραματίζουν (π.χ. από πατέρας-παππούς ή από 

εργαζόμενος-συνταξιούχος). Οι διεργασίες αυτές μπορεί να είναι αποδιοργανωτικές και να 

απαιτούν νέες δεξιότητες, σχέσεις και στρατηγικές αντιμετώπισης. Οι μεταβατικές φάσεις 

μπορεί να είναι αναπτυξιακές ή να συσχετίζονται με περιόδους κρίσης, όπως η νόσος. 

Οι αντιδράσεις του ατόμου διαφέρουν, ανάλογα με το εάν οι αλλαγές είναι θετικές και 

προβλεπόμενες ή αρνητικές και απρόβλεπτες. Για παράδειγμα, εάν ένα ηλικιωμένο άτομο 

επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί και το έχει προγραμματίσει, τότε η μεταβολή είναι θετική. 

Αντίθετα, εάν η συνταξιοδότηση επιβάλλεται, λόγω προβλημάτων υγείας ή «τακτικής της 

εταιρείας», τότε η διεργασία είναι αρνητική. Ένα άλλο παράδειγμα αφορά στο ρόλο του 

παππού, που μπορεί να γίνει αποδεκτός με ικανοποίηση ή να θεωρηθεί από το άτομο ως ένα 

«πρόωρο» και αρνητικό γεγονός.  
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1.2.3 Σημαντικά γεγονότα κοινωνιολογικής αξίας & παρατήρησης, σε σχέση με την 

γήρανση του πληθυσμού σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

 

Ο ηλικιωμένος πληθυσμός σε όλο τον κόσμο, δηλαδή οι άνθρωποι από 60 ετών και πάνω, 

αποτελούν την ομάδα με τη γρηγορότερη αριθμητική αύξηση( 

http://www.who.int/features/factfiles/ageing/ageing_facts/en/index.html).  Η άνοδος του 

ηλικιακού ορίου επιβίωσης αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Έως το 2050, σχεδόν το 

80% των ηλικιωμένων θα διαμένουν σε χώρες υπό ανάπτυξη. Η αύξηση της ηλικίας 

επιβίωσης αυξάνεται παράλληλα με τον αριθμό του αστικού πληθυσμού. Το 2007 

περισσότεροι από τους μισούς σε αριθμό ανθρώπους στον πλανήτη διαμένουν σε πόλεις. 

Μέχρι το 2030 υπολογίζεται ότι ο αριθμός των αστών παγκοσμίως θα αποτελεί το 60% του 

πληθυσμού. 

 

Η γήρανση του πληθυσμού είναι ένας θρίαμβος της σύγχρονης κοινωνίας. Αντανακλά την 

βελτίωση της παγκόσμιας υγείας και θέτει προκλήσεις για τον 21ο αιώνα σε σχέση με τις 

αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Το 2005 το όριο επιβίωσης, σε χώρες όπως η 

Ιαπωνία και η Γαλλία βρίσκονταν ήδη στα 80 έτη. Η επέκταση της επιβίωσης επίσης 

ανέρχεται σε χώρες υπό ανάπτυξη. Παραδείγματος χάριν, ένα παιδί που θα γεννηθεί τώρα 

στην Χιλή, στην Κόστα Ρίκα, στην Τζαμάικα, στην Ταϊλανδή αναμένεται να ζει για 

περισσότερο από 70 χρόνια. 

 

Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην ηλικία επιβίωσης από την γέννηση του ατόμου μεταξύ των 

κρατών. Η ανισότητα στην παγκόσμια υγεία 

(http://www.who.int/features/factfiles/ageing/ageing_facts/en/index.html)  επιμένει καθώς 

ενώ στην Ιαπωνία υφίσταται το υψηλότερο όριο επιβίωσης δηλαδή 82,2 ενώ σε αρκετά 

κράτη της Αφρικής το αντίστοιχο όριο είναι 40 χρόνια λιγότερα. Μεταξύ κρατών η 

ανισότητα στην υγεία είναι εξίσου σημαντική. Στις ενωμένες πολιτείες της Αμερικής, οι 

ομάδες ανθρώπων που ανήκουν σε υψηλότερα κοινωνικό-οικονομικά στρώματα, αναμένεται 

να ζήσουν περισσότερο κατά 20 χρόνια συγκριτικά με τα χαμηλότερα κοινωνικό-οικονομικά 

στρώματα. 

 

Μέχρι το 2050, περίπου το 80% όλων των θανάτων αναμένεται να αφορά ανθρώπους άνω 

των 60 ετώ ( http://www.who.int/features/factfiles/ageing/ageing_facts/en/index.html). Οι 

δαπάνες για την υγεία αυξάνονται με την ηλικία και συγκεντρώνονται στα τελευταία έτη 

ζωής – όμως όσο μεγαλύτερος σε ηλικία πεθαίνει κάποιος, τόσο μικρότερο κόστος 

συγκεντρώνεται σε εκείνη την περίοδο. Η καθυστέρηση της ηλικίας θανατου και η 

προώθηση της υγιούς γήρανσης, σε  συνδυασμό  με την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών 
18 
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για τα άτομα που βρίσκονται σε τελικό στάδιο, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική 

μείωση του κόστους των υπηρεσιών της υγείας. Επενδύωντας στην υγεία κατά την διάρκεια 

της ζωής, παράγονται κέρδη στην κοινωνία. Οι υγιείς ηλικιωμένοι παρουσιάζουν μία πηγή 

εσόδων για τις οικογένειες τους, για τις κοινότητες και την οικονομία. Σπάνια είναι αργά για 

να αλλάξεις επικίνδυνες συμπεριφορές ώστε να προωθήσεις την υγεία: για παράδειγμα, το 

ρίσκο πρόωρου θανάτου μειώνεται κατά 50% αν κάποιος σταματήσει να καπνίζει μεταξύ 60 

και 75 ετών. Η αποτελεσματικές κοινοτικές πρωτογενείς υπηρεσίες υγείας για ηλικιωμένους 

είναι ουσιαστικό να προωθούν την υγεία, να προλαμβάνουν την ασθένεια και να 

διαχειρίζονται τους χρόνια πάσχοντες. Γενικά, η εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας δεν 

περιλαμβάνει πληροφορίες για την φροντίδα ηλικιωμένων. Όμως θα αναγκαστούν να 

διαθέσουν πολύ επαγγελματικό χρόνο σε αυτό το μέρος του πληθυσμού. Ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας επιμένει ότι όλοι οι επαγγελματίες υγείας, θα έπρεπε να εκπαιδεύονται 

σε θέματα γηριατρικής, ανεξαρτήτως ειδικότητας  (Interim first report on social determinants 

of health and the health divide in the Who European region 2010). 

 

Οι καταστροφές και οι καταστάσεις έκτακτου κινδύνου πλήττουν σοβαρά τους ηλικιωμένους 

ανθρώπους. Για παράδειγμα, το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων, το 2004 στον ινδικό ωκεανό 

από τσουνάμι στην Ινδονησία, αφορούσε πληθυσμό 60 ετών και πάνω και η πλειοψηφία των 

θυμάτων από τον καύσωνα στου 2003 στην Ευρώπη, ήταν άνθρωποι 70 ετών και 

μεγαλύτεροι. Οι πολιτικές για την προστασία ηλικιωμένων κατά την διάρκεια καταστάσεων 

έκτακτου κινδύνου είναι απαραίτητες. 

 

Η κακοποίηση ηλικιωμένων βρίσκεται σε αύξηση όσο ο αυξάνεται ο πληθυσμός των 

ηλικιωμένων και οι κοινωνικές δυναμικές αλλάζουν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

εκτιμά ότι το 4% με 6% των ηλικιωμένων ανθρώπων παγκοσμίως έχουν υποστεί κάποια 

μορφή κακοποίησης –είτε σωματική, ψυχική, οικονομική η εξαιτίας παραμέλησης. Η 

κακοποίηση ηλικιωμένων είναι μία καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων (Interim first 

report on social determinants of health and the health divide in the Who European region 

2010). 
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1.2.4 Παράθεση των σύγχρονων στατιστικών στοιχείων για την θνησιμότητα στην 

Ελλάδα σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας (2007)  

 
Η μείωση της βρεφικής και περιγεννητικής θνησιμότητας, κατά κύριο λόγο, και η μείωση 

της θνησιμότητας, σε όλες τις ηλικίες, συνέβαλαν στην αύξηση του μέσου χρόνου ζωής των 

Ελλήνων. Έτσι, το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση διαμορφώθηκε, το 2004, στα 76,67 

έτη για τους άνδρες και στα 81,46 έτη για τις γυναίκες, εμφανίζοντας μικρή, αλλά σταθερή 

αυξητική τάση. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, η Ελλάδα, με προσδόκιμο ζωής κατά τη 

γέννηση 79,05 έτη, κατατασσόταν 11η στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004), ενώ το 1996 

βρισκόταν στην 5η θέση, με προσδόκιμο ζωής 77,79 έτη και το 1991 στη 2η θέση με 77,32 

έτη. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η αύξηση, στην Ελλάδα, γίνεται με βραδύτερο, σε 

σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ρυθμό και χάνεται βαθμιαία η προνομιακή θέση της χώρας 

στην παγκόσμια κατάταξη του προσδόκιμου ζωής ). 

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι Έλληνες άνδρες εμφανίζουν υψηλότερο προσδόκιμο ζωής από τον 

μέσο όρο των ανδρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης των 15, ενώ η κατάταξη 

των Ελληνίδων γυναικών είναι χαμηλότερη. Ωστόσο, σε απόλυτους αριθμούς, οι γυναίκες 

ζουν περισσότερο από τους άνδρες, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, κυρίως λόγω της 

μεγαλύτερης πρώιμης θνησιμότητας των ανδρών από τροχαία ατυχήματα. 

 

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής κατά τη γέννηση δεν οφείλεται μόνο στη μείωση της 

βρεφικής και περιγεννητικής θνησιμότητας. Η μείωση της θνησιμότητας και στις 

μεγαλύτερες ηλικίες καθίσταται εμφανής από την αύξηση του προσδόκιμου ζωής για άτομα 

ηλικίας 65 ετών. Ωστόσο, η Ελλάδα, με προσδόκιμο ζωής 18,1 έτη στην ηλικία των 65 ετών, 

βρίσκεται σήμερα κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ μέχρι το 1999 ήταν 

υψηλότερα. Το 1990, το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα, στην ηλικία των 65 ετών, ήταν 

17,07 έτη και στην Ε.Ε. 16,47 έτη. Έκτοτε, η Ε.Ε. παρουσιάζει σταθερά μεγαλύτερο ρυθμό 

αύξησης από την Ελλάδα. 

 

Η μείωση της γεννητικότητας, σε συνδυασμό με την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής, έχουν 

ως αποτέλεσμα τη δημογραφική γήρανση του ελληνικού πληθυσμού. Ο αριθμός των ατόμων 

ηλικίας ως 14 ετών μειώνεται σταθερά, ενώ, αντίθετα, το ποσοστό του πληθυσμού με ηλικία 

άνω των 65 παρουσιάζει βαθμιαία αύξηση. Έτσι, ενώ το 1983, στην ηλικιακή ομάδα 0-14 

ετών ανήκε το 21,6% του πληθυσμού, το 2006 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 14,3%. Για 

την ομάδα άνω των 65 ετών, το ποσοστό αυξήθηκε από 13,3%, το 1983, σε 18,5% το 2006. 

Οι αρνητικές αυτές διαπιστώσεις οφείλονται κυρίως στην ανεξέλεγκτη δράση των βασικών 
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παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα και νεοπλάσματα, λόγω της απουσίας 

οποιασδήποτε οργανωμένης προσπάθειας πρόληψης στη χώρα μας.  Οι κάτοικοι της 

Ελλάδας καπνίζουν υπερβολικά, είναι υπερτασικοί, έχουν αυξημένο σωματικό βάρος, δεν 

ασκούνται και δεν κάνουν τις βασικές προληπτικές εξετάσεις. 

 

Η Ελλάδα κατέχει στο κάπνισμα μία από τις υψηλότερες θέσεις διεθνώς και 2η στην ΕΕ μετά 

την Κύπρο. Το 40% των ενηλίκων Ελλήνων είναι καπνιστές(49,9% των ανδρών και το 

30,8% των γυναικών), με αυξητικές τάσεις και στα δύο φύλα τα τελευταία χρόνια. Το 24,6% 

των μαθητών ηλικίας 14-17 ετών καπνίζει καθημερινά, ενώ στάσιμα παραμένουν την 

τελευταία 5ετία τα ποσοστά των νέων 18-34 ετών που καπνίζουν. Συνολικά, πάνω από 

20.000 Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας του καπνίσματος. 

 

Το ποσοστό του πληθυσμού με αυξημένο σωματικό βάρος ανέρχεται στα 57,7%, γεγονός 

που μας κατατάσσει στη 2η χειρότερη θέση μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ των χωρών 

της Ε.Ε. των 15. Σε ότι αφορά τη σωματική άσκηση το 34,5% των ανδρών και το 44,7% των 

γυναικών στον ενήλικο πληθυσμό, δηλώνει σωματικά αδρανή. 

 

Στους ενήλικες η θνησιμότητα από καρδιαγγειακά, που αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου 

(48%), μειώνεται τα τελευταία χρόνια, αλλά με ρυθμούς βραδύτερους απ’ ότι στις άλλες 

χώρες της ΕΕ. Σε ότι αφορά στους καρκίνους, που αποτελούν τη δεύτερη αιτία θανάτου 

(25%), η θνησιμότητα παραμένει σταθερή την τελευταία 20ετία, ενώ στην ΕΕ μειώνεται 

συνεχώς. 

 

Και οι δύο αυτές αιτίες θανάτου σχετίζονται αιτιολογικά με παράγοντες κινδύνου που 

μπορούν να αντιμετωπιστούν και να προληφθούν σε σημαντικό βαθμό. Είναι γνωστό πλέον 

ότι οι βασικοί παράγοντες κινδύνου για τα καρδιαγγειακά είναι η διατροφή, η παχυσαρκία, 

το κάπνισμα, η καθιστική ζωή και το στρες. Όλοι αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται με την 

ανθρώπινη συμπεριφορά και με τον καθημερινό τρόπο ζωής. Γι’ αυτό και μπορούν να 

τροποποιηθούν και να ελεγχθούν. Το ίδιο ισχύει και για τους καρκίνους, στο βαθμό που το 

70%-80% αυτών οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι το κάπνισμα, η διατροφή, η 

ακτινοβολία, τα χημικά προϊόντα, και άλλες περιβαλλοντικές επιδράσεις. Έχει υπολογισθεί 

πως η άσκηση σωστής πρόληψης θα μπορούσε να μειώσει την πρόωρη νοσηρότητα και 

θνησιμότητα κατά 80% για τα καρδιαγγειακά και κατά 40% για τους καρκίνους. 

Συμπερασματικά, ο υγιεινός τρόπος διαβίωσης και η συστηματική πραγματοποίηση 

προληπτικών εξετάσεων μπορεί να προσδώσει, περισσότερα από 10 χρόνια κατά μέσο όρο 

υγιούς ζωής.  
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1.3 Σκοπός – Στόχοι της μελέτης 
 
Μετά από ενδελεχή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε σχέση με έρευνες που στόχευσαν 

στην διερεύνηση της μακροζωίας, διαπιστώθηκε ότι υφίστανται πολλά, σημαντικά και 

επιβεβαιωμένα αποτελέσματα από ποσοτικές και πειραματικές έρευνες. Προσδιοριστές της 

μακροζωίας όπως η διατροφή, το στρες, η άσκηση, η πνευματικότητα, η αποκέντρωση των 

υπηρεσιών υγείας κ.α. αποτελούν αναμφισβήτητα δεδομένα. Με βάση την βιβλιογραφία 

αυτή σχεδιάστηκε η διεξαγωγή της εργασίας με ποιοτική μεθοδολογία στοχεύντας, στην εις 

βάθος έρευνα για την επιβεβαίωση ή απόρριψη των προαναφερθέντων προσδιοριστών αλλά 

και την αναγνώριση ψυχοκοινωνικών προσδιοριστών. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής 

αφορούν το συγκεκριμένο δείγμα πληθυσμού που επιλέχθηκε και δεν έχει στόχο την 

γενίκευση των ευρυμάτων της για το σύνολο του πληθυσμού των ηλικωμένων. 

 

Η παρούσα εργασία επιδίωξε να εξερευνήσει και να κατανοήσει σε βάθος τις υποκειμενικές 

αντιλήψεις, πεποιθήσεις και εμπειρίες των ηλικιωμένων που διαβιούν στην κοινότητα των  

Ζωνιανών Κρήτης, αναφορικά με την μακροζωία. Στόχος είναι να αποκαλυφθεί μια 

βαθύτερη, αρτιότερη και περισσότερο επεξεργασμένη γνώση για το υπό έρευνα φαινόμενο. 

Αυτή η γνώση επιδιώκει (Στέφανος Μαντζούκας 2007) μια ολιστική και βαθύτερη ερμηνεία 

του φαινομένου της μακροζωίας, η οποία προέρχεται από την υποκειμενικότητα των 

συμμετεχόντων στην έρευνας.  

 

Σημαντικοί παράγοντες μακροζωίας δεν αποτελούν μόνο οι ποσοτικά και πειραματικά 

μετρήσιμοι, όπως οι διατροφικές συνήθειες, η έλλειψη ασθενειών, η σωματική άσκηση, ένα 

λειτουργικό σύστημα υγείας κ.α. Πολύ σημαντικό ρόλο έχουν και οι ψυχοκοινωνικοί 

παράγοντες, όπως η κοινωνικότητα, το αίσθημα του «ανήκειν», η πνευματικότητα, η 

αισιοδοξία, η αίσθηση του κύρους, οι προσωπικές αξίες, η κουλτούρα κ.α. Σε αυτή την 

ερευνητική εργασία επιδιώκεται η αναγνώριση και σύνδεση όλων των προαναφερθέντων 

παραγόντων, σύμφωνα με τις αναφορές που γίνονται στις συνεντεύξεις των συμμετεχόντων. 

 

Το ερευνητικό ενδιαφέρον της μελέτης αυτής έγκειται στην διερεύνηση των παραγόντων 

μακροζωίας από μία υποκειμενική σκοπιά. Δηλαδή τα ευρύματα και αποτελέσματα της 

έρευνας προκύπτουν από τη βιωματική γνώση και την εξατομικευμένη αντίληψη κάθε 

ηλικιωμένου του δείγματος σε σχέση με την μακροζωία.  Είναι πολλές οι έρευνες που 

επιβεβαιώνουν την σημαντικότητα της διατροφής & της άσκησης για την κατάκτηση της 

μακροζωίας, αλλά υπάρχουν ελάχιστες αναφορές σχετικά με την συμβολή της 

πνευματικότητας & της στάσης ζωής των ανθρώπων, την διερεύνηση της σχέσης τους με τον 

εαυτό τους και με τους άλλους. Επιπλέον αξίζει να διερευνηθεί η γνώση του ηλικιωμένου, σε 
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σχέση με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την ποιότητα ζωής του όπως και τις αιτίες που 

αξιολογεί ότι ευθύνονται για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. 

 

Εν κατακλείδη τέθηκαν ως αντικειμενικοί στόχοι της μελέτης:  

α) η υποκειμενική αντίληψη των ηλικιωμένων, σχετικά με την ποιότητα της ζωής τους και 

τους παράγοντες που την επηρέασαν  

β) η συχνότητα χρήσης των τοπικών υπηρεσιών υγείας κατά την διάρκεια της ζωής τους, 

δίνοντας έμφαση στα τελευταία 2 χρόνια της ζωής τους και την ποιότητα της διαπροσωπικής 

σχέσης που μοιράζονται με τον θεράποντα ιατρό τους και το υπόλοιπο προσωπικό του 

Κέντρου Υγείας και του Περιφερειακού ιατρείου.  

γ) η προσωπική κατανάλωση αρωματικών βοτάνων και τον τρόπο ζωής τους συνολικά 

(διατροφή, άσκηση, κοινωνική δραστηριότητα κ.λ.).  

δ) τέλος, η διάσταση της πνευματικότητας και η στάσης ζωής που διαθέτουν.  
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2. Μεθοδολογία έρευνας 
 

2.1 Αντικείμενο και  σχεδιασμός της έρευνας  
Αντικείμενο διεξαγωγής της επικείμενης μελέτης, αποτέλεσε η διερεύνηση των 

προσδιοριστών της μακροζωίας σε επιλεγμένο δείγμα υπερηλίκων στην ορεινή Κρήτη και 

συγκεκριμένα στην περιοχή των Ζωντανών.   

 

Κατά τον σχεδιασμό της έρευνας, ορίστηκε ως πεδίο της, η περιοχή των Ζωντανών. Η 

επιλογή της τοποθεσίας αυτής δεν ήταν τυχαία, καθώς σημαντικός αριθμός ερευνών  

(Antonia  Trichopoulou,  2004) οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο μεσογειακός παραδοσιακός 

τρόπος ζωής προάγει την μακροζωία. Αυτό φέρει ως συμπέρασμα ότι η Κρήτη αποτελεί 

ιδανική περιοχή για την  μελέτη πεδίου αυτής της κατεύθυνσης, καθώς αντιπροσωπεύει μία 

μεσογειακή περιοχή πρωτογενούς παραγωγής και οικονομικής ανάπτυξης με δυνατή 

παράδοση που διατηρείται ζωντανή σε σημαντικό βαθμό έως σήμερα. Τα Ζωνιανά1 

αποτελούν μία περιοχή που οι κάτοικοι της, διατηρούν σε σημαντικό βαθμό στην 

καθημερινότητα τους, την παράδοση των προγόνων τους. Βασική εργασία των κατοίκων 

είναι η κτηνοτροφία και η γεωργία, συνεπώς η διατροφή τους σε ένα μεγάλο βαθμό 

αποτελείται από πρωτογενή προϊόντα δικής τους παραγωγής. Επιπλέον η τοποθεσία του 

χωριού εξασφαλίζει ένα υγειές περιβάλλον διαβίωσης (χωρίς ατμοσφαιρική ρύπανση, χωρίς 

στρες, ηχορύπανση κ.α.). Τέλος ο κοινωνικός ιστός που παρατηρείται στο συγκεκριμένο 

χωριό έχει ιδιαίτερη συνοχή, καθώς συνεπικουρούν σε αυτό η τοποθεσία της κοινότητας, το 

μέγεθος της, η κουλτούρα & η ιστορία της. 

 

Μετά από ενδελεχή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε σχέση με έρευνες που στοχεύουν 

στην διερεύνηση της μακροζωίας, διαπιστώθηκε ότι υφίστανται πολλά, σημαντικά και 

επιβεβαιωμένα αποτελέσματα από ποσοτικές και πειραματικές έρευνες. Προσδιοριστές της 

μακροζωίας όπως η διατροφή, το στρες, η άσκηση, η πνευματικότητα, η εξέλιξη των 

υπηρεσιών υγείας κ.α. αποτελούν αναμφισβήτητα δεδομένα. Λαμβάνοντας υπ΄όψιν ένα 

σημαντικό μέρος των δεδομένων αυτών, αποφασίστηκε η μεθοδολογική προσέγγιση της  

ποιοτικής μελέτης, με στόχο να καταλήξει μέσα από την εις βάθος έρευνα σε πιθανούς 

προσδιοριστές μακροζωίας του συγκεκριμένου δείγματος που επιλέχθηκε. 

 

 
1  http://www.zoniana.gr/approach.htm 
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2.2  Επιχειρηματολόγηση για την επιλογή της ποιοτικής μεθοδολογίας σε σχέση 

με το αντικείμενο της μελέτης (μακροζωία) 
Μεθοδολογικά επιλέχθηκε η διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας, καθώς υπάρχει πληθώρα 

ποσοτικών και πειραματικών ερευνών σχετικές με την ανάδειξη των παραγόντων 

μακροζωίας. Στην θεωρία της παρούσας εργασίας παρατέθηκαν τα σημαντικότερα 

αποτελέσματα, των σημαντικότερων σχετικών με την μακροζωία ερευνών, τα οποία 

επιλέχθηκαν προσεχτικά μέσα από μία επίπονη και συστηματική βιβλιογραφική 

ανασκόπηση. Η βασική μέθοδος συλλογής στοιχείων, υπήρξε η μαγνητοφώνηση 

ημιδομημένων συνεντεύξεων σε ηλικιωμένους άνω των 80 ετών, που διαβιούν στα Ζωνιανά. 

Οι θεματικές ενότητες και οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους ηλικιωμένους προέκυψαν από 

την μελέτη των στοιχείων και πληροφοριών που συλλέχθηκαν από πρότερες έγκυρες 

επιστημονικές έρευνες. 

 

Η ποιοτική μεθοδολογία αποτελεί εύστοχη επιλογή, καθώς η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη, 

από έναν κοινωνικό επιστήμονα με την ιδιότητα του κοινωνικού λειτουργού. Στην συλλογή 

στοιχείων μέσα από τις συνεντεύξεις και την συμμετοχική παρατήρηση είναι ουσιώδης η 

δυνατότητα σύναψης επιτυχημένης επικοινωνίας και η δημιουργία σχέσης με το υποκείμενο, 

χαρακτηριστικά που αποτελούν προϋποθέσεις της επαγγελματικής ιδιότητας του ερευνητή. 

Επίσης, τα άτομα τρίτης ηλικίας θεωρούνται ευπαθής κοινωνική ομάδα, ανήκουν δηλαδή 

στις ομάδες που εξειδικεύεται να εξυπηρετεί ο ερευνητής. 

 

Επιπλέον, η ποιοτική έρευνα είναι μία μέθοδος που εξυπηρετεί ιδιαίτερα στην συλλογή 

στοιχείων σε σχέση με την καθημερινότητα και το σύνολο των βιωμάτων των υποκειμένων 

που αποτελούν το επιλεγμένο δείγμα. Αυτό συμβαίνει καθώς σε μία ποιοτική έρευνα 

αναδεικνύεται (Δρ. Ευφροσύνη-Άλκηστη Παρασκευοπούλου-Κόλλια 2008) η φυσιολογική 

ροή των δεδομένων καθώς η συλλογή τους δεν είναι κατευθυνόμενη από τον ερευνητή. Οι 

συνεντεύξεις βασίστηκαν σε θεματικούς άξονες και συγκεκριμένες ερωτήσεις, αλλά ο 

ερωτώμενος ήταν ελεύθερος να αναπτύξει τις σκέψεις του, να δώσει έμφαση ή να είναι 

μονολεκτικός, να φέρνει διαφορετικές πληροφορίες ή να προσπεράσει ερωτήσεις. Στην 

συγκεκριμένη έρευνα συλλέχθηκαν πληροφορίες που αφορούν την προσωπική ιστορία και 

την καθημερινότητα των συνεντευξιαζόμενων. Το υλικό που προέκυψε από τις συνεντεύξεις 

ήταν αποτέλεσμα της σχέσης που δημιουργήθηκε μεταξύ υποκειμένου και συνεντευκτή και 

κυρίως της ελεύθερης βούλησης του υποκειμένου να αποκαλύψει όσα στοιχεία επιθυμούσε η 

θεωρούσε σημαντικά. Ο συνεντευκτής έδινε μία κατεύθυνση στην ροή και την θεματική της 

συνέντευξης, αλλά τελικά ο πρωταγωνιστικός ρόλος δόθηκε στα υποκείμενα του δείγματος. 
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Η συγκεκριμένη ποιοτική έρευνα επιδιώκει να εξερευνήσει και να κατανοήσει σε βάθος τις 

υποκειμενικές αντιλήψεις, πεποιθήσεις και εμπειρίες των ηλικιωμένων που ζουν στα 

Ζωνιανά, αναφορικά με την μακροζωία. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια βαθύτερη, 

αρτιότερη και περισσότερο επεξεργασμένη γνώση για το υπό έρευνα φαινόμενο, η οποία 

(Στέφανος Μαντζούκας, 2007) θα εμπεριέχει μια ολιστική και βαθύτερη ερμηνεία για τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα και το περιβάλλον τους σε σχέση με το φαινόμενο της έρευνας.  

 

Η ποιοτική έρευνα (Jennifer Mason, 2003) δεν χρησιμοποιεί καθόλου αριθμούς ή 

μαθηματική λογική, αλλά καταγράφει κατά γράμμα τα λεγόμενα ή δρώμενα των 

συμμετεχόντων, ώστε να μπορέσει να ερμηνεύσει γιατί απαντούν ή δρουν με το 

συγκεκριμένο τρόπο οι συμμετέχοντες και να κατανοήσει σε βάθος τα αισθήματα, τα 

κίνητρα, τις επιδιώξεις και το περιβάλλον τους. Θέλει, δηλαδή, να κατανοήσει την ποιότητα 

των όσων λένε και κάνουν οι συμμετέχοντες, καθώς και τους άδηλους ή πρόδηλους 

παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την ποιότητα (προέλευση αυτού, ο όρος ποιοτική έρευνα). 

Σε συντομία, η ποσοτική έρευνα απαντά στο «πόσο» και στο «τι», ενώ η ποιοτική στο «πώς» 

και στο «γιατί». 

 

Σύμφωνα με το αντιληπτικό περίγραμμα (Στέφανος Μαντζούκας, 2007) έρευνας,   

σημαντικοί παράγοντες μακροζωίας δεν αποτελούν μόνο οι ποσοτικά και πειραματικά 

μετρήσιμοι, όπως οι διατροφικές συνήθειες, η έλλειψη ασθενειών, η σωματική άσκηση, ένα 

λειτουργικό σύστημα υγείας κ.α. Πολύ σημαντικό ρόλο έχουν και οι ψυχοκοινωνικοί 

παράγοντες, όπως η κοινωνικότητα, το αίσθημα του «ανήκειν», η πνευματικότητα, η 

αισιοδοξία, η αίσθηση του κύρους, οι προσωπικές αξίες, η κουλτούρα κ.α. Σε αυτή την 

ερευνητική εργασία επιδιώκεται η αναγνώριση και σύνδεση όλων των προαναφερθέντων 

παραγόντων, σύμφωνα με τις αναφορές που γίνονται στις συνεντεύξεις των συμμετεχόντων. 

 

2.3 Ιστορικό Έρευνας 
Η έρευνα διενεργήθηκε στα Ζωνιανά, στην Κρήτη τον Νοέμβριο του 2010. Καταλυτικός 

παράγοντας για την πραγματοποίηση της, υπήρξε η επίτευξη της εύρεσης στοιχείων που 

αφορούσαν τους υπερήλικες που διαβιούν στα Ζωνιανά και που βρίσκονται σε θέση να 

συμμετάσχουν στην έρευνα. Επίσης έγινε προσπάθεια διερεύνησης για τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο προσέγγισης των ηλικιωμένων. Στόχος της διερεύνησης αυτής, ήταν η υιοθέτηση του 

πιο προσιτού μοντέλου προσέγγισης των ατόμων του δείγματος, το οποίο έπρεπε να 

συμβαδίζει με τις συνήθειες και τα έθιμα τους, έτσι ώστε να κερδιθεί η συμμετοχή των 

υποψηφίων ηλικιωμένων στην έρευνα.  
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Για την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών πραγματοποιήθηκε επικοινωνία και 

δημιουργήθηκε σχέση συνεργασίας του ερευνητή με την Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου 

στα Ζωνιανά. Η συνεργασία της υπηρεσίας υπήρξε καταλυτική για την πραγματοποίηση της 

έρευνας καθώς ο ερευνητής μέσα από αυτήν την συνεργασία εξασφάλισε τον κατάλογο του 

συνόλου των κατοίκων του χωριού που τουλάχιστον είχαν κλείσει τα 80 έτη ζωής.   

 

Η μέθοδος προσέγγισης των ηλικιωμένων δεν επιλέχθηκε τυχαία αλλά μετά από κοινωνική 

έρευνα σε σχέση με τα ήθη, έθιμα και τους ρυθμούς της καθημερινότητας των ηλικιωμένων. 

Η προσέγγιση των προσώπων που συμπεριλαμβάνονταν στο δείγμα υπήρξε άμεση χωρίς 

προσυννενόηση και διά ζώσης, καθώς στην περιοχή των Ζωνιανών οι άνθρωποι συνηθίζουν 

τις αυθόρμητες επισκέψεις στα σπίτια και δεν συνηθίζουν να δέχονται τηλεφωνήματα από 

αγνώστους. Η προσωπική επαφή τους ενέπνευσε ασφάλεια, αντίθετα η τηλεφωνική επαφή θα 

δημιουργούσε αμφιβολίες και καχυποψία.  

 

Το επόμενο στάδιο ήταν η εύρεση των προσώπων του δείγματος.  Καταλυτική βοήθεια 

δόθηκε από τους εργαζόμενους στην Δημοτική επιχείρηση, αλλά ακόμη πιο καθοριστική 

ήταν η εξυπηρέτηση από ανθρώπους του χωριού. Ο εντοπισμός των προσώπων του 

δείγματος ξεκίνησε σε ένα από τα καφενεία των Ζωνιανών και συνέχεια κάθε 

συνεντευξιαζόμενος βοηθούσε στην εύρεση του επόμενου. 

 

Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα, υπέγραψαν ένα έντυπο συγκατάθεσης για την 

συνεργασία τους στην μελέτη αυτή. Το έντυπο βρίσκεται στο παράρτημα της εργασίας και 

ουσιαστικά αποτελεί μία συνοπτική ενημέρωση για το θέμα της έρευνας, το διαδικαστικό 

μέρος της και τις δεσμεύσεις του ερευνητή απέναντι στους συμμετέχοντες. 

Τέλος, με μία ξεχωριστή επιστολή ενημερώθηκε ο κοινοτάρχης σχετικά με το θέμα της 

μελέτης αλλά και για ένα μέρος της μεθοδολογίας. Επίσης ζητήθηκε η συνεργασία του, και ο 

ίδιος ανταποκρίθηκε θερμά.   

 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στο προσωπικό χώρο των ηλικιωμένων, ο οποίος 

συνήθως αφορούσε την οικεία τους, άλλες φορές τη εργασία τους και μία φορά διεξήχθη σε 

δημόσιο χώρο, σε ένα πεζουλάκι πάνω στον κεντρικό δρόμο των Ζωνιανών στην έξοδο του 

χωριού. Οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνούνταν με την άδεια των συμμετεχόντων. Δεν 

τοποθετήθηκαν όρια σε σχέση με την λήψη των συνεντεύξεων, όπως ο ορισμός ενός 

συγκεκριμένου μέρους ή συγκεκριμένη διάρκεια ή η αποκλειστικότητα του 

συνεντευξιαζόμενου. Οι ηλικιωμένοι ενθαρρύνθηκαν να εκφραστούν αυθόρμητα και 

ελεύθερα. Αυτό εξυπηρέτησε ουσιαστικά και την συμμετοχική παρατήρηση. Επιπλέον 
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διευκόλυνε την σύναψη της συνεργασίας των ηλικιωμένων, οι οποίοι αποτελούν μία 

κοινωνική ομάδα με ιδιαίτερες ανάγκες.  

 

2.4 Δειγματοληψία 
Επίκεντρο της διεξαγωγής της επικείμενης έρευνας αποτέλεσε, η ομάδα των υπερηλίκων, 

που διαβιούν στα Ζωνιανά και διανύουν τουλάχιστον το 80ο έτος της ζωής τους. Με τον όρο 

υπερήλικας2 στην συγκεκριμένη έρευνα, εννοούνται άτομα ηλικίας 80 ετών και πάνω. 

   

Η συγκεκριμένη ποιοτική έρευνα επιχείρησε να διερευνήσει μέσα από 9 βιογραφικές 

συνεντεύξεις ηλικιωμένων άνω των 80 ετών που διαβιούν στα Ζωνιανά στην ορεινή Κρήτη, 

τους παράγοντες που κρίνουν οι ίδιοι οι υπερήλικες ότι τους οδήγησαν στην μακροζωία, 

όπως και τους αντικειμενικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με την βιβλιογραφία. 

Ουσιαστικά διεξήχθη μία εκ βαθέων έρευνα για την διερεύνηση των παραγόντων που 

συνέβαλαν στην μακροζωία του συγκεκριμένου δείγματος, κάθε ατόμου ξεχωριστά αλλά και 

του εντοπισμού των κοινών στοιχείων μεταξύ τους. 

Τα πρόσωπα που συμμερείχαν στην μελέτη, επιλέχθηκαν μέσω δειγματοληψίας, καθώς 

χρησιμοποιήθηκε δείγμα ευκολίας. Συγκεκριμένα τον πληθυσμό της μελέτης – αναφοράς 

αποτέλεσαν 9 πνευματικά διαυγείς υπερήλικες (άνω των 80 ετών), άντρες και γυναίκες, 

κάτοικοι της κοινότητας των Ζωνιανών. Έτσι το δείγμα των ατόμων που συμμετείχε στη 

έρευνα, αποτελείτο από τέσσερις συζύγους, δηλαδή ανδρόγυνα, δύο άντρες και τρείς 

γυναίκες. Τα Ζωνιανά κατά την απογραφή του 2001 είχαν 1.578 κατοίκους, οι οποίοι 

ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία και τη "γεωργία". Σύμφωνα με την λίστα της 

Δημοτικής επιχείρησης, το 2010 οι εν ζωή άνω των 80 ετών κάτοικοι των Ζωνιανών είναι 59 

άτομα. Επιλέχθηκε τυχαία ο αριθμός των 9 ατόμων του δείγματος, με μοναδικό περιορισμό 

την οφειλόμενη έκταση της συγκεκριμένης έρευνας, η οποία αποτελεί μία μελέτη που 

υπόκειται σε συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς. 

 

Στην επιλογή του δείγματος ορίστηκαν ως μοναδικοί περιορισμοί: α) η ηλικία των 

συμμετεχόντων, β) η πνευματική τους υγεία και τέλος γ) η εντοπιότητα τους.  

Σχετικά με την δεοντολογία διεξαγωγής της έρευνας, τηρήθηκε αυστηρά η ανωνυμία των 

συνεντευξιαζόμενων, δεν θα παρουσιαστούν δημόσια οι αυτούσιες απομαγνητοφωνήσεις 

αλλά οι περιλήψεις τους που θα περιέχουν αυτούσια μέρη της απομαγνητοφώνησης. Τέλος,  

συλλέχθηκαν ενυπόγραφα έντυπα συγκατάθεσης από τα πρόσωπα που έδωσαν συνέντευξη. 

 
2  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (1998) κατηγοριοποιήσε τον ηλικιωμένο πληθυσμό σε τρεις 

κατηγορίες: ηλικίας 60-74, 75-89, πάνω από 90 ετών. Ως τρίτη ηλικία σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. θεωρείται η ηλικία των 

75 έως 89 ετών.  [http://ec.europa.eu/health/ph_information/indicators/lifeyears_en.htm] 
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2.6 Καταγραφή και ανάλυση δεδομένων 
Η βασική μέθοδος συλλογής στοιχείων που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ημιδομημένη 

συνέντευξη σε βάθος. Παράλληλα αξιοποιήθηκε και η συμμετοχική παρατήρηση. 

Τα βασικά βήματα που ακολουθήθηκαν: 

1. Εύρεση και καταγραφή των θεματικών ενοτήτων της συνέντευξης. Οι βασικοί άξονες 

της συνέντευξης κατευθύνθηκαν από την τοποθέτηση των ερευνητικών ερωτημάτων. Τα 

ερευνητικά ερωτήματα διατυπώθηκαν μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση (βλέπε 

παράρτημα)  

2. Μαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, στόχος της οποίας ήταν η ακριβής συλλογή 

πληροφοριών αλλά και ουσιαστική διευκόλυνση του ερευνητή για ενεργητική ακρόαση. 

3. Καταγραφή πληροφοριών συμμετοχικής παρατήρησης. Ο ερευνητής σε κάθε 

συνέντευξη κατέγραφε τη μη λεκτική θέση του συμμετέχοντα, την εικόνα του, την 

εντύπωση που αποκόμισε από ένα σύνολο οπτικών ερεθισμάτων κατά την διάρκεια της 

συνέντευξης. Σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες οδηγούν σε πιο αξιόπιστη ανάλυση 

περιεχομένου. 

4. Απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων 

5. Κατηγοριοποίηση (Κυριαζή Ν., 1999 σελ. 292, 293) του υλικού των συνεντεύξεων και 

της συμμετοχικής παρατήρησης ανά πρόσωπο. Δηλαδή δημιουργία αναλυτικών 

ατομικών βιογραφικών περιλήψεων, οριοθετημένων σε κοινές θεματικές ενότητες. Οι 

θεματικές ενότητες δημιουργήθηκαν από το σύνολο του περιεχομένου των 

απομαγνητοφωνήσεων σε σχέση με τις θεματικές ενότητες των συνεντεύξεων δηλαδή 

σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα. Κάθε θεματική εμπεριέχει υποκατηγορίες με 

στόχο την αξιοποίηση του συνόλου των τοποθετήσεων των συμμετεχόντων. 

6. Ανάλυση περιεχομένου (Κυριαζή Ν., 1999 σελ.292, 299) των βιογραφικών περιλήψεων. 

Αυτή η ανάλυση στηρίζεται στο έκδηλο περιεχόμενο των απομαγνητοφωνήσεων, με την 

προσθήκη του ερευνητή λέξεων ή εννοιών που ξεκάθαρα υπονοήθηκαν και την 

νοηματοδότηση κάποιων φράσεων που συνοδεύονταν από συγκεκριμένο ύφος στην 

φωνή π.χ. ειρωνεία. 

7. Ομαδοποίηση κάθε θεματικής ενότητας από το σύνολο των ατόμων του ερευνητικού 

δείγματος και συμπλήρωση των στοιχείων της συμμετοχικής παρατήρησης. Μέσα από 

την δημιουργία πινάκων και την υποομαδοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών 

επιδιώχθηκε η σύγκριση των στοιχείων που αφορούν τις βιογραφίες του δείγματος. 

8. Εξαγωγή συμπερασμάτων, τα οποία προέκυψαν αυθόρμητα – ποσοτικά από τις 

συγκρίσεις. 
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παρουσιάσει το λανθάνον περιεχόμενο των απομαγνητοφωνήσεων. 
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10. Συσχέτιση αποτελεσμάτων έρευνας και θεωρητικού μέρους 

11. Προβληματισμοί, τελικά συμπεράσματα και  θέματα για συζήτηση 

 

2.7 Συσχέτιση κατηγοριοποίησης ερευνητικής ανάλυσης και θεωρίας  
Η κατηγοριοποίηση των βιογραφικών συνεντεύξεων καθορίστηκε σύμφωνα με τα  

ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν. 

 

Είναι πλέον ευρέως διαδεδομένο στην βιβλογραφία ότι η μεσογειακή διατροφή, δηλαδή η 

αυξημένη κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και οσπρίων (Antonia Trichopoulou, 2003)  

συμβάλλει στη μακροζωία. Επίσης έχει καταγραφεί από ερευνητικά δεδομένα ότι η μειωμένη 

ποσότητα κατά την πρόσληψη τροφής (Antonia Trichopoulou 2005)  συνεπικουρεί στην 

καλή υγεία. Στην συγκεκριμένη έρευνα επιδιώχθηκε η συλλογή πληροφοριών σε σχέση με 

την διατροφή των συμμετεχόντων, τόσο κατά την διάρκεια της ζωής τους όσο και κατά την 

διάνυση της περιόδου του γήρατος.  Το σύνολο του πληθυσμού του δείγματος βρέθηκε ότι 

ακολουθεί αυτού του είδους την διατροφή σε όλη την διάρκεια της ζωής τους. Ιδίως από την 

περίοδο του γήρατος και μετά παρατηρείται η μείωση της ποσότητας πρόσληψης τροφής 

όπως και η μείωση των λιπαρών τροφών και της συχνότητας κατανάλωσης κρέατος. 

 

Πραγματοποιήθηκε η προσπάθεια καταγραφής κατανάλωσης βοτάνων, η ωφέλεια των 

οποίων ακόμη ερευνάται από την επιστημονική κοινότητα. Υφίσταται πλειάδα ερευνών η 

οποία υποδεικνύει τις ευεργετικές ικανότητες σημαντικού αριθμού φυτών και βοτάνων (Lien 

EJ, Lien LL, Wang J., 2010). Επίσης διερευνήθηκε η καθημερινή δραστηριότητα, όπως 

επίσης η αντίληψη και στάση ζωής (Demosthenes B. Panagiotakos et. al., 2011) των 

ηλικιωμένων του δείγματος. Υπάρχουν  ερευνητικές αναφορές που υποστηρίζουν ότι η 

κοινωνική δραστηριοποίηση και η θετική σκέψη (Janas Harrington, Ivan J. Perry et.al. 2009) 

οδηγούν στην μακροζωία. Αυτό συμβαίνει καθώς η κοινωνική ζωή προσδίδει επιθυμία για 

ζωή και απόλαυση, όσο και το αίσθημα του «ανήκειν», που βοηθά στην τοποθέτηση στόχων 

για το μέλλον. Η θετική προσέγγιση της ζωής οδηγεί στην αντιμετώπιση του άγχους (Alice 

Zuin et. al. 2010)  το οποίο έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα νοσογόνο. 

 

Η στάση ζωής συχνά διαποτίζεται από την πνευματικότητα (Toussaint LL et.al., 2011) κάθε 

ανθρώπου. Η πνευματικότητα στην συγκεκριμένη εργασία διερευνήθηκε σε δύο σκέλη. Το 

ένα αφορά την θρησκευτικότητα, δηλαδή εάν και με ποιο τρόπο βιώνουν οι ηλικιωμένοι του 

δείγματος σύνδεση με το Θείο. Το άλλο σκέλος αναφέρεται στην αντίληψη των ηλικιωμένων 

σχετικά με τα γεγονότα που αντιμετώπισαν στην ζωή τους, τόσο τα ευτυχή όσο και τα 

δύσκολα.  
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Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην συλλογή πληροφοριών για την καταγραφή του ιατρικού 

ιστορικού κάθε συμμετέχοντα. Το συγκεκριμένο ιστορικό υποστηρίζεται μόνο από τις 

μαρτυρίες των ηλικιωμένων, καθώς σε αυτήν την έρευνα δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην 

υποκειμενική ματιά και παραχώρηση πληροφοριών των ατόμων. Σημαντικό είναι μόνο ότι 

αναφέρεται από τους ηλικιωμένους καθώς αυτομάτως υποδεικνύεται η σημαντικότητα που 

προσδίδουν οι ίδιοι στις εμπειρίες τους αυτές. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες 

αποδεικνύεται η σημαντικότητα της αποκέντρωσης των υπηρεσιών υγείας (Christopher B. 

Forrest, and Barbara Stafield, 1998),  η οποία ευθύνεται αυταπόδεικτα για την παράταση 

ετών και την ποιότητα επιβίωσης των ηλικιωμένων. Επιπροσθέτως περιγράφεται μέσω των 

εμπειριών των ηλικιωμένων η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητα του συστήματος υγείας. 

Είναι ενδιαφέρουσα η οπτική και η αντίληψη που φέρουν οι συμμετέχοντες σε σχέση με την 

εμπειρία τους ως πελάτες του συστήματος υγείας σε μία ολοκληρωμένη πορεία ζωής. Είναι 

σημαντικό να ληφθεί υπ’ όψιν ότι οι άνθρωποι του δείγματος πληθυσμού είναι γεννημένοι 

από το 1920 έως το 1930 και συνεπώς, αποτελούν πρόσωπα που βίωσαν μεγάλες αλλαγές 

στην παροχή υπηρεσιών και όλες τις αναδιαρθρώσεις του ελληνικού συστήματος υγείας. 

 

Τέλος στη εργασία αυτή προσδίδεται σημασία στην υποκειμενική αντίληψη των 

ηλικιωμένων, σχετικά με την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής τους και τους παράγοντες που 

κατά την γνώμη τους την επηρέασαν. Η επιστημονική κοινότητα έχει δημιουργήσει 

ερωτηματολόγια και κριτήρια σύμφωνα με τα οποία βαθμολογεί την ποιότητα ζωής. Μέσα 

από την υποκειμενική ματιά κάθε προσώπου η υποκειμενική αίσθηση είναι δυνατό να έρθει 

σε αντίθεση με την τυπική αξιολόγηση και τα αντικειμενικά κριτήρια. Η υποκειμενικότητα 

κάθε συμμετέχοντα είναι το κριτήριο για τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας.   
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3. Αποτελέσματα  
 

3.1 Σύγκριση δημογραφικών στοιχείων των ατόμων του δείγματος  
 
Το σύνολο του δείγματος αποτελείται από 9 ηλικιωμένους, οι οποίοι έχουν κλείσει 

τουλάχιστον το 80ο έτος ζωής τους. Στο τέλος της υποπαραγράφου συμπεριλαμβάνεται ένας 

συνοπτικός πίνακας που συμπεριλαμβάνει βασικές δημογραφικές πληροφορίες. 

 

Α) Μόνο δύο γυναίκες , η κ. Σ. και η κ. Ε. από το σύνολο του δείγματος ζουν μοναχικά. Και 

οι δύο γυναίκες είναι χήρες και αυτοεξυπηρετούμενες παρά τα λειτουργικά τους 

προβλήματα. Δεν υπάρχει κανένας στο δείγμα που να μην έχει παντρευτεί, γι’ αυτό και όλοι 

οι υπόλοιποι συμβιώνουν με τους συζύγους τους. Επίσης είναι γεγονός ότι κανένας από το 

δείγμα (άτομο ή ζευγάρι) δεν συμβιώνει με τα παιδιά του ή άλλα μέλη της οικογένειας, π.χ. 

αδέρφια, ανίψια, εγγόνια κ.λ. 

 

Β) Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν φάνηκε επιφυλακτικός απέναντι στον ερευνητή και 

την διαδικασία της μαγνητοφώνησης. Αυτό πιθανά αντανακλά ένα μέρος της κουλτούρας της 

κοινότητας, της οποίας διακριτικά χαρακτηριστικά αποτελούν η κοινωνικότητα και η 

φιλοξενία. Επίσης θα μπορούσε να αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο της ασφάλειας που 

βιώνουν οι κάτοικοι των Ζωνιανών. Η ασφάλεια αυτή είναι λογικό να προέχεται από την  

κοινωνική συνοχή που απολαμβάνουν.   

 

Γ) Μόνο ένας συμμετέχοντας ο κ. Δ. δεν είναι αυτοεξυπηρετούμενος, ο οποίος έχει μερική  

κινητική αναπηρία και δυσκολία στην εκφορά του λόγου εξαιτίας εγκεφαλικού επεισοδίου. 

Ο κ. Δ. βρίσκει φροντίδα και υποστήριξη από την σύζυγο του, που είναι μικρότερη του 

περισσότερα από 10 χρόνια. Με αυτό τον τρόπο το σύστημα της συγκεκριμένης άμεσης 

οικογένειας βρίσκει ισορροπία, και βιώνει ανεξαρτησία. Τα υπόλοιπα πρόσωπα του 

δείγματος παρ’ όλο που έχουν να παρουσιάσουν μακροσκελή ιστορικά υγείας καταφέρνουν 

να αυτοεξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό για την επιβίωση τους βαθμό.  

 

Δ) Κανείς δεν έχει εικόνα παραμέλησης, καθώς το σύνολο του δείγματος αποτελείται από 

άτομα ή ζευγάρια επαρκώς εξυπηρετούμενα. Οι δύο ηλικιωμένες γυναίκες που διαβιούν 

μόνες και έχουν κάποια λειτουργικά προβλήματα, έχουν μάθει να εξυπηρετούν το 

μεγαλύτερο μέρος των αναγκών τους και συμπληρωματικά υποστηρίζονται από τα παιδιά 

τους και το κοινοτικό δίκτυο (γείτονες, περιφερειακός γιατρός, ελεύθεροι επαγγελματίες 
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όπως φαρμακοποιός, μανάβης κ.λ.). Με αυτά τα δεδομένα έχουν την δυνατότητα να 

διατηρούν τον τρόπο ζωής που επιθυμούν, δηλαδή να διαμένουν στο δικό τους σπίτι και να 

έχουν την καθημερινότητα και τις συνήθειες που επιλέγουν οι ίδιοι. Απολαμβάνουν το 

δικαίωμα της αυτοδιαχείρισης της ζωή τους. 

 

Ε)Σημειώνεται ο τόπος της συνέντευξης, καθώς αποτελεί το χώρο που οι συγκεκριμένοι 

ηλικιωμένοι περνούν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της μέρας τους. Εξαίρεση αποτελεί ο 

ηλικιωμένος που έδωσε συνέντευξη στο δημόσιο χώρο, ο οποίος βρισκόταν στην επιστροφή 

για το σπίτι του, από το μέρος όπου φροντίζει τα ζώα του. Η φροντίδα των ζωών αποτελεί 

μέρος της καθημερινότητας του.  Ένα ανδρόγυνο που είναι ενεργοί επαγγελματίες έδωσαν 

συνέντευξη στο καφενείο τους, το οποίο επίσης αποτελεί σημαντικό μέρος της 

καθημερινότητας τους. Οι υπόλοιποι έξι ηλικιωμένοι συναντήθηκαν με τον συνεντευκτή στο 

σπίτι τους, εκ των οποίων οι τρεις δεν ασχολούνται με δραστηριότητες εκτός σπιτιού, ενώ οι 

άλλοι τρεις διατηρούν περιοδικά δραστηριότητες όπως την φροντίδα ζώων και κήπους.  

 

ΣΤ)Μόνο δύο από τις συνεντεύξεις έλαβαν χώρα δίχως παρατηρητές. Τα ανδρόγυνα έδωσαν 

από κοινού συνέντευξη. Το ένα ανδρόγυνο κατά την διάρκεια της συνέντευξης  είχε έναν 

διακριτικό παρατηρητή, ενώ το άλλο όχι. Από τα υπόλοιπα πέντε άτομα του δείγματος τρία 

έδωσαν τις συνεντεύξεις τους με παρουσία παρατηρητών, ενώ τα δύο μόνο έδωσαν τις 

συνεντεύξεις τους με την αποκλειστική παρουσία του ερευνητή.  

 

Εφ’ όσον ληφθεί υπ’ όψιν ότι οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε αυθόρμητο χρόνο και 

χώρο, δίχως περιορισμούς από τον ερευνητή, γίνεται αντιληπτό ότι ο ερευνητής ουσιαστικά 

έγινε παρατηρητής της καθημερινότητας των συνεντευξιαζόμενων. Ως αποτέλεσμα αυτού 

του συλλογισμού μπορεί κάνεις να συμπεράνει την κοινωνική ζωή που απολαμβάνουν οι 

κάτοικοι αυτής της κοινότητας. Οι επισκέψεις και οι παρέες αποτελούν δεδομένα της 

καθημερινότητας των ανθρώπων του δείγματος και απόδειξη της κοινωνικής σύνδεσης/ 

συνοχής. 

 

 

 

3.1.1. Σύνοψη των βασικών χαρακτηριστικών του τρόπου διαβίωσης των 

ηλικιωμένων του δείγματος (Περιγραφή) 
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 1Ο ΠΡ.  2Ο ΠΡ. 3Ο ΠΡ. 4Ο ΠΡ. 5Ο ΠΡ. 6Ο ΠΡ. 7Ο ΠΡ. 8Ο ΠΡ. 9Ο ΠΡ. 

 

ΖΕΙ ΜΟΝΑΧΙΚΑ3 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ NAI ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΣ4 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ OXI ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΑΥΤΟΕΞ/ΤΟΥΜΕΝ

ΟΣ5

 

 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΟ

Σ6 (ΕΙΚΟΝΑ) 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΧΩΡΟΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ7

ΟΙΚΙΑ ΟΙΚΙΑ ΔΗΜ

ΟΣΙΟ

Σ 

ΟΙΚΙΑ ΕΡΓΑ

ΣΙΑ 

ΕΡΓΑ

ΣΙΑ 

ΟΙΚΙΑ ΟΙΚΙΑ ΟΙΚΙΑ 

ΑΤΟΜΙΚΗ8 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

ΝΑΙ + 

ΠΑΡ/Τ

ΗΣ 

ΝΑΙ + 

ΠΑΡ/Τ

ΗΣ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ+ 

ΠΑΡ/

ΤΗΣ 

ΟΧΙ+ 

ΠΑΡ/

ΤΗΣ  

ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ+ 

ΠΑΡ/Τ

ΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 
3   Ζει μονος ή συμβιώνει  
4   Καταγράφεται  η  στάση  του  συμμετέχοντα  απένατι  στον  ερευνητή  και  την  διαδικασία  της 
συνέντευξης. 
5   Η  αυτοεξυπηρέτηση  κρίνεται  σύμφωνα  με  την  δυνατότητα  του  ατόμου  να  φροντίζει  τις  άμεσες 
ανάγκες του και να διαμένει μόνο του. 
6   Η  παραμέληση  ορίζεται  από  τον  ερευνητή  σύμφωνα  με  τις  συνθήκες  της  ατομικής  ‐  οικιακής 
υγειηνής και την επαρκή κάλυψη καθημερινών αναγκών, όπως φαγητό, θέρμανση, λήψη φαρμάκων, σωματική 
ασφάλεια κ.α. 
7   Καταγράφεται  ο  χώρος  στον  οποίο  ο  ερευνητής  συνάντησε  τους  συμμετέχοντες  και  έλαβε  χώρα η 
συνέντευξη.  
8   Οι συνεντεύξεις δόθηκαν είτε ατομικά(ΝΑΙ) είτε σε ζευγάρια(ΟΧΙ), που αποτελούνταν από συζύγους, 
στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι αποτελούσαν μέρος της δειγματοληψείας από την αρχική λίστα. 
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3.1.2 Σύγκριση δημογραφικών χαρακτηριστικών των ηλικιωμένων του Δείγματος 

(Περιγραφή) 

 

Α) Το δείγμα αποτελείται από 4 γυναίκες και 5 άντρες. Ο γηραιότερος σε ηλικία είναι 

γεννημένος το 1920 και είναι γυναίκα, ενώ υπάρχουν δύο συνομήλικοι, ένας άνδρας και μία 

γυναίκα, που είναι γεννημένοι το 1930 και αποτελούν τους νεότερους του δείγματος. Η 

ηλικιακή απόκλιση που έχει το συγκεκριμένο δείγμα είναι δέκα χρόνια. Σύμφωνα με τους 

πολιτικούς, τεχνολογικούς και οικονομικούς ρυθμούς της εποχής εκείνης, τα άτομα είναι 

ουσιαστικά είναι συνομήλικα. Έχουν κοινές εμπειρίες και βιώματα, όπως επίσης μεγάλωσαν 

με τις ίδιες παραδόσεις, κοινή καθημερινότητα, κοινωνικό-οικονομική πίεση κ.α..  

 

Β) Όλα τα άτομα του δείγματος είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και διαβίωσαν 

το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στα Ζωνιανά.   

 

Γ)Μόνο ένας άντρας από το δείγμα είναι απόφοιτος δημοτικής εκπαίδευσης, ενώ δύο 

γυναίκες του δείγματος είναι αναλφάβητες, δηλαδή δεν παρακολούθησαν καμία σχολική 

τάξη. Δύο γυναίκες και ένας άντρας φοίτησαν έως την Τρίτη δημοτικού στο σχολείο, μία 

γυναίκα έως την Τέταρτη Δημοτικού και ένας άντρας παρακολούθησε μόνο την πρώτη 

δημοτικού. Τέλος ένας από τους άντρες του δείγματος επέλεξε να μην σχολιάσει και να μην  

κάνει καμία αναφορά για το θέμα της σχολικής εκπαίδευσης. 

 

Όπως έχει αναφερθεί στις συνεντεύξεις, εκείνη την εποχή ήτανε πολύ δύσκολο να 

παρακολουθήσει το σχολείο κάποιο παιδί. Κύριο πρόβλημα ήταν ο βιοπορισμός, καθώς τα 

παιδιά από μικρή ηλικία συνεισέφεραν εργασιακά στο οικογενειακό εισόδημα αλλά επίσης 

επειδή η εκπαίδευση ήταν πολύ απαιτητική οικονομικά. Παρέρχονταν ουσιαστικά επί 

πληρωμή. Τέλος όλα τα πρόσωπα του δείγματος διέκοψαν την φοίτηση τους κυρίως λόγω 

της κατοχικής περιόδου.  

 

Δ) Το οικογενειακό εισόδημα (πατρική οικογένεια) κατά την παιδική και νεαρή ηλικία των 

συμμετεχόντων στην έρευνα, ορίσθηκε σε χαμηλό και μεσαίο σύμφωνα με την μεταφορά 

των εμπειριών των συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις. Αυτή η παραδοχή αποτελεί 

συμπέρασμα των συμφραζομένων κάθε προσώπου, κυρίως μέσα από τις διηγήσεις της 

παιδικής και νεαρής ηλικίας όπως και της επαγγελματικής πορείας τους. Όμως σε κάθε 

περίπτωση έχει ενδιαφέρον ότι στο σύνολο των αφηγήσεων υπήρξε η παραδοχή ότι ακόμη 

και στις εποχές μεγάλης φτώχειας και πείνας, οι Ζωνιανοί πάντοτε είχαν γάλα, τυρί, 

σταφύλια, χόρτα και όσπρια. Δηλαδή δεν υπήρξαν θάνατοι από λιμό, οι άνθρωποι 
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κατάφερναν να επιβιώνουν από την γη και τα ζώα. Επίσης μέσα από τις συνεντεύξεις 

διαφαίνεται έντονα η σημαντική οικονομική αλλαγή κάθε οικογένειας, κατά την διάνυση της 

δεκαετίας μετά τον πόλεμο και την κατοχή. Αυτό επικυρώνεται από την αλλαγή κλίμακας 

του επόμενου οικογενειακού εισοδήματος της (άμεση οικογένεια).   

 

Ε) Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η οικογενειακή κατάσταση του συνόλου του δείγματος είναι 

κοινή, δηλαδή όλοι είναι παντρεμένοι. Μία λογική ερμηνεία του φαινομένου αυτού, η οποία 

διαφαίνεται και από τις διηγήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα, αποτελεί το γεγονός της 

δυσκολίας για επιβίωση. Οι άνθρωποι έπρεπε να ανήκουν σε οικογένεια για να υπάρχει 

σύμπνοια, συνεργασία, συντροφικότητα, πρόσθεση περιουσιών κ.α. με στόχο την επιβίωση 

και την καλύτερη δυνατή επίτευξη ποιότητας στην καθημερινότητα. 

 

Ζ) Πέντε άτομα του δείγματος δεν γέννησαν παιδιά παρ’ όλο που θα ήθελαν πολύ. Οι 

τέσσερις αφορούν τα δύο ανδρόγυνα του δείγματος. Το πέμπτο άτομο είναι η κ. Ε., η οποία 

εξηγεί ότι εξαιτίας του πατέρα της παντρεύτηκε σε μεγάλη ηλικία (48) ετών και δεν πρόλαβε 

να τεκνοποιήσει, όμως μεγάλωσε τα παιδιά του συζύγου της από την νηπιακή τους ηλικία.    

  

Τα υπόλοιπα τέσσερα άτομα του δείγματος από 3 έως 5 παιδιά. Από τα δεδομένα των 

συνεντεύξεων προκύπτει ότι όσοι δεν γέννησαν παιδιά βίωναν μεγάλη ανασφάλεια για την 

ζωή τους σε σχέση με όσους είχαν. Τα ανδρόγυνα είχαν αναπτύξει δυνατή σχέση μεταξύ 

τους και φαίνεται ότι φρόντιζαν την υγεία τους παραδειγματικά σε σχέση με τους 

υπόλοιπους.  

 

Η) Όλες οι γυναίκες του δείγματος ασχολήθηκαν με την αγροτική εργασία και τα οικιακά. 

Μόνο μία γυναίκα δεν ασχολήθηκε επαγγελματικά με την γεωργία, αλλά στα οικιακά 

πλαίσια. Οι άντρες του δείγματος ασχολήθηκαν με την αγροτική εργασία και με την 

κτηνοτροφία. Μόνο δύο δεν υπήρξαν κτηνοτρόφοι και αντίστοιχα ενασχολήθηκαν με το 

ελεύθερο επάγγελμα. Είναι ενδιαφέρον ότι όλοι γνώρισαν δύο, τρεις ή και περισσότερους 

επαγγελματικούς ρόλους στην διάρκεια της ζωής τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

επαγγελματικές αλλαγές προκαλούν έντονο στρες.    

 

Θ) Τρία πρόσωπα από το δείγμα οδηγήθηκαν στην μετανάστευση την μεταπολεμική περίοδο. 

Ο ένας έφυγε για πέντε χρόνια στην Γερμανία λόγω οικονομικών προβλημάτων ενώ το 

ανδρόγυνο Ι. & Ε. αποφάσισαν να μεταναστεύσουν πρωτεύοντος για να βρουν λύση στην 

ατεκνία. Και οι τρεις περιγράφουν με θετικά λόγια την εμπειρία της μετανάστευσης παρ’ ότι 

τονίζουν ότι εργάστηκαν πραγματικά σκληρά. Η μετανάστευση επίσης ορίζεται ως ένας 

παράγοντας υψηλών επιπέδων στρες. 
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3.1.2 Συνοπτική εικόνα των δημογραφικών στοιχείων των ατόμων του δείγματος: 

 1Ο ΠΡ. 2Ο ΠΡ. 3Ο ΠΡ. 4Ο ΠΡ. 5Ο ΠΡ. 6Ο ΠΡ. 7Ο ΠΡ. 8Ο ΠΡ.  9Ο ΠΡ. 

 

ΦΎΛΟ  ΘΥΛΗ  ΑΝΉΡ  ΑΝΉΡ ΘΥΛΗ  ΘΥΛΗ ΑΝΉΡ  ΑΝΉΡ ΘΥΛΗ  ΑΝΉΡ  

ΈΤΟΣ 

ΓΕΝΝΗ-

ΣΗΣ 

1925 1929 1928 1920 1928 1930 1927 1930 1929 

ΚΑΤΑΓΩ-

ΓΉ 

ΖΩΝΙΑ

ΝΑ 

ΖΩΝΙΑ

ΝΑ 

ΖΩΝΙΑ

ΝΑ 

ΖΩΝΙΑΝ

Α 

ΖΩΝΙΑ

ΝΑ 

ΖΩΝΙΑ

ΝΑ 

ΖΩΝΙΑ

ΝΑ 

ΖΩΝΙΑ

ΝΑ 

ΖΩΝΙΑ

ΝΑ  

ΕΚΠΑΊ-

ΔΕΥΣΗ 

Γ’ΔΗΜ Γ’ 

ΔΗΜ. 

Α’ΔΗΜ. ΑΝΑΛΦ. Δ’ 

ΔΗΜ. 

- ΑΠΟΦ. 

ΔΗΜ. 

ΑΝΑΛ

ΦΑΒ. 

Γ’ΔΗΜ 

ΠΑΤΡΙΚ

Ό 

ΕΙΣΌΔΗ-

ΜΑ 

 

ΜΕ-

ΣΑΙΟ 

ΜΕ-

ΣΑΙΟ 

ΧΑΜΗ-

ΛΟ 

ΧΑΜΗ-

ΛΟ   

ΧΑΜΗ

ΛΟ   

ΜΕ-

ΣΑΙΟ  

ΜΕ-

ΣΑΙΟ  

ΜΕ-

ΣΑΙΟ  

ΧΑΜΗ

ΛΟ 

ΟΙΚΟΓΕ-

ΝΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑ-

ΣΤΑΣΗ 

ΧΉΡΑ ΠΑΝ/

ΜΈΝΟ

Σ  

ΠΑΝ/Μ

ΈΝΟΣ 

ΧΉΡΑ  ΠΑΝ/

ΜΕΝΗ 

ΠΑΝ/Μ

ΈΝΟΣ 

ΠΑΝ/

ΜΕΝΟ

Σ 

ΠΑΝ/

ΜΕΝΗ 

ΠΑΝ/

ΜΕΝΟ

Σ 

ΠΑΙΔΙΆ  4 5 5 0 0 0 0 0 3 

ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜΑ/ 

ΑΠΑΣΧΌ

-ΛΗΣΗ 

ΑΓΡΟ-

ΤΙΣΣΑ, 

ΟΙΚΙΑ-

ΚΑ 

ΚΤΗΝ/

ΦΟΣ, 

ΑΓΡΟ-

ΤΗΣ 

ΚΤΗΝ/Φ

ΟΣ, 

ΑΓΡΟ-

ΤΗΣ 

ΑΓΡΌΤΙΣ

-ΣΑ, 

ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΑΓΡΟ-

ΤΙΣΣΑ, 

ΚΑΦΕ

ΝΕΊΟ, 

ΟΙΚΙΑ-

ΚΑ 

ΚΑΦΕ-

ΝΕΊΟ, 

ΑΓΡΟΤ

ΗΣ 

 

ΚΤΗΝ

ΟΤΡΌ

ΦΟΣ,  

ΕΡΓΑ- 

ΤΗΣ, 

ΑΓΡΟ-

ΤΗΣ  

Κ.Α. 

ΟΙΚΙΑ-

ΚΑ, 

ΕΡΓΑ-

ΤΗΣ 

ΥΠΟΔ

ΗΜΑΤ

ΟΠΟΙΌ

Σ, 

ΑΓΡΟΤ

ΗΣ, 

ΕΡΓΑΤ

ΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕ-

ΝΕΙΑΚΟ 

ΕΙΣΟΔΗ-

ΜΑ 

ΥΨΗΛ

Ο 

ΥΨΗΛ

Ο 

ΥΨΗΛΟ ΜΕΣΑΊΟ ΜΕΣΑΙ

Ο 

ΜΕΣΑΊ

Ο  

ΜΕΣΑΙ

Ο 

ΜΕΣΑΙ

Ο 

ΜΕΣΑΙ

Ο 

ΜΕΤΑΝΆ

-ΣΤΕΥΣΗ 

ΟΧΙ ΟΧΙ  ΟΧΙ  ΟΧΙ  ΟΧΙ  ΟΧΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  
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3.1.3 Σύγκριση θεαματικών επιλογών κατά την έναρξη των συνεντεύξεων 
 

Ο τρόπος που επιλέγει κάθε πρόσωπο να ξεκινήσει την αφήγηση του αποτελεί μία 

προσωπική ελεύθερη επιλογή, η οποία υποδεικνύει πιθανά σημείο αναφοράς για το άτομο, 

την συγκεκριμένη περίοδο που κλήθηκε να μιλήσει για την ζωή του. 

 

Σύμφωνα με αυτήν την πίστη, δύο από τα πρόσωπα του δείγματος ξεκινούν με θέματα υγείας 

που τους απασχολούν τώρα ή τους απασχόλησαν στο παρελθόν. Δύο αναφέρονται στην 

πατρική τους οικογένεια. Αυτό πιθανά να συμβαίνει επειδή επιθυμούν να ξεκινήσουν από 

την αρχή της ζωής τους την διήγηση. Δύο ξεκινούν με την αναφορά στην κατοχική περίοδο. 

Δύο αναφέρονται στην συζυγική τους σχέση και την άμεση οικογένεια, ενώ ένας μένει 

αναποφάσιστος και περιμένει διευκολυντικές ερωτήσεις. Ο τελευταίο υπήρξε και ο πιο 

αναλυτικός και περιγραφικός από το σύνολο του δείγματος. 

 

Παρατηρείται ότι για κάθε πρόσωπο η έναρξη της συνέντευξη διαφοροποιείται, όπως 

διαφοροποιείται η έκταση που δίνει σε εκάστοτε θεματική ενότητα που τίθεται από τον 

ερευνητή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 πίνακας: 

39 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
 
 

 Επιλογή θεματικής ενότητας κατά την έναρξη της συνέντευξης: 

1Ο ΠΡ. «Η μάνα μου έκαμνε 10 παιδιά. 8 κορίτσα και δυο αγόρια. Τα δύο κορίτσα πεθάνανε μικρά. 

Μεγαλώσαμε δα. Ο πατέρας ήταν βοσκός...» 

2Ο ΠΡ. «Α, ρώτα τώρα κι άμα ξέρω θα σ’ απαντώ.» 

3Ο ΠΡ. «Όταν επέσαν οι Γερμανοί ήμουνα με τον πατέρα μου, με τη μάνα μου, εδώ πιο πάνω σ’ ένα 

χωράφι και θερίζανε κριθάρι, κι είχαμε κι ένα γαϊδουράκι αχάμω… ο πατέρας μου φορτώνει το 

γαϊδουράκι κριθάρι...» 

4Ο ΠΡ. « ...ένας είναι γεωπόνος στο Ρέθυμνος, και ‘χει μαγαζί κια και πουλεί γεωπονικά...», αναφέρεται 

στα παιδιά του συζύγου της. 

5Ο ΠΡ. «Έπεσα στη Γερμανική ιστορία ως κοριτσοπούλα…» 

6Ο ΠΡ. «Και δεν εβαρεθήκαμε ο ένας τον άλλον!» 

7Ο ΠΡ.. «Έχω επινεφρίδιο στο δεξιό μου νεφρό. Και έχω κάνει αξονικούς με σκιογραφικό πάρα πολλές 

φορές. Ναι.» 

8Ο  ΠΡ. «Έχω γεννηθεί το 1927.» 

9Ο ΠΡ. «Έπαθα έμφραγμα του μυοκδρδίου...» 
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3.2 Αποτύπωση των ιστορικών υγείας των ατόμων του δείγματος & προσπάθεια 

συσχέτισης τους με την συχνότητα επισκέψεων στις τοπικές υπηρεσίες 

υγείας  

 

Σε αυτό το κεφάλαιο, περιγράφονται τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας των ηλικιωμένων 

του δείγματος της έρευνας στο σύνολο της ζωής τους. Στόχος είναι να αποτυπωθεί η σχέση 

της ποιότητας και διάρκειας της ζωής τους σε σχέση με την χρήση υπηρεσιών υγείας. 

 

1ο πρόσωπο 

Η κ. Δ. δεν θυμάται να νόσησε από οτιδήποτε στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής της. Το πρώτο 

πρόβλημα υγείας που απέκτησε ήταν η πίεση στα μάτια, την οποία αντιμετώπιζε με 

σταγόνες, ενώ πρώτη φορά άρχισε να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή το 1999, δηλαδή 74 

ετών. 

Η κ. Δ. δεν αναφέρθηκε κατά την διάρκεια της συνέντευξης στην προσωπική της αξιολόγηση 

για τις υπηρεσίες του Κ.Υ των Ανωγείων. Περιέγραψε όμως την σχέση της, με τον 

περιφερειακό γιατρό, από την οποία είναι ικανοποιημένη. Σύμφωνα με το ιστορικό υγείας 

της ερωτώμενης και το σύνολο της συνέντευξης, αποτελεί λογική υπόθεση ότι δεν έχει 

χρειαστεί να επισκεφθεί τα τελευταία χρόνια, τις δομές υγείας και ότι η μόνη διαπροσωπική 

επαφή που μπορούσε να δημιουργήσει είναι αυτή με τον περιφερειακό γιατρό.  

Η ίδια αναφέρει: «Ναι,ναι. Ο γιατρός επαέ την ώρα που ανοίγει το ιατρείο του φωνάζει και 

με χαιρετά, με πήρενε εδά από αγάπη ο κακομοίρης. Εμά μου έλεγε, ηντά έχεις; Γιατρέ θα 

σου πω το λεγα εγώ. Έχω μεγάλη, κλαίω μέσα μου, μια στενοχώρια. Ηντά έχεις; Και του λέω 

την περιπέτεια μου..........ναι και μου λέει θα ‘ρθω στο σπίτι και ήρθενε και του λέω διάβασε 

πρώτα τα πτυχία που είσαι σπουδασμένος χωρίς φροντιστήρια, χωρίς τίποτα στην φτώχεια 

μέσα, διάβασε του λέω και κοίταξε. Ε, κακομοίρα μου λέει γιαγιά, έχεις δίκιο μου λέει να 

χεις άγχος και στενοχώρια...από κιε και ύστερα με πήρε με αγάπη και του δωκα και ένα 

μπουκάλι ρακί, ένα μπουκάλι κρασί, τον φίλεψα..»  
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Η κ. Δ. αποτέλεσε εξαίρεση στο πληθυσμό του δείγματος, καθώς δεν βίωσε σοβαρές νόσους 

και δεν χρειάστηκε νοσηλεία κατά την διάρκεια της ζωής της.  

Το πρώτο πρόβλημα υγείας που παρουσίασε ήταν η πίεση στα μάτια, η οποία μετά από την 

χορήγηση ειδικών σταγόνων, έγινε ανεκτή και σταμάτησε να επηρεάζει την λειτουργικότητα 

της.  Τα ακόλουθα προβλήματα υγείας  συνέβησαν κατά την νοσηλεία των παιδιών της, τα 

οποία απεβίωσαν τελικά. Η ίδια αναφέρει ότι η μόνη φαρμακευτική αγωγή που έχει λάβει 

είναι οι σταγόνες για τα μάτια.     

Οι ιατρικές υπηρεσίες δεν υπήρξαν καταλυτικές στην ποιότητα ή παράταση της ζωής της κ 

Δ. και η ίδια δεν συνδέεται με αυτές. 

Η κ. Δ. θεωρεί ότι από την 
στενοχώρια αρρώστησε το 1991 και 
το 1999, καθώς ήταν οι χρονιές που 
πέθαναν οι δύο γιοί της. Όταν 
διαγνώστηκαν οι νόσοι της, 
βρισκόταν και τις δύο φορές στο 
νοσοκομείο, φροντίζοντας τους γιους 
της. 

 
(1925)  2010 

1991, 
Κυκλοφορι
κό 
πρόβλημα 
– 
πρησμένα 
πόδια 

1999, 
Διάγνωση 
καρδιάς –
δυσλει-
τουργία 
στην 
πίεση 

Πίεση στα 
μάτια 
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2ο πρόσωπο 

Ο κ. Π. έχει ένα μεγάλο ιατρικό ιστορικό, με πολλές νόσους, εγχειρήσεις, ατυχήματα κ.α. 

Είναι ενδιαφέρον ότι στην συνέντευξη αυτή, δεν ειπώθηκαν σχόλια για την κατάσταση της 

υγείας του σήμερα. Ο κ. Π. δεν άφησε να εννοηθεί ότι είχε προβλήματα στην εργασία του ή 

ότι κουράστηκε ή οποιοδήποτε σχετικό σχόλιο.    

 

Ο κ. Π. αναφέρει ότι επισκέπτεται συχνά το περιφερειακό ιατρείο και το κέντρο υγείας, 

σύμφωνα με το ακόλουθο απόσπασμα: «Πολλές φορές. Και έχω και ακτίνες βγαλμένες στ’ 

Ανώγεια και ξέρω ‘γω και στο παθολόγο πάω και καρδιογράφημα μου κάνει στα Ανώγεια 

μου κάνει, βέβαια πάω πολλές φορές.». Συμπληρώνει ότι είναι ευχαριστημένος από τις 

υπηρεσίες που χρησιμοποιεί. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ε, είμαι ευχαριστημένος είμαι, πώς 

δεν είμαι; Να πάω και ζητώ κάτι μου το κάνουνε.». Επεξηγεί σχετικά ότι δεν νιώθει πάντα 

ασφάλεια και εμπιστοσύνη όταν εξυπηρετείται από τις υπηρεσίες, αλλά τον ικανοποιεί το 

δικαίωμα επιλογής που διαθέτει. Αυτό τον κάνει αρκετά ικανοποιημένο, και αυτό φαίνεται 

στο ακόλουθο απόσπασμα: «Ο κάθε άνθρωπος που είναι άρρωστος δεν έχει ανθρώπους να 

τον εγυρέψουνε μην περιμένεις ο γιατρός να ‘ρθει να σε γιατρέψει. Πρέπει εσύ να πάγαινες 

στο γιατρό. Και θα ρωτήσεις ποιος είναι καλός γιατρός για την πάθηση τούτηνε να ρωτήσεις 

πού είναι ο καλύτερος γιατρός στο ΠΕΠΑΓΝΗ είναι, στο Βενιζέλειο είναι, στην κλινική 

είναι ξέρω ‘γω να διαλέξει ο άλλος να πάει στο γιατρό που θέλει.». 

 
2002, 
διάγνωση 
για πίεση 

 

 
1969 
Εγχείρησ
η για 
κήλη, 
λόγω 
ατυχήματ
-ος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κ. Π. έχει υποβληθεί σε σειρά επεμβάσεων εκ των οποίων άλλες υπήρξαν σοβαρές, και 

άλλες ρουτίνας. Επίσης επισκέπτεται τακτικά τις τοπικές υπηρεσίες υγείας για εξετάσεις και 

 
(1929) 

2010 

1934, 
Επέμβαση 
για 6 
δάχυλα στο 
πόδι 

2009, 6 
επεμβάσεις 
στα μάτια + 
διάγνωση 
διαβήτη 

1998 
σκοληκοη
- δίτης + 
προστάτη 1960 

αποκόλησ
η ματιού 
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παρακολούθηση της υγείας του. Όπως αποδεικνύεται η ποιότητα και η διάρκεια της ζωής του 

κ. Π. έχει άμεση σχέση με τις παροχές και δυνατότητες του συστήματος υγείας.  

Δεν διακρίνεται η ύπαρξη διαπροσωπικής σχέσης μεταξύ του κ. Π. και προσώπων από το 

ιατρικό η νοσηλευτικό προσωπικό των τοπικών υπηρεσιών υγείας, παρόλο που αποτελεί 

συστηματικό πελάτη. Αυτό συμπεραίνεται καθώς ο ίδιος δεν ξεχωρίζει κάποια υπηρεσία ή 

πρόσωπο, τόσο ώστε να αναφερθεί σε αυτά και να τα ξεχωρίσει. Αντιθέτως οι μόνες 

αναφορές που έχει στην συνέντευξη του αφορά την δυσλειτουργία του συστήματος υγείας, 

και μια εμπειρία του που την προσδίδει σε ιατρικό λάθος. 

 

3ο πρόσωπο 

 Ο κ. Ν. την πρώτη φορά που θυμάται ότι αρρώστησε ήταν 20 ετών, σχετικά λέει: «Πρώτη 

φορά αρρώστησα και πόνεσε ο λαιμός μου και κατέβασα… είχα, λέει, πυώδεις αμυγδαλές... 

και πήγα εδώ στ’ Ανώγεια στον γιατρό και μου το ‘βγαλε. Αυτό ήτανε....», «Ε, τότε ήμουνα 

μεγάλος.  Μεγάλος ήμουνα είκοσι χρονώ. Ναι.». Ο κ. Ν. καταλήγει σε σχέση με το ιστορικό 

υγείας του ότι:  «Αυτό θυμούμαι. Το άλλο που μ’ έπιασε είναι τώρα πέντε χρόνια, πάνε έξι 

χρόνια, εγκεφαλικό.». 

 

Καθώς ο κ. Ν. διένυσε υγιής το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, δεν χρειάστηκε να 

επισκεφτεί πολλές φορές το σύστημα υγείας. Η μοναδική του εμπειρία από όσα περιγράφει ο 

ίδιος είναι το εγκεφαλικό που έπαθε. Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα: «... Και με πάνε στ’ 

Ανώγεια, μου λένε εγκεφαλικό είναι και με πάνε ύστερα στο Ηράκλειο και έκαμα δέκα 

μέρες. Δέκα έντεκα μέρες έκανα στο νοσοκομείο, στο Βενιζέλειο. Και μετά ήρθα εδώ και 

είμαι τώρα –η από δω πλευρά μου είναι μαραμένη.». 

Ο κ. Ν. υποστηρίζει ότι δεν έχει επισκεφθεί το κέντρο υγείας ή το περιφερειακό ιατρείο 

καμία φορά μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά η γνώμη του είναι ότι παρέχει μικρή 

βοήθεια. Ο ίδιος αναφέρει: «Όχι, δε μας καλύπτει. Πάμενε και μας βοηθά λίγο και μας λέει 

άμε στο Ηράκλειο.»  

 

 

 

 1948, 
Πυώδεις 
αμυγδαλές 

2004, 
Εγκεφαλικό  
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 2010 

 

 

Ο κ. Ν. θυμάται μόνο δύο περιστατικά στην ζωή του που επισκέφθηκε το νοσοκομείο. Στην 

μία περίπτωση ήταν νεαρός και η ιατρική εξυπηρέτηση τον ανακούφισε και θεράπευσε, στην 

δεύτερη περίπτωση ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Ένα σημαντικό μέρος της ζωή του όπως και 

της ποιότητας αυτής, συνδέεται με την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.  
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4ο πρόσωπο 

Η κ. Ε. υποστηρίζει ότι, «όταν ήμουν εγώ μικρή δεν αρρώσταινα.», όπως ούτε και τα 

αδέρφια της. Μετά από σειρά διερευνητικών ερωτήσεων αποκαλύπτει ότι πέρασε την 

ανεμοβλογιά μαζί με τα αδέρφια της. Αποδεικνύεται ότι η  κ. Ε. ακόμη και αν προέκυψαν 

νόσοι στην παιδική της και νεαρή ηλικία, δεν τις αξιολόγησε και δεν αποτυπώθηκαν στην 

μνήμη της. Η κ. Ε. θυμάται ότι για πρώτη φορά νόσησε στην ηλικία των 60 ετών, όπου τότε 

απέκτησε τα πρώτα προβλήματα υγείας, «ναι, τα πόδια και το αναπνευστικό... μετά τα 60 

(έτη)».  Επίσης τα τελευταία 13 χρόνια έχει χάσει την όραση της.  

Η κ. Ε. λαμβάνει συνταγογράφηση για όλα τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει αλλά 

ισχυρίζεται ότι δεν νιώθει να βελτιώνεται η καθημερινότητα της.  Έχει ξεχωρίσει μόνο ένα 

παυσίπονο, το οποίο στην συνέχεια απαγορεύτηκε. Η ίδια αναφέρει σχετικά: «ε, είναι ένα 

αλλά το απαγόρεψαν οι γιατροί γιατί πειράζει λέει στο συκώτι. Και μετά μου το απαγόρεψαν 

και δεν μου το γράψαν να το πάρω, πήγα και το πλήρωσα ολόκληρο (γελά) και το πήρα. 

Αλλιώς δεν μπορώ να περπατάω». Επίσης αναφέρει ότι καταναλώνει τα ίδια φάρμακα εδώ 

και πολλά χρόνια, ενώ συνηθίζει να λαμβάνει depon. 

Η κ. Ε. έχει επισκεφθεί υπηρεσίες υγείας πολλές φορές, είτε λόγω ασθένειας είτε λόγω 

ατυχημάτων. Θυμάται μία επίσκεψη της στο ΠΑΓΝΗ πριν πολλά χρόνια, στην οποία τελικά 

δεν εξυπηρετήθηκε με αποτέλεσμα μετά από κάποιο διάστημα να επισκεφτεί το νοσοκομείο 

του Ρεθύμνου. Όπως εξιστορεί η ίδια, εξυπηρετήθηκε τελικά από εξωτερικό ιατρό, ο οποίος 

αμείφθηκε,  «σε εξωτερικό γιατρό επήγα και πλέρωσα και μου το πε.». Εκείνη την περίοδο 

δεν λειτουργούσε ακόμη το κέντρο υγείας ή το περιφερειακό ιατρείο στο χωριό.  

Την δεύτερη φορά που όπως θυμάται η κ. Ε. χρειάστηκε επείγουσα φροντίδα ήταν πριν 20 

χρόνια. Είχε ένα ατύχημα και ζήτησε βοήθεια από το Κ.Υ. Ανωγείων όμως η ίδια 

παρουσιάζει, «..και επρήστηκε ο πόδας και πάω στα Ανώγεια και δεν μου κάνεν τίποτα. Και 

μετά πάω στο Ρέθυμνος στο νοσοκομείο και ήτανε να μολυνθεί ο πόδας, τον καιρό που 

μαζεύανε τις ελιές. ... έκατσα μετά 8 μέρες στο γιατρό και μου είχε πάνω στο κρεβάτι ένα 

τέτοιο και με κοίταζεν τις μέρες και μου βάνανε φάρμακα, μετά δα μου πέρασε και μετάδα 

ήρθα ύστερα στο σπίτι.».   

Τελικά αναφέρει ότι επισκέπτεται και το περιφερειακό ιατρείο, απλά εξηγεί ότι το 

επισκέπτεται μόνο για συνταγογράφηση. Ακολουθεί αυτούσιο απόσπασμα της κ. Ε.: «ε, πάω 

με τούτο ναι, το βεργάκι, πάω από αυτό το δρόμο και πάω γύρω γύρω από κιε στον καλό το 

δρόμο, πάω το γύρω γύρω και πάω στο ιατρείο»,  «όχι μόνο για τα φάρμακα έχω πάει παέ». 

Επίσης υποστηρίζει ότι δεν επισκέπτεται το Κέντρο Υγείας γιατί δεν μπορεί να πάει, εκτός 

από εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.  
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 1980, 

αθριτικά + 
αναπνευστι
κό 
πρόβλημα 

1990, 
ατύχημα – 
σοβαρή 
βλάβη στο 
πόδι 

 
1997, 
τύφλωση  

 Παιδική 
ηλικία: 
Ανεμοβλογιά, 
χωρις ιατρική 
συμβολή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κ. Ε. έχει επισκεφτεί υπηρεσίες του συστήματος υγείας τόσο λόγω συμπτωμάτων που 

δυσκόλευαν την καθημερινότητα της όσο και λόγω έκτακτων ατυχημάτων. Κατά την 

διάρκεια της συνέντευξης η ίδια θυμήθηκε δύο περιστατικά όπου το σύστημα υγείας την 

ταλαιπώρησε αν και τελικά εξυπηρετήθηκε. Γενικότερα είναι εμφανές ότι η πρόσβαση σε 

υπηρεσίες υγείας και η εξυπηρέτηση της ήταν καταλυτικές στην διάρκεια και ποιότητα ζωής. 

Η κ. Ε. βρίσκει σημαντικό ότι βρίσκεται στο χωριό, περιφερειακό ιατρείο καθώς μπορεί 

χωρίς ταλαιπωρία να λαμβάνει συνταγογράφηση και άμεσα να πηγαίνει στο φαρμακείο του 

χωριού. Κατά άλλα δεν διαφαίνονται διαπροσωπικές σχέσεις ή σύνδεση με καμία τοπική 

παρεχόμενη ιατρική υπηρεσία. 

 

 

5ο πρόσωπο 

 
1920  2010 

2009,σοβαρό 
ατύχημα από 
πτώση 

Λήψη συνταγο-
γράφησης για το 
στόμάχι και για 
την (1995) πίεση Επέμβαση 

στα δόντια 

Η κ. Μ. αισθάνεται ότι όσο 
μεγαλώνει και όσο 
στεναχωριέται τόσο 
χειροτερεύει το αναπνευστικό 
της πρόβλημα. 
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Η κ. Π. αναφέρει ότι δεν γνωρίζει, δεν θυμάται αν είχε αρρωστήσει σαν παιδί και 

συμπληρώνει  «Όι, όι δεν επέρασα εγώ. Μάλλον εγίνηκα πάνω από 45 χρονώ να πιω χαπάκι, 

τίποτα». Στην συνέχεια όμως αναφέρει ότι «Τριάντα χρόνια ζάχαρο, έχω θυρεοειδή,  έχω 

οστεοπόρωση, και τι δεν έχω… και παίρνω ένα σωρό φάρμακα....Τα πόδια μου….δεν μπορώ 

η καημένη... τα πόδια μου…Οστεοπόρωση είναι δύο χρόνια που πονώ και δε μπορώ να 

βαδίζω... Ναι. Ε, πριν επερπάτουμε, αλλά όχι βέβαια σαν όταν ήμουνα νέα.» Συμπληρώνει: 

«Τα κόκκαλα, η οστεοπόρωση… αρθριτικά.. κοπίαση, όλα τα χρόνια εκείνα που 

δουλεύαμε… αυτά θες να σου πω;».  

Στη συνέχεια αναφέρεται στον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας που έχουν 

διαγνωστεί. Όσον αφορά την αντιμετώπιση του διαβήτη ανέφερε, «Δεν έπαιρνα φάρμακα 

γιατί με τη δίαιτα δεν έβγαινε πολύ τελευταία. Όσο μεγαλώνω τόσο βγαίνει και το ζάχαρο 

παραπάνω.....Να σου πω. Καταρχήν άμα το ανακάλυψα ότι είχα ζάχαρο, τον πρώτο μήνα 

έπινα φάρμακο. Μετά το ‘ριξα στη δίαιτα. Και ήτανε, πέρασαν οχτώ χρόνια να πιω χάπι. Ε,  

ύστερα έβγαινε παραπάνω, πάλι αναγκαστικά. Κι έπινα πάλι χαπάκι...». Σύμφωνα με τα 

λεγόμενα της κ. Π., τα τελευταία 20 χρόνια λαμβάνει αγωγή για το ζάχαρο.  

Η κ. Π. βιώνει καθημερινά τον πόνο και παρατηρεί ότι όσο μεγαλώνει μεγαλώνουν και τα 

προβλήματα υγείας. «Ε δε σου λέω τι νιώθω; Πονώ… από πέντε χρόνια, δέκα ήμουν εγώ 

θηρίο… Εδά και δυο τρία χρόνια αισθάνομαι αυτά τα… Ε ναι όσο μεγαλώνω, τόσο 

παρουσιάζονται και άλλα κι άλλα». Σε αυτό το απόσπασμα αναφέρεται στις ασθένειες από 

τις οποίες νοσεί και τους πόνους που βιώνει. 

 

Η πρώτη αναφορά της κ. Π. σε υπηρεσία Υγείας κατά την διάρκεια της συνέντευξης, 

αφορούσε το Βενιζέλειο, καθώς πηγαίνει τακτικά τα τελευταία 30 χρόνια λόγω του διαβήτη, 

«Πάμε στα Βενιζέλεια που ‘χουμε ραντεβού, κάθομαι ‘κει από ‘ξω….Ναι, δεν είναι συνήθως 

να ξέρεις ένα γιατρό. Αφού και στο διαβήτη που πάω στα Βενιζέλεια, έχω καρτέλα, δεν είναι 

ο ίδιος κάθε φορά στο ραντεβού μου» και στην συνέχεια αναφέρει «...πάντα υπάρχει το 

ραντεβού εκτός αν θέλουμε να πάμε απ’ όξω, να πληρώσουμε για να μην βάνουμε, να μην 

κόψουμε ραντεβού, να είναι, να πούμε να πάω να κόψω, να περιμένω τρεις μήνες, τέσσερις 

να μου δούνε τι έχω». 

Στην ερώτηση «Τα τελευταία δύο χρόνια πόσες φορές πήγατε στο Κέντρο Υγείας ή στο 

Βενιζέλειο, όχι για να σας γράψουν φάρμακα, αλλά γιατί είχατε πρόβλημα με την υγεία 

σας;», απαντά: «Στο Πέραμα είχαμε δικούς μας φαρμακοποιούς και στέλναν τη συνταγή και 

μας τα ‘φέρναν». Η παραπάνω στιχομυθία ενώ δείχνει ασυνάρτητη, πιθανά υποδεικνύει ότι η 

κ. Π. συνειρμικά έχει συνδέσει την επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας ή το νοσοκομείο, με την 

συνταγογράφηση φαρμάκων και όχι με την εξέταση, γνωμάτευση ή ενημέρωση. Η κ. Π. 

αναφέρει ότι  τα τελευταία χρόνια επισκέπτεται μόνο το Βενιζέλειο για τον έλεγχο του 

διαβήτη της και κατ’ άλλα μόνο τις υπηρεσίες για συνταγογραφίσεις. 

48 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
 
Η κ. Π. αναφέρεται στην αξιολόγηση του Κέντρου Υγείας Ανωγείων και του Περιφερειακού 

ιατρείου, «Ε, ναι αφού πάμε στο γιατρό… άμα πας στο γιατρό και κάτι θα σου πει, νιώθεις 

ότι μου ‘πλένε την αλήθεια…», «Αλίμονο δα αλίμονο, αλίμονο, είναι και πολλοί γιατροί που 

δεν δίνουν… Ναι…  όλοι οι ανθρώποι δεν είναι παιδί μου το ίδιο …».  

 

 

 

 1980, 
Διάγνωση 
διαβήτη, 
θυροειδή, 
αθριτικά, 
οστεοπόρωση 

2008, λόγω 
οστεοπόρωσης 
δυσκολεύεται 
να βαδίσει 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κ. Π. γνώρισε τα πρώτα προβλήματα υγείας την δεκαετία του ’80. Μέχρι τότε δεν θυμάται 

να απευθύνθηκε σε γιατρό. Από τότε είναι συχνός πελάτης στις υπηρεσίες υγείας καθώς έχει 

χρόνια νοσήματα που χρίζουν παρακολούθησης. 

Από την εμπειρία της, θεωρεί δεδομένο πια, ότι δεν είναι δυνατό, μέσα από το σύστημα 

υγείας, να έχει ένα σταθερό, γιατρό. Αυτό το δεδομένο δεν την χαροποιεί και γι’αυτό το 

σχολίασε αλλά ούτε την δυσαρεστεί. Από τα αποσπάσματα διαφαίνεται ότι δεν υφίσταται 

διαπροσωπική σχέση με ιατρούς ή ιατρικό προσωπικό. Όμως η κ. Ζ. κάνει μια διάκριση 

αναφέροντας ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και άλλοι γιατροί είναι εξυπηρετικοί και 

ευαίσθητοι ενώ άλλοι το αντίθετο.  

Έχει συνδέσει τις υπηρεσίες υγείας με την παραλαβή συνταγογραφήσεων.  

 

 
(1928) 2010 

Η κ. Ζ. θεωρεί ότι στην 
υπερκόπωση και στην σκληρή 
εργασία ωφείλονται οι νόσοι. 
Επίσης ισχυρίζεται ότι πριν 10 
χρόνια ήταν πολύ δυνατή. Έχει 
κάποια χρόνια που νιώθει 
καταβεβλημένη. 
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6ο πρόσωπο 

Ο κ. Π. νόσησε από έλκος δωδεκαδακτύλου, όπως ανέφερε ο ίδιος: «Εγώ έκανα εγχείρηση 

πριν τριάντα χρόνια το στομάχι μου...... Έλκος δωδεκαδακτύλου......», «Έπινα πολύ 

κρασάκι…Ναι! Και με πείραξε, και πήγα στην Αθήνα κι έκανα εγχείρηση και πάω καλά 

τώρα, είμαι καλά. Πάω καλά.», «Το ’60 έκανα εγχείρηση». Στην συνέχεια αναφέρθηκε στο 

πρόβλημα που είχε το γόνατο του: «Έκαμα και μιαν εγχείρηση στο γόνατο… Είχε φαγωθεί 

λέει το πέταλο και πήγα στην Αθήνα και μου το αλλάξανε και βάλανε πλαστικό. Και είπε ο 

γιατρός όταν θα γιάνεις στο ένα θα σε κάνω και στο άλλο. Εγώ θα το πάρω το άλλο μαζί μου 

όταν θα φύγω. Ε και γελούσε! Καλά, μου λέει…». Τελικά ο κ. Π. δεν έκανε στο άλλο πόδι 

την εγχείρηση, αλλά όπως ομολογεί, τώρα έχει πόνους και αξιολογεί ότι είναι ακριβώς το 

ίδιο πρόβλημα. Ο ίδιος λέει «Τώρα δεν έκαμα αλλά με πονάει όμως.... Πότε θα πάω να το 

κάνω, θα το βγάλω κι αυτό». 

Ο κ. Π. λαμβάνει πολλά φάρμακα. Έχει πλέον εξοικειωθεί με την συνήθεια αυτή και 

σαρκαστικά αναφέρεται με τον όρο «φαρμακάκια». Είναι ενδιαφέρον ότι απέφευγε να 

μιλήσει αναλυτικά για τα προβλήματα υγείας που τον απασχολούν, τελικά με την παρέμβαση 

της συζύγου του  «Πώς δε παίρνει!....Ε πες της γιατί», έγινε αναλυτικός. Ο ίδιος ακολούθως 

αναφέρεται στα αίτια λήψεις των φαρμάκων: «Παίρνω για την κυκλοφορία....Για την 

κυκλοφορία του αίματος. Πέρσι κιόλας επήγα στο γιατρό και….Για στομάχι…Για στομάχι 

κάθε πρωί παίρνω ένα…Για τον προστάτη. Είναι για την κυκλοφορία, είναι για τον 

ίλιγγο…Την αρρυθμία…». Όσο αφορά τον ίλιγγο, ο κ. Π. αναφέρει ότι δύο χρόνια 

ταλαιπωρείται αλλά τα χάπια που λαμβάνει τον έχουν βοηθήσει πολύ. «Έ, δυο χρόνια....Είναι 

τα χάπια τώρα κανένα δυο χρόνια έχει να με πιάσει τώρα… δυο χάπια παίρνω την ημέρα». 

Συνεχίζει μιλώντας για την αρρυθμία εξαιτίας της οποίας, ο κ. Π. λόγω της αδυναμίας που 

αισθάνεται επισκέπτεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται 

2 ή  3 μέρες. «Η αρρυθμία, κάθε χρόνο παθαίνω απ’ την αρρώστια και πάω στο Ρέθυμνο και 

κάνω δυο μέρες τρεις και με μετράνε…», «Μια φορά το χρόνο», «Δυο χρόνια είναι όλα αυτά 

τα φάρμακα. Που τα παίρνω.».  

 

Η σχέση του κ. Π. με το τοπικό σύστημα υγείας είναι κυρίως διεκπεραιωτική. «Ε, πάω τα 

φάρμακα όταν τελειώσουνε και δίδω τα φάρμακα που μου λείπουνε και μου τα γράφει…», 

«Και το συνταγολόγιο και πάω στο φαρμακείο τα παίρνω και συνεχίζω και τα πίνω.». Όσες 

φορές χρειάστηκε να απευθυνθεί σε υπηρεσία υγείας, αυτές ήταν τον Κ.Υ. Ανωγείων και στο 

νοσοκομείο Ρεθύμνου. 

Ο κ. Π. δεν εκφέρει άποψη αξιολογώντας τις υπηρεσίες υγείας που έχει δεχθεί. Δεν 

ακούγεται ούτε ικανοποιημένος αλλά ούτε και δυσαρεστημένος.  
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 1960, 
εγχείρηση 
δωδεκαδα-
κτύλου 

 2008, συνταγογρά-
φηση για 
κυκλοφορικό, 
στομάχι, 
προστάτη, 
αρρυθμία 

 

 

 

 
Εγχείρηση 
στο γόνατο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κ. Π. αποτελεί ακόμη ένα πρόσωπο του πληθυσμού δείγματος, ο οποίος είναι συχνός 

πελάτης του συστήματος υγείας. Παρά την συχνότητα των επισκέψεων του σε τοπικούς 

φορείς, αντιλαμβάνεται την εξυπηρέτηση του διεκπαιρεωτική. Αυτό υποδεικνύουν οι 

αναφορές του στο σύστημα υγείας. Έχει συνδέσει τις επισκέψεις σε υπηρεσίες υγείας με την 

λήψη συνταγογράφησης. Δεν δημιουργεί την εντύπωση δυσαρεστημένου ή ευχαριστημένου 

πελάτη.  

 

( 1930 ) 2010 

Ο κ. Π. υποστηρίζει ότι 
πριν την χρήση φαρμάκων:  
«Πιο μπροστά δεν έπινα 
εγώ φάρμακα.. τίποτα. 
Κρασί έπινα. Ένα κρασί. 
Κόκκινο»

Ο κ. Π. αναφέρει τα αίτια της 
εγχείρησης: «Έπινα πολύ 
κρασάκι…Ναι! Και με πείραξε, 
και πήγα στην Αθήνα κι έκανα 
εγχείρηση και πάω καλά τώρα, 
είμαι καλά. Πάω καλά.» 
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7ο πρόσωπο 

Ο κ. Α. θυμάται να νόσησε από μία σοβαρή πάθηση στην παιδική του ηλικία, από ψείρες, 

εξαιτίας της οποίας θεωρεί ότι έχει ευαισθησία στην κοιλιά του, δηλαδή ζαλάδα, ναυτία κ.λ.. 

Αργότερα βίωσε έντονους πόνους και πρήξιμο στα πόδια του, με αποτέλεσμα για χρόνια να 

επισκέπτεται ιατρεία και ειδικότητες μέχρι να μάθει την διάγνωση.  Από την κατάθεσης της 

εμπειρίας του κ. Α., διαφαίνεται η χρονοβόρα διαδικασία για την διάγνωση και θεραπεία, η 

οποία συμπεριέλαβε την μετακίνηση του σε τρεις διαφορετικές πόλεις, τρία διαφορετικά 

νοσοκομεία. Συνεπάγεται ότι νοσηλεύτηκε με πολλούς διαφορετικούς γιατρούς και 

διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι δεν είχαν επικοινωνία μεταξύ τους. Τα προβλήματα 

υγείας του κ. Α δεν τελείωσαν το 1992, στην συνέχεια απέκτησε πρόβλημα, η καρδιά του, με 

συνέπεια την σειρά επεμβάσεων και εξετάσεων.  

 

Ο κ. Α. δηλώνει πολύ ευχαριστημένος από τις αλλαγές που έχουν συμβεί στις υπηρεσίες 

υγείας με την πάροδο των χρόνων. Είναι ένας άνθρωπος που έχει εξυπηρετηθεί πολλές φορές 

από το σύστημα υγείας, και ιδιαίτερα σήμερα είναι πολύ συχνός εξυπηρετούμενος καθώς 

επισκέπτεται το Κέντρο Υγείας Ανωγείων, 3 με 4 φορές το μήνα, λόγω του προβλήματος του 

κυκλοφορικού συστήματος του. Ο κ. Α. θυμάται τις εξής παροδικές αλλαγές:  «Πιο παλιά να 

πούμε τώρα δεκαετία του ’60 που έφυγα εγώ και πήγα στη Γερμανία…Δεν υπήρχε εδώ 

γιατρός ποτέ.», «Και μετά και ’70….Το ’70 είχαμε κάθε μέρα γιατρό.», «Ύστερα μετά που 

δημιουργήθηκαν τα Κέντρα Υγείας….Μαζεύτηκαν οι γιατροί στα Κέντρα Υγείας. Ειδάλλως 

εδώ είχαμε, οι γιατροί ήταν κάθε μέρα εδώ.». Επίσης δηλώνει ικανοποιημένος από το 

Κέντρο Υγείας των Ανωγείων, στην συνέντευξη που έδωσε είπε «Μας βολεύει πολύ». 
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 1987, πρώτα 

συμπτώματα 
νοσηρότητας 
στα πόδια 

 

 
2000, 
εγχείρηση 
καρδιάς 

 1992, 
εγχείρηση 
για την 
αντιμετώπισ
η των 
ενοχλήσεων 
στα πόδια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κ. Α. υπήρξε τακτικός πελάτης του συστήματος υγείας από 20 έτη. Περιγράφει μέσα από 

την κατάθεση της εμπειρίας του, δυσκολίες και δυσλειτουργίες του συστήματος υγείας. 

Παρά την δύσκολη εμπειρία του δηλώνει ευχαριστημένος από τις αλλαγές του συστήματος 

μέσα στα χρόνια και αναφέρει ότι το Κ.Υ. των Ανωγείων τον βολεύει πολύ.  

Ο κ. Α. αποτελεί ένα ακόμα πρόσωπο που δεν μοιράζεται διαπροσωπική σχέση με κανένα 

πρόσωπο, οποιασδήποτε ειδικότητας από τοπικούς φορείς, τους οποίους τόσο συχνά 

επισκέπτεται.  

Ο κ. Α. γνωρίζει καλά το σύστημα υγείας καθώς πολλές φορές χρειάστηκε νοσηλεία και 

παρακολούθηση της υγείας του. Σίγουρα οφείλει το σημαντικότερο μέρος της ποιότητας 

στην ζωή του, στο σύστημα υγείας, το οποίο μπορεί να κωλυσιεργεί ή να ταλαιπωρεί τους 

ασθενείς αλλά συχνά, τελικά δίνει λύσεις και οδηγεί του ασθενείς σε μία μακροβιότερη και 

καλύτερης ποιότητας ζωή. Φαίνεται ότι ο κ. Α. τελικά έχει μόνο θετικά λόγια. Αναφέρει ότι 

είναι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα των επεμβάσεων και της θεραπείας του. 

 
(1927) 

2010 

Φθειρίαση 
σώματος- 
διάρκεια  
δύο 
μηνών 

1995, 
βηματοδότης 

Έχει αλλάξει 
τρεις 
βηματοδότες 
μέχρι σήμερα 
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8ο πρόσωπο 

Η κ. Α. είναι αγχωμένη με τα θέματα υγείας που αντιμετωπίζει καθώς στην έναρξη της 

συνέντευξης επιλέγει να αναφερθεί σε αυτά. Ουσιαστικά από το 1995 έχει επηρεαστεί η 

καθημερινότητα της από νοσήματα και κυρίως από τους ιλίγγους. Το 2005 βρήκε όπως η ίδια 

αναφέρει ««Έχω επινεφρίδιο στο δεξιό μου νεφρό...». Τελικά μετά από συστηματική 

παρακολούθηση των τελευταίων πέντε ετών, αποφασίστηκε ότι είναι καλοήθες και δεν 

χρήζει εγχείρησης. Η κ. Α. λαμβάνει καθημερινά αρκετά φάρμακα.  

 

Η κ. Α. επισκέπτεται σχεδόν κάθε δυο μήνες το Κέντρο Υγείας ή το Νοσοκομείο εξαιτίας 

των ιλίγγων. Δηλώνει ευχαριστημένη από τις ιατρικές υπηρεσίες στο χωριό και αλλά και 

γενικότερα. Αναφέρεται στο ωράριο του περιφερικού γιατρού, «Έρχεται ο γιατρός εδώ και 

τρεις φορές τη βδομάδα. Ναι παιδί μου ναι.» 

Σε μία αναδρομή στο παρελθόν η κ. Α μαζί με τον σύζυγο της αναφέρουν, «Πιο παλιά να 

πούμε τώρα δεκαετία του ’60 που έφυγα εγώ και πήγα στη Γερμανία…Δεν υπήρχε εδώ 

γιατρός ποτέ», «Το ’70 είχαμε κάθε μέρα γιατρό.....Και καθόταν εδώ έμενε εδώ 

και…Ύστερα μετά που δημιουργήθηκαν τα Κέντρα Υγείας…», «Μαζεύτηκαν οι γιατροί στα 

Κέντρα Υγείας. Ειδάλλως εδώ είχαμε οι γιατροί ήταν κάθε μέρα εδώ». Όμως συνεχίζουν 

προσθέτοντας ότι το Κέντρο Υγείας στα Ανώγεια είναι βολικό,  «Μας βολεύει....Μας 

βολεύει πολύ», «Πάμε παιδί μου με της γραμμής το λεωφορείο και κάνουμε τη δουλειά μας 

και μετά φεύγουμε. Αν μας ετύχει κανείς ή να ‘χουμε κανένα εδικό μας, τ’ ανιψιά μας 

τηλεφωνάμε και έρχονται και μας παίρνουν».  

 

 
2005, διάγνωση 
επινεφρίδιου– 
παρακολούθηση 
για 5 έτη 

 

 

 

 
Διάγνωση 
επινεφριδίο, 
καλοήθες 

 1995, 
διάγνωση 
ιλίγγου 

 

 

 

( 1930) 
2010 

Πίεση, 
χοληστερίνη 

54 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
 
 

Η κ. Α. δηλώνει ευχαριστημένη από το σύστημα υγείας αλλά και από τις αλλαγές του μέσα 

στο πέρασμα του χρόνου. Έχει εξυπηρετηθεί από τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τις αρχές 

του ΄90 καθώς αντιμετώπιζε ο σύζυγος της σοβαρά προβλήματα υγείας. Η ίδια 

εξυπηρετήθηκε από το 1995 και μετά. Ουσιαστικά όσο αφορά τα συμπτώματα του ιλίγγου, 

δεν έχει βοηθηθεί αποτελεσματικά, εφ’ όσον ακόμη επηρεάζεται πολύ η λειτουργικότητα και 

η καθημερινότητα της. Υπήρξε συστηματική πελάτης του συστήματος από το 2005 έως το 

2010, λόγω του εντοπισμού του επινεφριδίου, το οποίο έπρεπε να παρακολουθεί. 

 

 

9ο πρόσωπο 

Ο κ. Π. σε νεαρή ηλικία είχε ένα σοβαρό ατύχημα από πυροβολισμό. Από την ηλικία των 50 

περίπου ετών βίωσε μία σειρά από σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία τον ταλαιπωρούν 

μέχρι σήμερα. Σήμερα έχει εικόνα καταβεβλημένη και είναι ιδιαιτέρα ευσυγκίνητος. 

Ο κ. Π. τα τελευταία δύο χρόνια δεν πήγε καμία φορά στο περιφερειακό ιατρείο, και μόνο 

μία φορά στο κέντρο υγείας στα Ανώγεια επειδή έπαθε πνευμονική εμβολή. Από τότε 

παρακολουθείται στενά, χαρακτηριστικά αναφέρει, «πάνω στα Ανώγια πάω τακτικά, κάθε 20 

μέρες πάω και μου κάνουν εξετάσεις για πήξη αίματος. Γιατί έπαθα προπέρσι πνευμονική 

εμβολή και ματώνει κάθε εβδομάδα. Γι’ αυτό πάω και κάνω εξετάσεις, κάθε μήνα 

τουλάχιστον». 

Από την συνέντευξη είναι φανερό ότι μετά το 2004 που συνέβη το εγκεφαλικό, λόγω της 

αναπηρίας που έφερε, ο κ. Π. βρίσκεται σε παραίτηση και βαθιά θλίψη. Αναφέρει  

χαρακτηριστικά, «Το εγκεφαλικό με καρτέρευσε...», «...πριν το εγκεφαλικό ήμουν καλά. ε 

ναι...περπατούσα, δεν εδούλευα βέβαιαα, αλλά μπορούσα να μετακινηθώ, να πάω όπου 

ήθελα.» 
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 2004, 

επέμβαση 
βηματοδότ
η και  
εγκεφαλικό 
επεισόδιο 

 

 
1978  ή 
1988 
εμφραγμα 
και 
αναπηρική 
συνταξη 

 
1942, 
σοβαρό 
τραύμα 
από 
σφαίρα 

  
 

2008, 
πνευμονική 
εμβολή 

 
 

2000, τριπλό 
μπάι πάς  

 
  

 Επέμβαση 
καταράκτη   

 

 

 

 

 
(1929) 

2010 

Πάρκινσον 
στο δεξί χέρι 

 

 

Ο κ. Π. αποτελεί το πρόσωπο του δείγματος που έχει επισκεφτεί τις περισσότερες φορές το 

σύστημα υγείας. Αντιμετώπισε σειρά σοβαρών νοσημάτων. Η άμεση πρόσβαση του σε 

ιατρικές υπηρεσίες είχε ως αποτέλεσμα την μακροζωία του. Μέχρι το εγκεφαλικό επεισόδιο 

περιγράφει ότι ήταν ικανοποιημένος από την ποιότητα ζωής του, η οποία οφείλεται στις στις 

ιατρικές παροχές.  

Ο κ. Π. βαθμολογεί με άριστα το τοπικό σύστημα υγείας, και αναφέρει ότι εμπιστεύεται τους 

γιατρούς. Όμως από το σύνολο της συνέντευξης δεν αφήνει την εντύπωση ότι έχει αναπτύξει 

διαπροσωπική σχέση με το προσωπικό του κέντρου υγείας, το οποίο επισκέπτεται ιδιαίτερα 

συχνά. Δεν αναφέρεται καθόλου σε πρόσωπα και απαντά στις ερωτήσεις αυτής της 

θεματικής ενότητας, διεκπεραιωτικά. Είναι αυταπόδεικτο ότι ένας άνθρωπος που έχει βιώσει 

τόσα σοβαρά προβλήματα υγείας αποκτά εξαρτητική σχέση με τις υπηρεσίες υγείας και με 

το προσωπικό.  
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3.3 Τρόπος ζωής  
 

Σε αυτό το κεφάλαιο ομαδοποιούνται και συγκεκριμενοποιούνται οι αναφορές των 

ηλικιωμένων του δείγματος, Α) σε σχέση με τα βότανα που κατανάλωναν, που 

καταναλώνουν σήμερα, τις γνώσεις και τις αντιλήψεις τους για αυτά. Επίσης Β) Σε σχέση με 

τις διατροφικές του συνήθειες, τις διατροφικές απαγορεύσεις που οφείλουν να 

ακολουθήσουν για λόγους υγείας και την κατανάλωση αλκοόλ. Και τέλος Γ)σε σχέση με την 

καθημερινή τους δραστηριότητα. 

 Οι συγκεντρωτικές ομαδοποιήσεις που ακολουθούν οδηγούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων 

σε μία προσπάθεια ολιστικής αξιολόγησης του τρόπου ζωής των ηλικιωμένων του δείγματος. 

 

3.3.1 Κατανάλωση βοτάνων- παραδοσιακές πρακτικές ίασης 

Α. Ποια βότανα έβρισκαν και συνήθιζαν να καταναλώνουν οι ηλικιωμένοι του δείγματος; 

 φασκομηλιά (Σ.), (Γ.), (Ε.), (Ε.) 

 χαμόμηλο (Σ.), (Γ.), (Ε.), (Ε.) 

 κυπαρισσάκι (Σ.), (Γ.)  

 στάρι (Γ.) 

 καλοκυμηθιά (Γ.) 

 έρωντα (Ε.) 

 «Απ’ αυτά τα βότανα που λες, χρόνια έπαιρνα αλλά είναι ένα, δυο χρόνια 

που τα ‘κοψα.... τα έπινα αντί για νερό....Μαλοτήρα, χαμόμηλο, 

μπαρμπαρούτσα που λένε, δεν τα ξέρεις εσύ, να σου τα πω….Μωρέ 

σαρανταδέντρι πώς να σου το πω… Πάνω από είκοσι βότανα έβαζα μέσα.» 

(Ζ.), (Δ.) 

 Μαλοτύρα (Ε.) 

 Μαύρο τσάι (Ε.)    

 Μολόχα (Ε.) 

Όπως παρατηρείται, τα περισσότερο δημοφιλή βότανα είναι η φασκομηλιά και το χαμομίλη. 

Τρεις από τους άντρες του δείγματος δεν αναφέρθηκαν καθόλου στις παλαιότερες συνήθειες 

τους σε σχέση με την χρήση των βοτάνων. Τέλος γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι όλοι οι 

συμμετέχοντες κατανάλωναν ποικιλία βοτάνων. 
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Β. Ποια βότανα καταναλώνουν σήμερα οι ηλικιωμένοι του δείγματος; 

 τσάι (αγοραστά) (Σ.) 

 καλοκημυθιά (αγοραστή ή από το χωριό) (Σ.), (Γ.) 

 Τσάι με πιπέρι ή κανέλα (Γ.) 

 Φασκομηλιά (Γ.), (Ν.) 

 χαμομίλη (Γ.), (Ι.) 

 κυπαρισσάκι, (Ν.) 

 ντόπια βότανα, «Απ’ όλα» (Δ.) 

 

Παρατηρείται ότι πέντε άτομα από το δείγμα αναφέρθηκαν στην τακτική κατανάλωση 

βοτάνων. Τα είδη επιλογής ποικίλουν όπως και η συχνότητα. Είναι ενδιαφέρουσα σημείωση 

ότι από τα πέντε πρόσωπα που τα τέσσερα είναι άντρες. Μόνο μία γυναίκα συμμετείχε σε 

αυτήν τη κατηγορία. Οι υπόλοιπες τρεις γυναίκες του δείγματος ουσιαστικά ανέφεραν ότι πια 

δεν συνηθίζουν να καταναλώνουν τέτοια ροφήματα καθώς είτε τους κουράζει η διαδικασία 

είτε τα έχουν αντικαταστήσει με το γάλα. 

 

Γ. Συχνότητα κατανάλωσης βοτάνων: 

 Συνηθίζει να τα καταναλώνει μόνο όταν κρυώνει ή θέλει να ανακουφιστεί  

από κάποια ίωση, γενικά τα χρησιμοποιεί ως καταπραϋντικά.(Γ.) 

 «ε, τα βράδια, όταν ήταν κανείς άρρωστος» (Σ.) 

 «Πότε πότε πίνω. Πότε πίνω, πότε δε πίνω» (Ν.) 

 «εγώ ντα πάω να βρω, που να πάω να βρω δα τώρα.» . Δεν συνηθίζει πια να 

τα καταναλώνει. (Ε.) 

 «άμα θέλω θα πάρω από το φαρμακείο, μα πίνω το γάλα και δεν παίρνω...», 

«δεν τα χρειάζομαι» (Ε.) 

 γενικότερα τα ροφήματα από βότανα δεν αποτελούν καθημερινότητα για τον 

κ. Α., ο οποίος προτιμά το γάλα. (Ι.) 

 «Ναι αμέ! ...κάθε πρωί....Κάθε πρωί νηστικός ένα ποτήρι είναι ωραίο.» (Δ.) 

 «Ε, κάπου κάπου» (Ε.) 
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 «σπάνια, άμα είμαι κρυωμένος..» (Δ.) 

 

Όλοι οι ηλικιωμένοι του δείγματος καταναλώνουν περιστασιακά βότανα, εκτός από την  Ζ.. 

που ανέφερε ότι σταμάτησε, καθώς την κουράζει η διαδικασία. Επίσης η κ. Ε. τα έχει 

αντικαταστήσει πλήρως με το γάλα.  

Μόνο ο κ. Δ. συνηθίζει την τακτική κατανάλωση τους. 

Όλοι οι υπόλοιποι τα χρησιμοποιούν εάν χρειάζονται ανακούφιση από το κρύο, τις ιώσεις, 

την αϋπνία ή τον στομαχόπονο. 

Τελικά κανένας δεν καταναλώνει τακτικά ροφήματα από βότανα.  

 

Δ. Μέθοδοι κατανάλωσης των βοτάνων:  

 Συνηθίζει να τα βράζει,  «Α, χωριστά το καθένα.» (Ε.) 

 «Όλα μαζί και γίνονταν σαν το κρασί και το ‘πινα κάθε πρωί ένα ποτηράκι   

αντί για νερό», «Ό, τι βρω θα βράσω». (Ζ.) 

 «τα βράζαμε ναι και τα πίναμε» (Σ.) 

 Στα παιδιά του έδινε σχεδόν καθημερινά αφεψήματα, επειδή όπως 

ξεκαθαρίζει αργότερα «γιατί γάλα δεν υπήρχενε τότε, ήτονε λίγο...... ούτε τα 

μαγαζιά δεν πουλούσανε γάλα». (Δ.) 

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τεσσάρων ηλικιωμένων, συμπεραίνεται ότι παλαιότερα 

συνηθίζονταν η κατανάλωση βοτάνων, καθώς δεν υπήρχε η επιλογή του γάλατος. Από το 

σύνολο των συνεντεύξεων προκύπτει ότι πριν εμπορευματοποιηθεί το γάλα, μόνο όσοι είχαν 

ζώα είχαν την πολυτέλεια της κατανάλωσης του. Επίσης τα βότανα χρησιμοποιούνται μόνο 

ως αφεψήματα και συνήθως τα έβραζαν όλα μαζί, ανάλογα τις ποικιλίες που έβρισκαν στα 

χωράφια και στο χωριό. Μόνο μία κυρία ανέφερε ότι συνήθιζε να τα βράζει χωριστά. 

 

Ε. Σκοπός της κατανάλωσης των βοτάνων: 

 «Ένα κυπαρισσάκι το πίνουνε κείνοι που έχουνε προστάτη. Για τον 

προστάτη. Κάνει το κυπαρισσάκι καλό» (Γ.) 

 «Ναι. Και τα νεφρά. Για τα νεφρά κάνει καλό κυπαρισσάκι» (Γ.) 
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 Σύμφωνα με την σύζυγο «Του φέρνει και ύπνο, δηλαδή καλά για να πονάει 

καμιά φορά το στομάχι του συνηθάει και το χαμόμηλο ή να πονάει η κοιλιά 

του; Ναι παιδί μου, πίνει ζεστό» (Ι.) 

 «Ε, κάνει, λέει (καλό), δεν ξέρω» (Ν.) 

 «Η θρίμπα…να είσαι κρυωμένη, να βηχουλίζεις δεν (..)» (Ε.) 

 «Α ναι κυπαρισσάκι το ξέχασα. Ναι. Αυτό είναι λέει καλό» (Ε.) 

  «Και τα βράζανε όταν επονεί κανενός η κοιλιά του και εβράζαν το χαρούπι» 

(Ε.) 

 «Και τ’ άλλα βότανα και να πονάει η κοιλιά σου κι αυτό σου κάνει καλό, το 

ζεστό... κι η φασκομηλιά κι η μαντζουράνα. Και το χαμόμηλο και η 

μολόχα…» (Ε.) 

 «Θα ‘ρθει καμιά στιγμή να μην κοιμάσαι καθόλου, να ‘χεις αϋπνία. Σήκω, 

βράσε λίγο χαμόμηλο, να το πιεις να δεις ότι είναι πάρα πολύ πραϋντικό. Σε 

καλμάρει και ηρεμείς και κοιμάσαι ύστερα λιγάκι.» (Ε.) 

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες μαρτυρίες α)το κυπαρισσάκι, βοηθάει στον προστάτη και 

τα νεφρά, β)το χαμομήλι βοηθά στον κοιλόπονο και την αϋπνία, γ)η θρίμπα ανακουφίζει το 

κρύωμα και τον βήχα δ)το χαρούπι βοηθά στον κοιλόπονο, στ)η φασκομηλιά, η ματζουράνα, 

η μολόχα επίσης ανακουφίζουν την κοιλιά και το στομάχι. Γενικότερα από το σύνολο των 

συνεντεύξεων μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι ηλικιωμένοι δεν είναι καταρτισμένοι 

σχετικά με την θεραπευτική χρήση των βοτάνων αλλά έχουν μία γενική εντύπωση ότι 

βοηθούν στην υγεία και ανακουφίζουν σωματικά συμπτώματα. Κάθε μαρτυρία είναι 

προσωπική και αποτέλεσμα της προσωπικής εμπειρίας χρήσης βοτάνων. 

 

ΣΤ. Αντίληψη των ηλικιωμένων σε σχέση με την χρήση βοτάνων: 

 «η γιατρειά ήντα ήτονε των ανθρώπων» (Σ.) 

 «σφακομηλιά ήταν το καλύτερο πιοτό. Δεν βγαίνει επιά, το φάγανε τα ζα και 

δεν υπάρχει, παντέρμη γη.» (Σ.) 

 «εε αυτό μετά, εγύρηκε. Ήρθανε οι γιατροί». Θεωρεί ότι για τους  νεότερους, 

δεν υπάρχει λόγος να μάθουν για την χρήση βοτάνων ή παραδοσιακών 

τεχνικών. (Σ.) 

 Ή φασκομηλιά ή καλοκυμηθιά ή οτιδήποτε φάρμακο. Αυτά είναι τα 

συστατικά που βγαίνουν επαέ. Στην Κρήτη δε βγαίνουν αλλού. Ναι…..Τα 
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συστατικά είναι κλαδιά να πούμε, τα πίνεις, σου κάνουν καλό. Κλαδιά, 

χόρτα».(Γ.) 

 «Από τους παλιούς δεν ξέρω τίποτα.... Τα βότανα τα μάθαμε κι αυτά 

τελευταία, όχι πως μας τα μάθανε οι γονείς μας. Τότε πού να βρεις, ήταν 

γεροί οι ανθρώποι και δεν έκαναν τίποτα» (Ζ.) 

Υπάρχει η αντίληψη ότι παλαιοτέρα τα βότανα αποτελούσαν στην θεραπεία των ανθρώπων. 

Η Κρήτη αποτελεί ένα μοναδικό τόπο, στον οποίο φυτρώνουν μοναδικά βότανα. Από τότε 

που άρχισαν να κυκλοφορούν τα φάρμακα, τα βότανα έγινα περιττά. Κάποια από τα βότανα 

που έβρισκαν στο χωριό έχουν εξαλειφθεί λόγω των περιβαλλοντολογικών αλλαγών και της 

παρέμβασης του ανθρώπου. 

Σε αντίποδα όλων των παραπάνω έρχεται η άποψη της κ. Π. εξηγώντας ότι δεν έμαθε από 

τους γονείς της για τα βότανα, εφ’ όσον οι άνθρωποι παλαιότερα δεν νοσούσαν ήταν πιο 

γεροί. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι από το σύνολο του δείγματος αποδεικνύεται άγνοια για την χρήση 

των βοτάνων. Υπάρχουν κάποιες αντιλήψεις γενικόλογες και αόριστες. 

 

 
 
 
 
 

Ε. Παραδοσιακές πρακτικές ίασης – ανακούφισης: 

 «εγώ θα σου πω ήντα κάνουνε όταν κάποιος είναι κρυωμένος. Του κάνουν 

εντριβή στην πλάτη, του θέτουνε ποτήρια», «(εντριβή)με ρακί και πετρέλαιο, 

και πετρέλαιο βάνανε αλλά εγώ δεν έβανα γιατί είχε βρομιά. Ετότε βάναν ότι 

έκαιγεν. Οινόπνευμα. Και εγώ τότες μου εθέτανε, έθεκα και γω πολλά, 

ξελάφρωνε ύστερα η πλάτη μου και ετότε σε πιάνανε ετσά  (δείχνει) το 

κρέας και του κάναν ετσέ», «ναι και πιάνανε μετά ύστερα, το ‘δα με τα μάτια 

μου και έκανε τσε λίγα λίγα, ετσέ και κάνανε δυο, τρία χαρακές και βάζανε 

το ποτήρι επάνω και ετράβανε το αίμα κιονά και έφευγε και ξελάφρωνε. Για 

κείνη την γιατρειά κάνανε οι παλαιηνοί οι κακομοίρηδες». (Σ.) 

 «άμα είχανε πυρατό  βάνανε τσικουδιά, δροσερό νερό, κι άλλα πράγματα, 

τότε θερμόμετρο δεν υπήρχε, πράμα», «εβάνανε ξύδι κα νερό, και βάνανε 

ένα πανί, πετσετάκι πράμα. Το ξύδι και το νερό ήτονε κρύο και το βάνανε 

παέ (δείχνει το μέτωπο) και το θέταν παέ και έπεφτε ο πυρετός». (Σ.) 
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 Η κ. Δ. θυμάται πως αυτές οι πρακτικές βοηθούσαν τον κόσμο και ότι πιο 

συχνά εφαρμόζονταν σε μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους, «τους πιο 

μεγάλους δα τους ηλικιωμένους τα κάνανε αυτά...» ( Σ.) 

 «... άμα ήθελα πονέσει ο λαιμός μας όταν ήμασταν μικρά, πήγαινε η μαμά 

μου και έβρεχε ένα κομμάτι του προβάτου το μαλλί και μας το δενε επαέ 

στον λαιμό (ποτισμένο με ρακί)» (Ε.) 

 «Και προσέχαν τώρα και βγάναν τη ρακί. Και πίναμε ρακί καυτερή έτσι να 

καίει να τη βάλεις στο ποτήρι να πιεις μια γουλιά να καίει να σε καίει και στο 

στόμα και στη γλώσσα να σε καίει, πού να πιεις δυο γουλιές τρεις ρακί με το 

μέλι και εξεπλάνταζες…» (Γ.) 

 «Ναι, ένα πιοτό. Διάφορα. Όπως οι γιατροί που έχεις μια πάθηση και σου 

λένε τούτο το φάρμακο θα πιείς, ε τα ίδια.» (Γ.) 

Σχετικά με την εφαρμογή παραδοσιακών πρακτικών θεραπείας, αναφέρθηκαν από το σύνολο 

του δείγματος, αφορά μόνο την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του κρυώματος, της γρίπης 

και του πυρετού. Κύρια θεραπευτικά υλικά αποτελούν α)το πετρέλαιο ή η βενζίνη β)η 

τσικουδιά- ρακί, γ)το ξύδι.    
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3.3.2 Διατροφικές συνήθειες  
 

Παιδική & νεαρή ηλικία 

 «...Ετότε οι άνθρωποι ζούσανε μόνο από την εξοχή, από τα χόρτα, ένα περιβολάκι 

καμιά πατάτα, κουκιά, παπούλες. Αυτή ήτονα τροφή. Κρέας τη Πάσχουσα, τα 

Χριστούγεννα.», «ήτονε η τροφή, χόρτα, χόρτα υποχρεωτικώς και σκέτα χωρίς πράμα και 

λίγο, λίγο λάδι και λίγο λίγο ψωμί» (Σ.) 

 «Ετρώγαμε, που λες, σταφίδες, χόρτα, χαρούπια και ζήσαμεν. Άλλο τίποτα δεν 

υπάρχει. Αυτή ήταν η ζωή μας τότες.». (Ν.) 

 Ο κ. Α. εξηγεί σε σχέση με την κατανάλωση φρούτων, ότι μέχρι τα τέλη του ΄80 δεν 

θυμάται να υπήρχαν φρούτα στο χωριό. Μόνο σταφύλι, που είχαν όλοι οι συγχωριανοί 

τους και λίγα αχλάδια. Επίσης, πιστεύει ότι στο χωριό πάντοτε υπήρχε τροφή διαθέσιμη, 

ακόμη και στην κατοχή και μετά την κατοχή. Συγκεκριμένα αναφέρει, «Είχανε όλοι για 

να φάμε. Λίγο πολύ είχαν όλοι».  Συγκεκριμένα υποστηρίζει, ότι πάντοτε υπήρχε τυρί, 

γάλα και σταφύλια στο χωριό για όλους. Επίσης συμπληρώνει, υπήρχαν τα φασόλια από 

όσπρια. (Ι.) 

 Η κ. Α. πιστεύει ότι στο χωριό πάντοτε υπήρχε τροφή διαθέσιμη, ακόμη και στην 

κατοχή και μετά την κατοχή. Συγκεκριμένα πάντοτε υπήρχε τυρί, γάλα και σταφύλια και 

για όλους. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ακόμη και κατά την κατοχή, «Ναι ναι ναι ναι. 

Τρώγανε. Αυτοί που πίνανε το γάλα περνούσαν καλά». (Ε.) 

Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα που αναφέρθηκαν στην διατροφή τους κατά την παιδική 

και νεαρή ηλικία τους συμφώνησαν ότι α)πάντοτε υπήρχε τροφή στο χωριό, ακόμη και κατά 

την διάρκεια της κατοχής, αλλά και μετά από αυτήν παρά την φτώχεια. Επίσης εύκολα 

συμπεραίνει κανείς ότι η τροφή ήταν ανεπεξέργαστη και προερχόταν πρωτογενώς από τα 

ζώα και από το ντόπιο έδαφος. Τα διαθέσιμα τρόφιμα ήταν κυρίως πατάτες, κουκιά, 

παπούλες, χόρτα, ψωμί, σταφίδες, χαρούπια, σταφύλια, αχλάδια, τυρί, γάλα και φασόλια. 

Επίσης τρώγανε πολύ μικρές ποσότητες κρέατος καθώς συνηθιζόταν τις γιορτινές ημέρες, 

Πάσχα και Χριστούγεννα. 

 

 

Πρόγραμμα και συνήθειες διατροφής 
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 «το μεσημέρι τρώγω φαί, μετά (τον μεσημεριανό ύπνο) δηλαδή θα πιω τον καφέ, θα 

φάω ένα φρούτο.... , το βράδυ θα βάλω ένα τσάι ή γάλα». Το βράδυ όταν θα σηκωθεί 

από το κρεβάτι θα φάει λίγο φρούτο ή μια καραμέλα. (Σ.) 

 «εμένα λέω ότι μου κάνει όρεξη θα το φάω...», «εψές που ήμουν εκιά κάτω και οι 

συννυφάδες μου κρατούσανε γλυκά. Εγώ δεν τα θέλω. Δεν τα πολυαγαπώ τα γλυκά 

και κουλουράκια να είναι ξεροκιανά τα τρώγω. Τα γλυκά του κουταλιού και τανά δεν 

μ αρέσουν». (Σ.) 

 «Το πρωί που σηκώνομαι πίνω το γάλα μου. Ένα γάλα δυο φρυγανιές ή έναν καφέ… 

τώρα στο μαγαζί πίνω κι έναν καφέ ή μια αμίτα και ξέρω 'γω τέτοια πράγματα»,  

«Δεν τρώω ‘γω τέσσερις φορές. Το μεσημέρι είδες τώρα τι έφαγα, έφαγα γερά το 

μεσημέρι εγώ», «Όλα τα βάζα έφαγα, τέσσερα πέντε συκώτια, κομμάτια συκώτι. Έ, 

δε ξανατρώω τώρα τίποτα. Το βράδυ μπορεί να φάω κι ένα φρούτο τώρα. Τρεις η 

ώρα τέσσερις, κάνα αχλάδι, ένα πορτοκάλι ξέρω 'γω, κάνα μήλο…», «Το βράδυ… 

θα πιω και ένα γάλα των προβάτων, άμα έχω γάλα των προβάτων ή βραστό γάλα που 

πίνεις εσύ, θα πιω ένα γάλα και ή του βάλω και παξιμαδάκι μέσα, φρυγανιά και πάω 

και κοιμάμαι». (Γ.) 

  «Ναι έχουμε παξιμάδι μέσα και όποτε έχουμε κανένα ψαράκι παξιμάδι τρώω ή 

φρυγανιές. Δεν τρώμε ψωμί δηλαδή σπάνια μόνο όταν καμιά φορά λείπει ο γιος μου 

με τη γυναίκα του από πάνω και είναι η εγγονή μου από πάνω και μαγειρεύει η 

γυναίκα μου τρώμε (..)». (Γ.) 

 «Το πρωί που θα σηκωθώ πίνω τον καφέ μου, το τσάι μου, ότι είναι, λίγο τυράκι και 

πάω στα πρόβατα. Κι ύστερα ξαναγυρίζω το μεσημέρι και ξανατρώμεν και το 

βράδυ.». Συμπληρώνει λέγοντας ότι τρώει μαγειρευτό φαγητό, «κρέας και φασόλες 

και κουκιά», εννοώντας ότι τρώει κρέας, όσπρια και λαχανικά. (Ν.) 

 «Σηκώνομαι το πρωί και βάνω το γάλα στο κατσαρόλι και το ζεσταίνω λίγο, ε καίω 

την κουζίνα, και μετά το μεσημέρι τρώω και λίγο φαγάκι, κι άμα θέλω και το βράδυ 

να φάω φαΐ, άμα δεν θέλω πίνω πάλι γάλα και κοιμάμαι.» (Ε.) 

 «Το πρωί να σηκωθούμε να πιούμε το γαλατάκι μας και κατά τις 10:00, η ώρα θα 

φάμε και κάτι άλλο...». (Ζ., Δ.) 

 «Το πρωί πίνουμε το γάλα μας, εγώ, μετά να, με πιάνει υπογλυκαιμία. Οπωσδήποτε  

κατά τις δέκα η ώρα πρέπει κάτι να τσιμπήσω γιατί με πιάνει υπογλυκαιμία και σα 

να σέρνω μια αρρώστια.....» και εξηγεί ότι τότε, λόγω υπογλυκαιμίας συνηθίζει να 

τρώει τυράκι  και κρακεράκια. «Κρακεράκια τρώω είκοσι πέντε χρόνια.» και 
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συμπληρώνει, «Ε, φρούτο, ή πορτοκάλι, τσιμπώ και λίγα σταφύλια, τσιμπώ και 

σταφύλι…Ε, και μετά το απόγεμα έναν καφέ…». (Ζ.) 

 «Μέτριο το φαΐ. Λίγο...Να σου πω, απ’ όλα τρώμε. Κι εγώ που ‘χω το ζάχαρο, δέκα 

χρόνια περίπου που κάνω ινσουλίνη, γιατί έπρεπε να κάνω ινσουλίνη. Βρήκανε λέει 

στα ούρα σκόνη και τρώω απ’ όλα και από λίγα. Και όσπρια και από λίγα βέβαια, με 

περιορισμένα…» εννοεί τα γλυκά. Συνεχίζει λέγοντας, «Πότε ψήνουμε ψάρι, πότε 

ψήνουμε κρέας, πότε θα ψήσουμε κοτόπουλο... Όσπρια, κρέας, ψάρι, κοτόπουλα, 

λαχανικά... Από όλα, θα περάσει η βδομάδα. Πάντως την Κυριακή έχουμε πάντοτε 

κρέας.... Αρνάκι δεν πολυτρώμε αρνάκι... Και κάθε Λαμπρή κρέας... Το Πάσχα θα 

φάμενεν αρνί και τα Χριστούγεννα άλλο ένα....» και συμπληρώνει στην 

καθημερινότητα διατρέφονται με, «βοδινά , κιμάδες, κοτόπουλα. Ε, και παίρνουμε 

και μεγάλο κρέας. Πρόβατο, κατσίκα... Και τη βδομάδα και δυο φορές...Και καφέδες 

πίνουμε, και βότανα πίνουμε κι απ’ όλα πίνουμε...και γάλα......... Του εμπορίου. Το 

προβίσιο είναι παχύ για μας». (Ζ., Δ.) 

 «.... έχουμε λίγα εδώ οικόσιτα για το σπίτι μας,  να σφάξουμε κρέας να ‘χουμε 

καθαρό και να πίνει ο Γιάννης γάλα τσι κατσίκας γιατί παν λιπαρό έξω από το σπίτι 

μας και αλάτι. Να μην περάσει ούτε απ’ έξω απ’ το σπίτι μας». Η  σύζυγος δηλώνει 

ότι πάντοτε απέφευγαν τα λιπαρά αλλά τώρα πια δεν καταναλώνουν καθόλου. Έχουν 

ένα μικρό περιβολάκι κοντά στο σπίτι τους και από εκεί καταναλώνουν τα 

οπωροκηπευτικά. (Ι., Ε.) 

 «Έχουμε παιδί μου πατάτες. Έχουμενε φασόλια, έχουμενε μελιτζάνες, κολοκυθάκια, 

σαλάτα, που σου είπα… τρώς μια σκάφη σαλάτα;», «Τη σκάφη που μου πενε, 

μπορείς να τρως μια σκάφη σαλάτα κυρία Α.; Φάε λέει και βλαστήμα με. Από 

σαλάτα δε με φτάνει κανείς εμένα.», «Τυρί… γάλα δεν ήπια ποτέ. Και ξέρεις τι μου 

είπανε στη Γερμανία; Αφού δεν πίνεις γάλα θα πεθάνεις λέει εδώ. Δεν πειράζει τον ε 

λέω. Δε μπορώ να πιώ γάλα, τυρί όμως… δε λείπει ποτέ απ’ το σπίτι μας με λίγα 

λιπαρά, ναι… παίρνω λίγα λιπαρά…», «Από λίγο όμως. Κατσίκα μόνο. Κατσικάκι, 

αρνί, είκοσι χρόνια να φάμε…, παραπάνω…», «Δε μαγειρεύω ποτέ. Κατσικάκι ναι. 

Εδικό μας που έχουμεν εδώ στο σταβλάκι μας. Δικό μας κρέας έχουμεν.», 

«Κοτόπουλα ο Γιάννης τα ξε(..) με συγχωρείτε τις φράσεις μου, ούτε να τα δει. Ή 

ψάρι, εγώ. Μην ψήσουν εδώ μέσα ψάρι; Τρεις μέρες έχω τώρα που μου ‘χουνε πει 

να τρώγω ψάρι, σαρδέλα, σολομό γιατί έχω… τη βιταμίνη D μου λείπει και το… Μη 

τ’ ακούσω. Τρεις μέρες έχω ψήσει ψάρι και το έχω στο ψυγείο με το αλουμινόχαρτο 

κλείσει, δε θέλω», «Παξιμάδι τρώω πολύ.» (Ε.) 
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 «Να σου πω το πρωινό μας: γάλα ο Γιάννης με φρυγανιά ή φρέσκο ψωμί, ό, τι θέλει, 

εγώ καφέ με ένα κομμάτι μήλο και λίγο λίγο τυράκι και φρυγανιά, αυτό είναι το 

πρωινό μου. Το μεσημέρι ότι γράφει η μέρα εκείνη. Εχθές είχα φακές.  Εγώ είχα 

φακές, ο Γιάννης έφαγε φακές και εγώ έφαγα φασόλια πράσινα. Δεν κάνει να φάει ο 

Γιάννης φασόλια, γιατί έχουνε ουρικό οξύ πολύ». (E., I.) 

 «πιο μπροστά έτρωγα πολύ κρέας....όχι κάθε μέρα, 2 φορές την εβδομάδα, 3...». Έχει 

αδυναμία στο πρόβατο.  Το βράδυ τρώει ελαφριά,  «συνήθως θα φάω ή τυρί ή 

γιαούρτι». (Δ.) 

Από τις προαναφερθείσες αναφορές των ηλικιωμένων του δείγματος, άμεσα συμπεραίνεται 

ότι στο σύνολο τους, καταναλώνουν μικρές ποσότητες φαγητού, και οι περισσότεροι τρώνε 

μόνο μία φορά την ημέρα, το μεσημέρι. Συνήθως πρωί και βράδυ, καταναλώνουν γάλα ή 

τυρί με παξιμάδι, κρακεράκια ή φρυγανιά. Όλοι συμπεριλαμβάνουν στα γεύματα τους ένα ή 

δύο φρούτα. Επίσης όλοι δήλωσαν ότι προσέχουν τα λιπαρά στην διατροφή τους και έχουν 

μειώσει αισθητά την κατανάλωση κρέατος. Ειδικά αρνάκι που αποτελεί ένα πολύ λιπαρό 

κρέας, μαγειρεύεται μόνο δυο φορές το χρόνο. Ένα σημαντικό μέρος της διατροφής τους 

κατέχουν τοπικά προϊόντα, είτε τροφές που επεξεργάζονται πρωτογενώς οι ίδιοι. Σε γενικές 

γραμμές όλοι ανέφεραν ότι τρώνε όλες τις τροφές σε μικρές ποσότητες. Τέλος όλοι οι 

ηλικιωμένοι συμπεριλαμβάνουν ένα ή δύο καφέδες στην καθημερινότητα τους. 

 

Απαγορεύσεις στην διατροφή: 

• «Φαγητό το έτρωγα εγώ κανονικά συνέχεια δεν μου κόπηκε το φαγητό μου, κρέας 

έτρωγα πολύ, τυριά γάλατα και τέτοια πράγματα… λοιπόν… μου παρουσιάστηκε το 

ζάχαρο τώρα, εμείωσα το φαγητό, μου το λένε οι γιατροί μη το φαγητό, να τρως πια 

λίγο φαγητό ξέρω 'γω τι να κατεβεί το ζάχαρο και τέτοια. Και μείωσα το… ήμουν 81 

κιλά, 81 κιλά ήμουνα και κατέβηκα 73 κιλά....Απ’ το Φλεβάρη ίσα με προχθές έχασα 

8 κιλά. Οχτώ κιλά και είμαι μια χαρά, τα στομάχια κατεβασμένα, τώρα χαθήκαν τα 

στομάχια γιατί είχαμε φαγητό και μου ‘γινε συνήθεια. Τώρα δεν τρώω πολύ 

φαγητό.» (Γ.) 

• «Ναι έτρωγα κανονικά. Κρέας πολύ έτρωγα, πότε μια φορά μέχρι που έκαμα την 

εγχείρηση μέχρι που μου παρουσιάστηκε το ζάχαρο.» (Γ.) 

• Το μοναδικό υλικό που γνωρίζει ότι δεν πρέπει να τρώει είναι «Αλάτι πολύ δεν 

πρέπει να τρώω γιατί έχω και πίεση. Αλάτι πολύ δεν πρέπει να τρώω εγώ» (Ν.) 
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• Για να εξηγήσει ότι δεν έχει περιορισμούς στο φαγητό, αναφέρει: «Και τώρα έχω 

κρέας ψημένο, με το κουνουπίδι....αρνάκι με κουνουπίδι». (Ε.) 

• «Εγώ όχι ούτε αναψυκτικό...Εγώ κρασί… έπινα μέχρι που μ’ έπιασε το 

ζάχαρο…Παλιά πίναμε κι εμείς, έπινα κι εγώ κρασί, επειδή θυμάμαι το, την Κατοχή, 

που σερβίρανε, άμα κάτι να σε ψήσουνε να βάλουνε και λίγο κρασάκι. Και  ‘μαθα. 

Και έπινα. Άπαξ και πιάσαμε το ζάχαρο τα κόψαμε όλα». (Ζ.) 

• «Όλα τα τρώγω. Δεν τρώγω βέβαια σάλτσες πολλές γιατί με πειράζει. Ε, κρασί 

τώρα… λιγότερο…». Ο κ. Π. συνηθίζει να πίνει γάλα, ο ίδιος εξηγεί ότι πίνει γάλα 

αγελάδας με λίγα λιπαρά, επειδή το ντόπιο είναι βαρύ. (Δ.) 

• Ο ίδιος λόγω των προβλημάτων της καρδιά του, κάνει πολύ αυστηρή διατροφή με 

λίγα λιπαρά. Η σύζυγος αναφέρει, «...δε κάνει να φάει παιδί μου. Έτσι δε τρώει ούτε 

τσι προβατίνας το γάλα, τσι κατσίκας και λιγάκι νεράκι μέσα να ‘ναι πιο αραιό.» (Ι.) 

• «.... έχουμε λίγα εδώ οικόσιτα για το σπίτι μας,  να σφάξουμε κρέας να ‘χουμε 

καθαρό και να πίνει ο Γιάννης γάλα τσι κατσίκας γιατί παν λιπαρό έξω από το σπίτι 

μας και αλάτι. Να μην περάσει ούτε απ’ έξω απ’ το σπίτι μας». Η  σύζυγος δηλώνει 

ότι πάντοτε απέφευγαν τα λιπαρά αλλά τώρα πια δεν καταναλώνουν καθόλου. Έχουν 

ένα μικρό περιβολάκι κοντά στο σπίτι τους και από εκεί καταναλώνουν τα 

οπωροκηπευτικά. (Ι.) 

• Σε σχέση με την διατροφή του, υποστηρίζει ότι τρώει τα πάντα και μάλιστα από 

μικρή ηλικία. Δεν υπάρχει κάποια διατροφική ομάδα που αποφεύγει, απλώς τα 

τελευταία χρόνια που έχει παρουσιάσει προβλήματα η οδοντοστοιχία του δεν μπορεί 

εύκολα να μασήσει το κρέας και τα φρούτα. Δεν τα έχει εγκαταλείψει όμως, απλά τα 

τρώει σπανιότερα. (Δ.) 

Σε αυτήν την κατηγορία συγκεντρώνονται οι αναφορές των ηλικιωμένων του δείγματος 

σχετικά με τις αλλαγές που έχει υποστεί η διατροφή τους, λόγω προβλημάτων υγείας τα 

τελευταία χρόνια της ζωή τους. Έχει σημασία οι τροφές που αναφέρονται, καθώς όπως είναι 

λογικό όλοι αναφέρουν τις απαγορεύσεις που τους δυσκόλεψαν, που έφεραν την αλλαγή στο 

διατροφολόγιο τους. Αν συμπεριλαμβάνονται και άλλες απαγορευμένες τροφές στην 

διατροφή τους, προφανώς δεν τις αναφέρουν επειδή δεν αποτελούσαν μέρος της διατροφής 

τους ούτε στο παρελθόν. 

Παρατηρείται σχετικά με τις απαγορεύσεις στην διατροφή, ότι τέσσερις από τους άντρες του 

δείγματος υπόκεινται σε τέτοιες, ενώ αντίστοιχα το ίδιο ισχύει για μόνο μία γυναίκα. Τρεις 

από τις γυναίκες του δείγματος και ένας άντρας, υποστήριξαν ότι συμπεριλαμβάνονται όλες 

οι τροφές στο διαιτολόγιο τους. Μία γυναίκα, που έχει διάγνωση διαβήτη από 15 έτη,  
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διέκοψε την κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με τις αναφορές των αντρών του δείγματος, όλοι 

οφείλουν να προσέχουν την πρόσληψη λιπαρών και ένας πρέπει να προσέξει την 

κατανάλωση αλατιού. Τέλος μόνο ένα πρόσωπο αναγκάστηκε να περιορίσει σκληρές τροφές, 

επειδή αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα δόντια του. 

Μία συνολική εντύπωση αφορά την αίσθηση που δημιούργησαν όλα τα πρόσωπα του 

δείγματος. Αυτή συνίσταται στην ευκολία που δηλώνουν, σε σχέση με την προσαρμογή τους 

στις καινούριες διατροφικές συνθήκες. Επίσης όλοι δηλώνουν ικανοποιημένοι από την 

διατροφή τους. Μόνο σε ένα άτομο είναι αισθητή η απαγόρευση του αλκοόλ. Αυτό αφορά 

και το μοναδικό παράπονο από το σύνολο των συνεντεύξεων του δείγματος σε σχέση με την 

διατροφή τους. 

 

Κατανάλωση αλκοόλ: 

 «αμίτα πίνω και γκαζοζάκια πολύ, καμιά φορά, πορτοκαλάδα,κρασί δεν πίνω», 

συμπληρώνει ότι δεν πίνει ούτε ρακί και ότι δεν συνήθιζε να πίνει ούτε νεότερη, 

«δεν έπινα στα νιάτα μου...νερό καθαρό, σκέτο νερό μ αρέσει.» (Σ.) 

 θεωρεί τον εαυτό του κοινωνικό πότη: «Ανάλογα την παρέα που θελα να πιαστώ. Σε 

παρέες, σε γάμους σε ξέρω 'γω τι. Αλλά δεν εμέθυσα όμως ποτέ ένα δυο φορές έχω 

μεθύσει στη ζωή μου. Ένα δυο φορές.». (Γ.) 

 «Δεν μπορώ να τα μετρήσω, τα ποτήρια που θα πιώ για να μεθύσω. Εμέθυσα 

δυο τρεις φορές. Τώρα, ένα μπουκάλι έπινα δυο μπουκάλια έπινα πόσα έπια δεν 

κατέχω». 

 «Εδά δεν πίνω». Η αιτιολόγηση κατατίθεται πάλι από την σύζυγο, «Γιατί πίνει 

φάρμακα. Δεν πρέπει άμα πίνει… άμα αρχίνησε τα φάρμακα έκοψε σχεδόν 

τελείως…». (Γ.) 

 «Φερ’ ειπείν καμιά φορά που έρχονται από γύρω γύρω τα παιδιά μας πίνει ένα 

ποτηράκι δυο, αλλά του κάνει κακό. Μα ποτέ αυτός δεν ήτανε πιοτής. Δηλαδή θε να 

κάτσουμε στο τραπέζι έπινεν δυο κρασάκια. Δυο ποτηράκια στο φαΐ του, το πολύ 

τρία, άμα θελα τ’ αρέσει πολύ το κρασί και το φαί έτσι…».(Γ.) 

 «Ε, τώρα, το 'κοψα τελείως τώρα και δεν πίνω καθόλου. Και τις μπύρες τώρα που 

πια αν δεν έλειπες να εσύ να κάνουμε το (..) δεν τις έπινα, στο ψυγείο μέσα. Κρασί 

καμιά φορά βάνει η γυναίκα μου απ’ το βαρέλι μέσα για τα βαρέλια μέσα… τρία 

βαρέλια γεμάτα κρασί… ένα βαρέλι ρακί, τρία βαρέλια κρασί κι όταν έχω 

μουσαφίρηδες, παρέα δηλαδή, θα βάλει κρασί η γυναίκα μου να κάτσει στο τραπέζι 

να φάμενε ξέρω 'γω τι έχουμε εκείνη την ημέρα, ναι, να βάλει το κρασί να κάμω 

εβίβα  το πρώτο κρασί με το σύντεκνο, με τον κουμπάρο τι είναι αυτός που είναι 

παρέα επαέ να πιούμε να πιω δυο κρασάκια από λίγο λίγο…  Να κάνω εβίβα, να πιω 
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ένα ποτήρι ή δυο το πολύ. Αλλιώς άμα δεν έχω παρέα δεν πίνω καθόλου. Ούτε ρακί, 

ούτε τίποτα.» (Γ.) 

 « Ε, μου κάνουνε ζημιά. Κρασί, ένα ποτηράκι κρασί, κόκκινο σαν το κρασί που 

έχω εγώ το καλό, μου λέει οι γιατροί να το πίνω με το φαγητό ένα ποτηράκι κρασί. 

Ένα ποτηράκι, όχι δυο. Αλλά και το ποτηράκι που πίνω καμιά φορά στις παρέες 

μπορεί να γίνεται ένα γάμος, δηλαδή δικός μας συγγενών γάμος ξαδέρφου μου ξέρω 

γω ή τ’ αγγόνια μου κανένα ξέρω 'γω  και πάω στο γάμο, έ, δε μπορώ αν  δεν πιω να 

πάω στα εγγόνια μου το γάμο ή στου ανιψιού μου, γιατί αν δε βγάλουν οι συγγενείς 

όρεξη στο γάμο δε γίνεται γλέντι κανονικό, έτσι δεν είναι;......Και πίνω τώρα 

αναγκαστικά τώρα για τα κάμουν με τον έναν κουμπάρο θα κάμω με τον άλλον πιε 

μια σταλιά πιέ μια σταλιά ξέρω γω και πίνω…», αυτό έχει ως  αποτέλεσμα σύμφωνα 

με τον κ. Π. «Και μου κάνουν ζημιά…», δηλαδή επεξηγεί, «Πονεί η κεφαλή μου ή 

ξέρω γω μπορεί να κάνω εμετό… να τα τώρα… τι ζημιά μου κάνει; Να μ’ 

αποθάνει;» (Γ.) 

 «Έπινα κρασάκι αλλά το κρασί κάνει, λέει, στην πίεση κακό. Και δεν πίνω τώρα.». 

Υποστηρίζει ότι έχει περίπου 5 ή 6 χρόνια να πιει, από το εγκεφαλικό και μετά. 

Αντιφάσκει όμως συμπληρώνοντας, ότι «Ένα ποτηράκι το πίνω πότε πότε». 

Συνεχίζει επεξηγώντας, «Ε, περνάνε και δυο βδομάδες να πιω». Συνεπώς, 

υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία 5, 6 χρόνια δεν πίνει, εννοεί ότι καταναλώνει ένα 

ποτηράκι, περίπου δυο φορές το μήνα. Πίνει κυρίως κόκκινο κρασί που είναι δικής 

του παραγωγής, όπως ο ίδιος παρέθεσε, «Κόκκινο, και είναι από σταφύλια. Τα 

‘χωμεν εμείς τ’ αμπέλια.». Στην συνέχεια αναφέρει ότι πίνει και ρακή, «πότε πότε» 

και συμπληρώνει ότι σε σχέση με παλιότερα πίνει λιγότερο κρασί. Τελικά 

αποδεικνύεται ότι πίνει λίγα ποτήρια κρασί ή ρακί τον μήνα.   (Ν.) 

 Ο κ. Ν. καταναλώνει αλκοόλ από την εφηβεία του, «Από δεκαπέντε είκοσι χρονών 

έπινα. Εκάναμε και παρέες και πίναμενε, γυρίζαμε στα σπίτια, να πάμε στο σπίτι το 

δικό μου να πιούμε κρασί, να ‘ρθούμε στο δικό σου σπίτι να ξαναπιούμε κρασί… και 

επαίζανε και λίρες, βιολιά…». Συμπερασματικά πίνει συστηματικά αλκοόλ 58 

χρόνια. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του, παλιότερα έπινε καθημερινά αρκετά ποτήρια 

αλκοόλ και συχνά μεθούσε, «Εδώ κάθε βράδυ πηγαίναμε στα καφενεία να 

μονιάσουμε εκεί χάμω να τα κάνουμε, να πίνουμε στα μαγαζά. Ε, ούζο.... Ναι, και 

ούζο. Τότες ήτανε καραφάκια τα λέγανε μπουκαλάκια τόσα μπουκαλάκια μικρά. Να 

μονιάσουμε πέντε δέκα άτομα. Να πούμε του καφετζή «φέρε μας ένα καραφάκι», να 

πεταχτεί ο άλλος «φέρε δυο καραφάκια» να πίνουμε. Να βγούμε στην όρεξη, να 

τραγουδούμε, να γυρίζουμε το χωριό…». Όπως αποδεικνύεται η κατανάλωση 

αλκοόλ ήταν μέρος της κοινωνικής έκφρασης και ζωής. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η 
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έκφραση που χρησιμοποίησε ο κ. Ν. «να μονιάσουμε», δηλαδή να έρθουνε κοντά, να 

διασκεδάσουν, να επικοινωνήσουν. (Ν.) 

 «Εγώ όχι ούτε αναψυκτικό...Εγώ κρασί… έπινα μέχρι που μ’ έπιασε το 

ζάχαρο…Παλιά πίναμε κι εμείς, έπινα κι εγώ κρασί, επειδή θυμάμαι το, την Κατοχή, 

που σερβίρανε, άμα κάτι να σε ψήσουνε να βάλουνε και λίγο κρασάκι. Και  ‘μαθα. 

Και έπινα. Άπαξ και πιάσαμε το ζάχαρο τα κόψαμε όλα». (Ζ.) 

 Ο κ. Π. συνήθιζε να καταναλώνει καθημερινά κρασί: «Ένα το μεσημέρι, ένα το 

βράδυ». Συμπληρώνει η σύζυγος, στην ερώτηση για πόσα χρόνια υπάρχει αυτή η 

συνήθεια: «Πάντα. Από πάντοτε.», στη συνέχεια ο κύριος Δ. αναφέρει ότι έπινε και 

πίνει μόνο κρασί. «Έπινα πολύ κρασάκι… Ναι! Και με πείραξε και πήγα στην 

Αθήνα κι έκανα εγχείρηση και πάω καλά τώρα, είμαι καλά. Πάω καλά.». Μετά την 

εγχείρηση αναφέρει ότι έγινε καλά και δεν άλλαξε συνήθειες: «Όχι, πιο μπροστά 

άμα θελα είμαι με παρέα θα ‘πινα και δυο τρία στο φαί.....Ε, και μετά την 

εγχείρηση.» (Δ.) 

 Σε σχέση με την κατανάλωση αλκοόλ, ο κ. Α. αναφέρει ότι έπινε τρία ποτήρια 

την ημέρα. «Έπινα παλιά (αλκοόλ) αλλά τώρα όχι.», «Αλλά όχι πως έτσι για να 

μεθύσω ξέρω γω, ποτέ. Στα χρόνια που είμαι δεν ήπια για να…». Η σύζυγος 

συμπληρώνει «Κάθε μεσημέρι στο φαγητό έπινε ένα ποτήρι και μισό», ενώ ο κ. Α 

προσθέτει: «Και το βράδυ έπινα…». (Α.) 

 Αλκοόλ δεν συνηθίζει να καταναλώνει και η ίδια χαρακτηριστικά λέει, «Να να να! 

Πέρα από τη μεταλαβειά ούτε έχω βάλει στο στόμα μου ποτέ». (Ε.) 

 Έπινε κρασί για πολλά χρόνια καθημερινά, με το φαγητό, συγκεκριμένα παραθέτει 

«με κάθε φαΐ μου έπινα δυο ποτηράκια», πίνει από «από μικρός, λεύτερος», αλλά 

τώρα του το έχει απαγορεύσει ο γιατρός. Έχει χρόνια να πιει, αλλά το κρασί το 

αναζητά καμιά φορά, «ε το κρασί πότε πότε το θυμάμαι...της λέω να βάλει λίγο, 

αλλά δεν βάνει». (Δ.) 

Σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ παρατηρείται άμεσα ότι όλοι οι άντρες του δείγματος 

συνήθιζαν να καταναλώνουν σημαντικές (δλδ περισσότερα από 2 ποτήρια) ποσότητες 

αλκοόλ καθημερινά. Όλοι για λόγους υγείας έχουν οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες οφείλουν 

να διακόψουν την κατανάλωση. Όμως μόνο οι δύο από τους συμμετέχοντες υποστηρίζουν 

ότι σταμάτησαν την κατανάλωση. Είναι ενδιαφέρον ότι οι τρεις άντρες του δείγματος που 

εξακολουθούν να καταναλώνουν αλκοόλ, αναγνωρίζουν ότι τους βλάπτει. Ο Δ. θεωρεί ότι 

λόγω του κρασιού, έκανε εγχείρηση στομάχου, ο Γ. όταν πίνει παρατηρεί ότι τον βλάπτει 

σωματικά (δλδ ζαλάδες, πονοκέφαλοι, αδιαθεσία) και ο Ν. αναγνωρίζει ότι μετά το 

εγκεφαλικό δεν επιτρέπεται. Πάρα ταύτα και οι τρεις εξακολουθούν να διατηρούν το αλκοόλ 

στην καθημερινότητα τους, με κάποιο σχετικό έλεγχο. 
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Οι γυναίκες του δείγματος σε γενικές γραμμές διατυπώνουν ότι δεν συνήθιζαν να πίνουν 

ούτε στο παρελθόν, οπότε ούτε και στο παρόν. Μόνο η κ. Π. αναφέρει ότι έμαθε να πίνει 

κρασί στην κατοχή, οπότε υπήρχε στο καθημερινό διατροφολόγιο της αλλά από τότε που 

έκανε την διάγνωση διαβήτη το διέκοψε. 
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3.3.3 Καθημερινή δραστηριότητα 

Καθημερινή δραστηριότητα: 

 «και αυτό δεν είναι πράμα, αν δεν είναι τα μάτια μου δάκρυα γεμάτα κάθομαι τσε 

και πλέκω χωρίς γυαλιά... και την νύκτα.» (Σ.) 

 «τα μεσημέρια υποχρεωτικώς θα θέσω. Ξεκουράζομαι, κοιμούμαι κιόλας...δυο 

ώρες...και ξυπνώ. Και είμαι ξυπνητή εκιά, και έχω το κομπιούτερ και βάνω 

τηλεόραση, και ύστερα θα βαρεθώ θα  σηκωθώ θα πιω τον καφέ μου», «να σου πω 

ήντα έχω το βράδυ; Αφήνω την τηλεόραση και παίζει. Σιγά σιγά και παίζει μια θέτω 

και σηκώνουμε, όταν επαίζει ένα έργο τότε εθέτω κοιτώντας και ύστερα θα σηκωθώ, 

θα καθαρίσω τίποτα μανταρινάκι πράμα, μια καραμέλα, και ύστερα πάλι θα 

ξαναθέσω. Ετσά το κάνω». Ακούγεται συμβιβασμένη με την υπάρχουσα κατάσταση, 

την αποδέχεται. Αυτή είναι η ζωή της εδώ και αρκετά χρόνια και αυτή θα συνεχίσει 

να είναι στο εξής. (Σ.) 

 «ναι πολύ με βολεύει... από τότες που επόμεινα μοναχή στο τραπέζι δεν επόμεινα 

μόνη ποτέ να φάω.». Περιγράφει δύο μεθόδους για την διαδικασία της μεσημεριανής 

διατροφής που της επιτρέπουν να μην νιώθει μοναξιά και να λερώνει το ελάχιστο 

δυνατό. Στην μία περίπτωση τρώει δίπλα στο νεροχύτη, στην άλλη μπροστά στην 

τηλεόραση.(Σ.) 

 Καθαρίζει μόνη το σπίτι της, σχετικά αναφέρει, «ναι μοναχή μου η κακομοίρα, 

κάθοντας....ε παέ λακίζω εγώ, τι να σφουγγαρίσω, πράμα. Δεν θέλει πράμα εδώ, εδά 

δεν μπαίνω μόνο εκια δα στον ήλιο, δεν έρχομαι εγώ παέ. Μέσα κιε σφουγγαρίζω, το 

πλυντήριο πλύνει, η κουζίνα πατείς το κουμπάκι κάνεις ετσέ και μαγειρεύει». (Σ.) 

 «Το πρωί τώρα όταν δεν έχω δουλειά, όταν δεν έχω δουλειά δεν έχω να πάω 

πουθενά κοιμούμαι εδά και πάει επτά η ώρα, έξι η ώρα εξήμισι σηκώνεται η γυναίκα 

μου. Άμα σηκωθεί η γυναίκα μου κοιμούμαι, τον καλύτερο ύπνο κάνω άμα σηκωθεί 

η γυναίκα μου. Και σηκώνομαι οκτώμισι, εννιά. Εννιάμισι πρέπει να ‘μαι στο 

καφενείο. Είμαι εκεί μέχρι το μεσημέρι. Το μεσημέρι θέλω να φάω, να ξαπλώσω άμα 

νυστάζω μιάμιση ώρα το μεσημέρι και συνέχεια τα ίδια.» (Π.) 

 Ο κ. Π. πηγαίνει καθημερινά σχεδόν στο καφενείο, όπου περνά χρόνο με φίλους 

και συγγενείς. Επίσης περνά χρόνο και με την σύζυγο στο σπίτι τους. Όμως 

αντιμετωπίζει μια δυσκολία λόγω της κακής ακοής του. Ο ίδιος φοράει ακουστικά  

και δήλωσε ξαφνικά : «Α, στο καφενείο κάθε βράδυ δεν πάω....Το πρωί στο 

καφενείο…».(Π.) 

 «Πάω να παίξω χαρτιά να περάσει η ώρα μου, κολτσίνα… βέβαια με δικούς μου 

ανθρώπους παίζουμε κολτσίνα και δεν παίζουμε για τίποτα, ούτε αυτός ούτε εγώ και 
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παίζουμε κολτσίνα χωρίς να παίζουμε με λεφτά χωρίς να παίζουμε τίποτα να 

περνούμε την ώρα μας». (Π.) 

 «Αμέ! Κουβεντιάζουμε, καλαμπουρίζουμε ξέρω γω και παίζουμε τα χαρτάκια 

μας και έρχονται και στο μαγαζί πολλές φορές πολλοί, λένε ιστορίες δε ξέρω γω τι 

και εγώ δεν καλογρικώ με τα’ ακουστικά που φορώ δεν καλογρικάω… μην κοιτάς 

τώρα που ακούω τι μου λες γιατί ήμαστε σιγανά. Όταν παίζει τηλεόραση και 

κουβεντιάζουν εκεί μια παρέα δεν καταλαβαίνω τίποτα.» και συμπληρώνει «Ναι ναι. 

Με τη γυναίκα μου πότε κουβεντιάζουμε παρέα, την εγρικώ και με γρικά ξέρω 

κουβεντιάζω συνεννοούμαστε πώς να το κάνουμε; Όταν κουβεντιάζουν όμως στο 

σπίτι μέσα τρεις ανθρώποι, χώρια  ο (..) χώρια ο ένας, η τηλεόραση να παίζει 

χαμπάρι δεν παίρνω, χαμπάρι τίποτα. Τίποτα. Να τα τώρα…». (Π.) 

 «κοιμούμαι δέκα η ώρα το βράδυ, έντεκα, μπορεί και δώδεκα…Ξυπνώ το πρωί 

έξι εφτά η ώρα είμαι στο πόδι... Ε, μετά πάω εδώ στα πρόβατα και περνάει η ώρα 

μου και σηκώνομαι κι έρχομαι στο σπίτι και τρώω το μεσημέρι ό, τι βρούμε, και 

περνάει η μέρα.», «Στο σπίτι (κάθεται συνήθως), καμιά φορά πάω στο καφενείο, 

καθίζω μια δυο ώρες, φεύγω.» (Ν.) 

 Η κ. Ε. περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας μόνη της και μέσα στο σπίτι της, η 

ίδια αναφέρει, «Εδώ μένω εδώ μέσα». Όπως διηγείται στην συνέχεια, παλιότερα 

έκανε παρέα με τις γειτόνισσες της. Τώρα που έχουνε φύγει, σπάνια έχει επισκέψεις. 

Η ίδια αναφέρει: «Ελάχιστες έρχονται τώρα», «Κάθε μία κάθετε στο σπίτι της και 

κοιτάει τη δουλειά τζη. Είχα παέ δύο γειτόνισσες πιο πάνω αλλά φύγανε δα και είναι 

κλειστά τα σπίτια των. Πήγαν και κάτσανε στο ηράκλειο. Με αυτές τις γειτόνισσες 

ήμασταν βράδι και πρωί ήμασταν μαζί.», «...Η μια είναι δυο χρόνια που έφυγενε και 

η άλλη είναι ένας χρόνος εδά». (Ε.) 

 «ε, εγώ είτε φωτεινά είναι είτε σκοτεινά έχω τα μάτια μου κλειστά και κάθομαι εδώ 

και ακούω το κουτί.» (Ε.) 

 «όταν έχω...πέρσι είχα τέσσερις καρπούς φυτεμένα εκεί στην γλάστρα ‘καψα μια 

φορά και τα μαγείρεψα μια φορά και εύρηκα και δροσερά να πούμε καρπούς και θα 

τα βάλω πάλι εκιά..... . Πουπουλεριά και παέ. Έχω, κάθομαι όλη μέρα και πρέπει να 

‘χω μαλακό να κάθομαι, γιατί κάθομαι, όλη μέρα κάθομαι, όλη μέρα.», «ε, πόση ώρα 

δα κει έξω δυο γλάστρες κει που είναι...» (Ε.) 

 Επίσης θα μαγειρέψει κάποιες φορές και θα καθαρίσει όπως μπορεί. Τέλος έχει δύο 

γλάστρες που συχνά θα φυτέψει κάποιο σπόρο, που θα μπορέσει να μαγειρέψει 

αργότερα. (Ε.) 
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 Η κ. Ε. παρόλο που είναι σχεδόν τυφλή, καταφέρνει να αυτοεξυπηρετήται. Η ίδια 

περιγράφει: «Μαγειρεύω πότε, πότε. Καμιά φορά το καίω και το πετώ (γέλια) καμιά 

φορά... Το πετυχαίνω και το τρώω.».  Για να μπορεί να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο, 

έχει ρυθμιστεί το τηλέφωνο της σε γρήγορη κλίση. Οπότε έτσι μπορεί να 

επικοινωνήσει με τα αδέρφια της και τα παιδιά της. Η ίδια περιγράφει: «Στο 

τηλέφωνο για θα πατήσω το δάχτυλο μου να τόνε πάρω. Επίτηδες είναι έτσι. Τα 

γράμματα δεν τα βλέπω να παίρνω. Έτσι έχουν επίτηδες το τηλέφωνο σασμένο...έχω 

μόνο τα αδέρφια και τα παιδιά να παίρνω. Άλλους, τα ξένα δεν παίρνω, γιατί δεν 

βλέπω τα γράμματα, δεν ξέρω τα τηλέφωνα τους.» (Ε.) 

  «Ε να σου πω… Τα παλιά τα χρόνια που ‘χαμε το μαγαζί και δούλευενε, ε, τον 

έστελνα και έτρωγε και μετά έβγαινα εγώ. Για δεν μπορούσαμε να αφήσουμε το 

μαγαζί μοναχό. Εδά τρώμε μαζί που γεράσαμε, καθόμαστε μαζί» (Ζ.) 

 «Εξαρτάται παιδί μου. Εδά δεν ξυπνώ το πρωί, ξυπνώ στις 8...Ναι, και που 

σηκώνομαι το πρωί και μου ‘χει ένα φλιτζάνι γάλα, αυτός βρασμένο, καθίζω και το 

τρώω και μετά θα σκουπίσω τα γύρω γύρω και μετά θα βγω να ψήσω, να φάμε, να 

πέσουμε στο κρεβάτι για ύπνο, αυτά». (Ζ.) 

 «Δε πάμεν έξω από το χωριό πουθενά....Μόνο στο χωριό μέσα, έχω κι έναν κήπο 

επαέ κοντά, στο χωριό μέσα και πάω εδώ για παρέα, περνάει η ώρα, τ’ αφεντικό 

κάθεται επαέ, άμα μπει κανένας παίζει το χαρτάκι και άντε να πιει και κανένα 

καφεδάκι, γίνεται» και συμπληρώνει σε σχέση με τη λειτουργία του καφενείου, 

«Όσο μπορούμε γιατί είναι πολλά τα χρόνια μας για όλη μέρα δουλειά, έχουμε το 

μαγαζί ίσα ίσα για παρέα για συντροφιά, άμα μπει κανείς και καθόμαστε επαέ… το 

‘χουμε δηλαδή για συντροφιά…..Εμείς βόλτες δεν μάθαμε να κάνουμε βόλτες.» (Ζ., 

Δ..) 

 Όσον αφορά την καθημερινότητα του κ. Π., την πρώτη πληροφορία την δίνει η 

σύζυγος: «Εξαρτάται παιδί μου. Εδά δεν ξυπνώ το πρωί, ξυπνώ στις 8, αυτός 

κατεβαίνει επαέ στις 6, γιατί έτσι συνήθισε να κατεβαίνει στις 6…», και συνεχίζει 

«...Ναι, και που σηκώνομαι το πρωί και μου ‘χει ένα φλιτζάνι γάλα, αυτός 

βρασμένο....». Το μεσημέρι τρώει παρέα με την σύζυγο του, κάτι που δεν το 

συνήθιζαν παλαιότερα λόγω εργασίας, το πρόγραμμα τους δεν τους το επέτρεπε.  

Συνήθως κοιμάται νωρίς μαζί με την σύζυγο εκτός εάν δούνε κάποια ταινία ή 

εκπομπή, τότε μπορεί να «Πάει έντεκα δώδεκα άμα δούμε κανένα έργο». (Δ.) 

 «Συνήθως εγώ ξυπνώ πολύ πρωί, αλλά ξαπλώνω όμως και τώρα τελευταία πολύ 

νωρίς....», «Και στον αδερφό μου πάω και στα ψώνια μου πάω, η μέρα μας έτσι. Και 

τα μπεμπέ μου φτιάχνω εδώ. Να δεις έναν αρνάκι που το χω… άμα το δεις να του 

βγάλεις τόσες φωτογραφίες...». (Ε.) 
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 «συνήθως ξυπνώ, σηκώνομαι δηλαδή από δω 8 η ώρα, θα πιω το γάλα μου, θα πιω 

τον καφέ μου και το μεσημέρι το φαγάκι μου». (Δ.) 

 

 

Παρατηρήσεις: 

• Όλοι έχουν έστω μία δραστηριότητα και αυτοεξυπηρετούνται εκτός από τον Δ., τον 

οποίο φροντίζει η σύζυγος.  

• Όλοι ξυπνούν έως τις 8.00 εκτός από την κ. Ε. που τον χειμώνα ξυπνά 10.00 ή 11.00.  

• Οι περισσότεροι κοιμούνται 21.00 -11.00, σπάνια λόγω ταινίας ή εκπομπής θα 

παραμείνουν ξύπνιοι έως 12. Όλοι όσοι έχουν δραστηριότητες, βρίσκονται εκτός 

σπιτιού μέχρι το απόγευμα. Το βράδι επιστρέφουν σπίτι τους και συνηθίζουν να 

παρακολουθούν τηλεόραση. Όταν δεν βρίσκουν κάποιο ενδιαφέρον πρόγραμμα 

κοιμούνται νωρίς. 

• Οι κ. Π., Ν., Ζ. και Δ.  εξακολουθούν να απασχολούνται εργασιακά. Οι δύο πρώτοι 

έχουν πρόβατα, τα οποία φροντίζουν και οι άλλοι δύο είναι ανδρόγυνο που διατηρεί 

ένα καφενείο. Σε αυτό περνούν το μεγαλύτερο μέρος της μέρας. Όπως αναφέρουν οι 

ίδιοι αποτελεί περισσότερο μία συντροφιά παρά εργασιακή απασχόληση. 

• Η Σ. και η Ε. δεν συνηθίζουν να βγαίνουν από το σπίτι τους, όμως η Σ. συνηθίζει να 

έχει κάποιες επισκέψεις, ενώ η κ. Ε. περνάει μεγάλα χρονικά διαστήματα μόνη της.  

• Δύο μόνο πρόσωπα (Σ., Π.) αναφέρθηκαν στην συνήθεια του μεσημεριανού-

απογευματινού ύπνου. 

• Οι γυναίκες του δείγματος ασχολούνται στην καθημερινότητα τους με την μαγειρική 

και την φροντίδα του σπιτιού, ενώ οι άντρες με εξαίρεση τον κ. Δ. προσπαθούν να 

εργάζονται σύμφωνα με τις δυνατότητες τους και επιδιώκουν την κοινωνική ζωή. 

Κάνουν παρέες, παίζουν χαρτιά κ.λ. 

• Τέλος ο κ. Ι. κατά την διάρκεια της συνέντευξης δεν αναφέρθηκε σε δραστηριότητες 

κατά την διάρκεια της ημέρας του. Πιθανά ακολουθεί τις δραστηριότητες της 

συζύγου του.  

 

Αιτίες αποφυγής δραστηριοτήτων: 

 Δεν συνηθίζει να βγαίνει έξω από το σπίτι, ούτε για βόλτα και εξηγεί τους λόγους, 
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«δεν πάω. Δεν πάω παιδί μου, γιατί φοβούμαι να μην πέσω, να βαρώ γιατί είναι 

ορισμένες στην ηλικία μου και πέφτουν και μέσα στο σπίτι και σπούνε τα πόδια 

τους, την λεκάνη τους και φοβούμαι.». (Σ.) 

 «...απ’ το εγκεφαλικό. Και δε μπορώ να περπατήσω, δε μπορώ να δουλέψω, δε 

μπορώ τίποτα. Αυτή είναι η ζωή μου εμένα.» (Ν.) 

 Η καθημερινότητα της κ. Ε. περιορίζεται σημαντικά, επειδή δεν βλέπει. Ειδικά από 

τότε που έχασε τον σύζυγο της, άλλαξε εντελώς η ζωή της, όπως παρουσιάζει η ίδια. 

«Πριν επαίθανε (ο σύζυγος)....είναι δα 12 χρόνια που επέθανε. Εγώ έκατσα μετά δεν 

μπορώ να πηγαίνω πουθενά, πουθενά δεν επήγαινα, στραβή.», «Εδώ κάθομαι όλη 

μέρα.». (Ε.) 

 Μέχρι το 2004 που έπαθε το εγκεφαλικό, αναφέρει «επήγαινα στα χωράφια, έβανα 

εργάτες, εβοήθηνε η γυναίκα μου». Από το 2004 η βασική του ενασχόληση είναι η 

τηλεόραση.  Στην ερώτηση «συζητάτε με την γυναίκα και τα παιδιά;», απαντά 

«αμέ». Επίσης δεν μπορεί να διαβάσει πια, τα μάτια του έχουν καταρράκτη.  (Δ.) 

 Έχει να βγει έξω από το 2004, με εξαίρεση ελάχιστες φορές το καλοκαίρι που θα 

βγει ακριβώς έξω από το σπίτι του να κάτσει. Ο ίδιος αναφέρει ότι τα παιδιά του, τον 

ρωτούν αν χρειάζεται την βοήθεια τους για να πάει κάπου, αλλά ο ίδιος είναι 

πεπεισμένος ότι δεν μπορεί, λέει «με ρωτάνε (αν χρειάζομαι βοήθεια), αλλά 

μπορώ;δεν μπορώ». Η εικόνα του δείχνει εμφανώς ότι είναι σε θέση να μετακινηθεί 

με βοήθεια και να συμμετάσχει σε κοινωνικές εκδηλώσεις, επομένως γίνεται 

ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμεί να προσπαθήσει να μετακινηθεί, πιθανά δεν έχει κίνητρο, 

ή βρίσκεται σε θλίψη και παραίτηση. (Δ.) 

Η κ. Σ., παρ’ όλο που δεν αντιμετωπίζει κινητικά και γενικά λειτουργικά προβλήματα έχει 

περιορίσει τις δραστηριότητες της, καθώς φοβάται το ενδεχόμενο της πτώσης. Δεν έχει 

εμπιστοσύνη στο εαυτό της και φοβάται ότι θα διακινδυνεύσει την σωματική της υγεία. 

Η κ. Ε. έχει χάσει την όραση της, παρ’ όλα αυτά καταφέρνει να αυτοεξυπηρετείται, ώστε να 

ζει μόνη. Όμως επίσης περιορίσει την κοινωνική της ζωή εξαιτίας του ίδιου φόβου με την κ. 

Σ. 

Ο κ. Δ. υπέστη ημιπαραλησία από το εγκεφαλικό επεισόδιο που έπαθε το 2004. Από τότε 

όπως αναφέρει ο ίδιος δεν ξαναβγήκε από το σπίτι του και η κύρια απασχόληση του είναι η 

τηλεόραση. Ο κ. Δ. παρ’ όλο που παρακινείται από τα παιδιά και την σύζυγο του για να 

συμμετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες, δεν το επιθυμεί. Είναι πεπεισμένος ότι δεν έχει 

την δυνατότητα. Η εικόνα του παρ’ όλα αυτά και η συμμετοχή του σε αυτήν την έρευνα 

αποδεικνύουν ότι αν είχε την διάθεση για κοινωνική ζωή ή κάποια δραστηριότητα θα είχε και 

την δυνατότητα να την ακολουθήσει. Ο κ. Δ. έχει παραιτηθεί από την προσπάθεια.    

Άμεσο συμπέρασμα των προαναφερθέντων είναι ότι τα τρία πρόσωπα του δείγματος που 
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έχουν περιορίσει τις δραστηριότητες και την κοινωνική ζωή, βιώνουν έντονο άγχος, φόβο ή 

θλίψη και παραίτηση. Οι δυνατότητες υφίστανται και όσο αφορά την σωματική τους 

κατάσταση αλλά και τον οικογενειακό και κοινωνικό ιστό του χωριού. 

 

Σκέψεις – συναισθήματα: 

 «πάααρα πολύ, και πολλές φορές, πάντα, αυτό το πράγμα την ώρα που θα κάτσω να 

φάω έρχεται στο μυαλό μου και γρικώ τον γιό μου και μου λέει, έ μά, μαμά, μα 

γιάντα βάζεις εσύ στο απλό πιάτο το φαί σου και εμένα στο βαθύ... δεν υπάρχει μέρα 

που να φάω και να μην τον δώ...όταν τον εγρικώ μου το λέει. Εσύ είσαι μικρός και 

πρέπει να τρώς περισσότερο φαί εγώ είμαι μεγάλη και δεν μου κάνει όρεξη να τρώω. 

Ναι μαμά εμένα μ’ αρέσει, και φάε όσο σου κάνει όρεξη. Τ’ άφησα μπλιο το πιάτο, 

μα εμένα μ αρέσει να το τρώγω και δεν πρέπει τόσο να, να φέρει. Έ, μετά έχω τον 

μικιό. Να πιω καφέ και να μην τον θυμηθώ, να μην τον ακούσω. Απ’ την ώρα που θα 

φτιάξω τον καφέ για να τον επιώ τον εγρικώ και μου λέει. Έ μάνα μα γιάντα μου 

βάζεις πολύ ζάχαρη στον καφέ; Για να μη πω πως δεν έχεις ζάχαρη και μου τον 

βγάζεις... . Μαθημένη είμαι μωρέ, μαθημένη είμαι και βάζω στον εδικό μου καφέ 

ζάχαρη πολύ και πρέπει να βάλω και στον εδικό σου. Έ μα εγώ δεν μπορώ να τον 

πιω ετσά. Ε δεν, δεν φεύγει.......και ύστερο τρέχουνε τα μάτια μου, και κατεβαίνουνε 

στο στόμα μου...». (Σ.) 

 Η κ. Δ. ομολογεί ότι είναι συνέχεια στεναχωρημένη και κουρασμένη πια. (Σ.) 

 Χαρά παίρνει μόνο όταν την επισκέπτονται τα εγγόνια της, οι κόρες και οι γαμπροί 

της. (Σ.) 

 Επίσης την χαροποιεί και την ξεκουράζει όταν έχει παρέα και συζητά, «αλλιώς όταν 

είμαι μοναχή, σαν να ναι ταινίες και θυμούμαι το παραμικρό, μέχρι το παρόν. Τα 

κοπέλια μου, όπως τα ανάθρεψα, όπως τα γέννησα...» (Σ.) 

 Νιώθει συχνά μοναξιά, καθώς οι γειτόνισσες της είναι πολύ νεότερες, η ίδια 

παραθέτει «δεν έχω (παρέα). Γιατί οι γυναίκες επαέ είναι νέες και αυτές θέλουνε να 

πούνε τα δικά τους, εγώ δεν πάω και αυτές σε μένα δεν έρχονται» (Σ.) 

 «είχα, πιο μπροστά είχα παλιές γυναίκες και ήρχουνταν, σαν εμένα αλλά παδά 

επαιθάνανε όλες κι είμαι μόνο εγώ δα» (Σ.) 

 

Μόνο η κ. Σ. εξέφρασε κατά την διάρκεια της συνέντευξης έντονα τις σκέψεις και τα 

συναισθήματα που κατακλύζουν την καθημερινότητα της. Το γεγονός ότι έχασε τους δύο 

γιους της, τον ένα από αυτοκινητιστικό ατύχημα και το άλλο από σοβαρή νόσο, όπως είναι 

αυτονόητο έχει στιγματίσει την καθημερινότητα της. Έχει έντονη θλίψη και όλη την ημέρα 

οι σκέψεις της αφορούν τα δύο αυτά παιδιά της. Επιπλέον είναι συνήθως μόνη, καθώς οι 
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γειτόνισσες με τις οποίες κάνανε παρέα επίσης έχουν πεθάνει. Με αποτέλεσμα να μην έχει 

παρέα για συζήτηση και συναισθηματική αποφόρτιση.  

Ύπνος: 

 «Εξαρτάται τώρα. Άμα έχει κανένα έργο η τηλεόραση μπορεί να πάω να 

κοιμηθώ δώδεκα η ώρα να κοιμηθώ, αλλά συνήθως έντεκα η ώρα πάω και 

κοιμάμαι.» (Γ.) 

 «Να σκέφτομαι τίποτα ή καλό ή κακό, με απασχολεί το μυαλό μου, μου 

κολλήσει εκεί το μυαλό μου και δεν κοιμούμαι καθόλου. Άμα κοιμηθώ και είμαι 

ξέκ… είμαι κουρασμένος την μέρα και δουλεύω ξέρω 'γω ή στ’ αμπέλια πάω λίγο 

και το βράδυ είμαι κουρασμένος κι έρχομαι να φάω κάτι τις, και πάω και ξαπλώσω 

κοιμούμαι τρεις τέσσερις ώρες άνετα.» (Γ.) 

  «Ναι. Τρεις, τέσσερις ώρες που θα κοιμηθώ συνεχόμενα χωρίς να ξυπνήσω. 

Ύστερα θα σηκωθώ τη νύχτα, άμα (..). Ή θα ονειρεύομαι κανένα όνειρο ή ευχάριστο 

ή δυσάρεστο ένα όνειρο τη νύχτα πως είμαι με μια γυναίκα πως εγκρεμίστηκα πώς 

έκαμα πως έδειξα, όνειρα τώρα διάφορα. Ναι. Και σχολιάζω το όνειρο και άμα 

αρχίζω και σχολιάζω το όνειρο τώρα, τι όνειρο ήταν αυτό, ρε, πού βρέθηκα, βρε 

ποιος ήταν αυτός που με πείραξε, ποια ήταν αυτή που έβριζε τη νύχτα και σχολιάζω 

τ΄ όνειρο τώρα άγνωστες και γυναίκες και άντρες και ξέρω 'γω..», «Άγνωστες. Ναι 

και το σχολιάζω και δεν ξανακοιμούμαι.», «Ναι ναι. Ασχολούμαι με το όνειρο όλη 

νύχτα. (γέλιο)». (Γ.) 

 «Εδά ήτανε καλοκαίρι και σηκώνουμε γρήγορα, αλλά τώρα που θα χειμωνιάσει 

δα, θα ‘χει κρύο, θα μένω στο κρεβάτι ίσα με 10 η ώρα, 11...δεν σηκώνομαι.», «όχι. 

Σηκώνομαι την νύχτα και καθίζω εδώ, αφού δεν μπορώ να κοιμηθώ...... όχι δεν 

κοιμάμαι πολλές ώρες. Μπορεί να θέσω στις 10 η ώρα και ξυπνώ και είναι 12. Και 

καθίζω μια ολιά και μετά ξαναπάω και πέφτω στο κρεβάτι κια ταλαιπωρούμε όλη 

νύχτα και γυρίζω, γυρίζω και αγανακτώ να ξημερώσει. Οπότε λίγο παίρνω ένα 

χαπάκι και με κοιμίζει όλη την νύχτα.», «Ε ναι, τυχαίνει καμιά φορά και κοιμάμαι 

μια ολιά, κοιμάμαι λίγες ώρες.». (Ε.) 

 Για ύπνο πηγαίνει 10 με 12 το βράδι, εξαρτάται από το αν θα δει μαζί με τον σύζυγο 

κάποια ταινία ή εκπομπή. Κάποιες φορές όμως έχει αϋπνίες, η ίδια λέει «Εξαρτάται 

παιδί μου από την ώρα που θα… άμα σε πάρει ο ύπνος κοιμάσαι δυο τρεις ώρες 

μαζεμένες και μέχρι να ξυπνήσεις… ε, και τότε δα ότι σκεφτείς… άμα ξυπνήσεις δεν 

ξανακοιμάσαι!». Συμβαίνει να «καρφωθούν» σκέψεις τότε δεν μπορεί να ηρεμήσει. 

(Ζ.) 
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Ο κ. Γ. και οι κ. Ε. και Ζ. αναφέρθηκαν κατά την διάρκεια της συνεντεύξεις στην διάρκεια 

και ποιότητα του ύπνου τους. Από κοινού αναφέρουν ότι κοιμούνται 2,3 το πολύ 4 ώρες 

συνεχόμενες και ότι το βράδυ, όταν ξυπνήσουν κάνουν σκέψεις που δεν τους επιτρέπουν να 

ξανακοιμηθούν. Η κ. Ε. βρίσκει βοήθεια από κάποιο χάπι. Είναι αυταπόδεικτο ότι η ποιότητα 

του ύπνου είναι κακή για τα τρία αυτά πρόσωπα. Γενικότερα κατά γενική ομολογία όλοι οι 

ηλικιωμένοι του δείγματος κοιμούνται λίγες ώρες το βράδυ. Βέβαια είναι πιθανό να 

κοιμούνται περιστασιακά κατά την διάρκεια της ημέρας. 

 

Χρήση καπνού: 

 Η κ. Δ. αναφέρει ότι ποτέ δεν κάπνισε (Σ.) 

 «Τσιγάρο είναι 35 χρόνια 40 που το ‘κοψα το τσιγάρο... Εκάπνιζα πολλά τσιγάρα, 

εκάπνιζα δυο πακέτα το 24ωρο... … από όταν ήμουνα μικρός σα στρατιώτης 

εκάπνιζα πολύ τσιγάρο εγώ, μέχρι τέρμα. Και παντρεύτηκα, παντρεμένος και μέχρι 

του ’70… μέχρι το ’80 εκάπνιζα.... . Και ύστερα το ‘κοψα εγώ. Το τσιγάρο μοναχός 

μου, χωρίς ζόρι.» (Γ.) 

 «Και πάε που παντρεύτηκαν τα κοπέλια μου και τα βάφτισα και ξέρω 'γω, δεν 

αγόρασα τσιγάρα να κεράσω την παρέα μου. Ούτε στις (..) τα πρόβατα ούτε στους 

γάμους ούτε στ’ αρραβώνες… τσιγάρο μόνο που δεν εγόρασα ποτέ». (Γ.) 

 «Καμιά φορά σε παρέα να καπνίζω ένα τσιγάρο, καμιά φορά... . Κι αν είχα πάρει 

πακέτο, το χα στην τσέπη μου ένα μήνα, δυο..». (Ν.) 

 Ο κ. Π. ήταν καπνιστής από τα 20 χρονών αλλά όπως παρουσιάζει: «Ε, τώρα έχω 

από το ‘79, έχω κόψει το τσιγάρο. Πόσα χρόνια είναι;». Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι 31 

χρόνια δεν ξανακάπνισε ούτε ένα τσιγάρο και ότι ήταν αποκλειστικά δική του 

απόφαση να διακόψει το κάπνισμα χωρίς την υπόδειξη γιατρού: «Ε, το αποφάσισα. 

Έβλεπα να πούμε πως δε μ’ έκανε καλό, να πούμε και το ‘κοψα». (Δ.) 

 «Εκάπνιζα αλλά όχι πολύ. Δηλαδή… Μέχρι που μας ετύχανε οι θάνατοι και ξέρω 

άγω όχι πιο μπροστά το χα κόψει…». Υπολογίζοντας τα χρόνια που κάπνιζε, λέει 

«Μπορεί και τριάντα(χρόνια)...Δυο δυόμιση πακέτα. Δηλαδή εάν δεν εκερνούσα το 

πακέτο μου κρατούσε τρεις ημέρες». Συνεχίζει,  «Ε, οι γιατροί μου λέγανε, λέει, το 

τσιγάρο να κόψεις του λεγα, λέω δεν καπνίζω καπνίζω αυτά και έμεινα με.. σου λέει 

τόσα λίγα που καπνίζεις δεν… καλό είναι λέει να καπνίζεις να πούμε αλλά λίγα. 

Αυτά καπνίζω. Ε, ύστερα τα σταμάτησα». (Ι.) 

 Σε καμία περίπτωση δεν καπνίζει, είναι μία συνήθεια που ποτέ δεν είχε, «Να 

καπνίσω; Παναγιά μου!  Όχι κοπέλα μου ,αλλά κι εσύ μην καπνίζεις ε!». (Ε.) 
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 Ο κ. Π. κάπνιζε από 10 χρονών μέχρι που έπαθε το έμφραγμα, δηλαδή για περίπου 

40 χρόνια κάπνιζε ένα πακέτο την μέρα. Σήμερα, έχει να καπνίσει σχεδόν 30 χρόνια. 

Αναφέρει, «μου είπε ο γιατρός, μετά το έμφραγμα δεν θα ξανακαπνίσεις, και δεν 

εξανακάπνισα», δεν τον δυσκόλεψε καθόλου η διακοπή και δεν του λείπει καθόλου 

το τσιγάρο. (Δ.) 

Όλοι οι άντρες του δείγματος υπήρξαν καπνιστές για 30 τουλάχιστον χρόνια. Επίσης όλοι 

έχουν διακόψει το κάπνισμα εδώ και περίπου 30 χρόνια. Περιστασιακός καπνιστής υπήρξε 

μόνο ο κ. Ν. ενώ οι υπόλοιποι ήταν συστηματικοί καπνιστές και ανάλογα τις περιόδους της 

ζωής τους κάπνιζαν λιγότερο ή περισσότερο. Ο κ. Δ. ξεκίνησε 10 ετών, οι υπόλοιποι μετά τα 

15 έτη. Ο κ. Γ. υποστηρίζει ότι διέκοψε το κάπνισμα με δική του πρωτοβουλία, αντίθετα οι 

υπόλοιποι το διέκοψαν μετά από οδηγίες γιατρού, καθώς νόσησαν από σοβαρές ασθένειες. 

Οι γυναίκες του δείγματος δεν υπήρξαν καπνίστριες. Υπάρχουν οι σχετικές αναφορές της κ. 

Σ. και της κ. Ε. Οι άλλες δύο κυρίες του δείγματος δεν αναφέρθηκαν καθόλου σε αυτήν τη 

συνήθεια. Αποτελεί λογική πιθανότητα ότι αυτό συνέβη καθώς δεν τις αφορά η συνήθεια 

αυτή.   

Παρατηρείται ότι όλοι οι άντρες υπήρξαν καπνιστές από την νεαρή του ηλικία, ενώ 

αντίστοιχα για τις γυναίκες δεν ισχύει το ίδιο. Από το σύνολο των συνεντεύξεων διαφαίνεται 

ότι το κάπνισμα και η χρήση αλκοόλ θεωρούνταν κοινωνικές δραστηριότητες. Προφανώς 

δραστηριότητες που αφορούσαν κυρίως τον ανδρικό πληθυσμό. Η κουλτούρα της εποχής 

πιθανότατα οδήγησε στην υιοθέτηση αυτής της συνήθειας. 
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3.4 Η Πνευματικότητα 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο παραθέτονται όλα τα σχετικά αποσπάσματα από την θεματική της 

πνευματικότητας, από το σύνολο των απομαγνητοφωνήσεων. Τα αποσπάσματα αναλύονται 

βάση την εικόνα εκάστοτε συμμετέχοντα από το σύνολο της συνέντευξης που έδωσε. Στόχος 

του κεφαλαίου αυτού είναι η συγκριτική παράθεση της σχέσης των ηλικιωμένων με την 

πνευματικότητα.  

Ως πνευματικότητα, ορίζεται το αντιληπτικό πλαίσιο κάθε ηλικιωμένου σε σχέση με τα Θεία  

και η ύπαρξη ή μη ύπαρξη σχέσης με ανώτερες δυνάμεις (π.χ. προσευχή). 

Η πνευματικότητα συμπεριλήφθηκε στους προσδιοριστές της μακροζωίας, καθώς αποτελεί 

συχνά σαφές καταφύγιο κατά την διάρκεια ψυχοπιεστικών καταστάσεων. Η πνευματικότητα, 

δηλαδή ο προσωπικός τρόπος κάθε ανθρώπου να αντιλαμβάνεται τον κόσμο, τους 

ανθρώπους, να αντιμετωπίζει την ζωή, αποτελεί καθοριστικό πλαίσιο δράσης και 

αντίδρασης. Με αυτή την οπτική αναλύονται τα λεγόμενα των ηλικιωμένων. Γίνεται μία 

προσπάθεια κατανόησης του αντιληπτικού πλαισίου για την ζωή, κάθε συμμετέχοντα. 

Η κ. Σ. αναφέρει ότι πιστεύει στον Θεό. Προσεύχεται καθημερινά και συνδέεται μαζί 

του εκτονώνοντας τον πόνο και την θλίψη της. Δεν πιστεύει στους Αγίους. Θεωρεί ότι εάν 

υπήρχαν Άγιοι θα είχαν ακούσει τις προσευχές της, και θα είχαν προστατέψει τα παιδιά της, 

που έφυγαν νωρίς από την ζωή.  

Όπως αποδεικνύεται από τα αποσπάσματα της συνέντευξης που έδωσε, η πίστη στον 

Θεό είναι αυτή που της δίνει δύναμη να αντέχει την θλίψη της και ελπίδα να περιμένει τον 

θάνατο. Η πίστη της στο Θεό την βοηθά να αντέχει την θλίψη και την πίκρα της. Όμως δεν 

πιστεύει στους Αγίους, καθώς νιώθει προδομένη που δεν εισάκουσαν τις προσευχές της και 

επέτρεψαν στα παιδιά της να πεθάνουν. 

•  «γιατί είναι αλμυρό (το δάκρυ). Γλυκιά είναι η ζωή; Του Θεού του παραπονιούμαι 

πολύ. Τους Αγίους δεν τους θέλω, θαύματα ψευτιές......εδά, μετά τα παιδιά μου. Εγώ 

γονάτιζα και επαρακάλουμα και έκανα τον σταυρό μου, στους Αγίους, του 

θαυματουργούς, εδά έχουμε τον Άγιο Χαράλαμπο, τον θαυματουργό. Ε και γιάντα 

δεν μου κάναν εμένα. Τον έταξα, του έκαμα άρτους, πράματα, έταξα να τον εκάμω 

δώρα....βοήθεια δεν είδα...». Η κ. Δ. πιστεύει στο Θεό και είναι πολύ σημαντική 

αυτή η πίστη στην ζωή της.  

• «....ένας πλούσιος θα χτίσει μια εκκλησιά και ύστερα θα τον εκάμουν άγιο και καλεί 

θαύματα. Ήντα θαύματα; Ήντα τα θαύματα επαέ; Δεν μου λες ότι πάνε στην 

εκκλησιά και την εκδίνουνε; Στην Αξό επαέ. Την κατέχεις την Αξό. Πρώιμα επήγανε 

δυό κλέφτες και είχανε τα άγια λείψανα 'φερμένα από πάνω, ενός αγίου. Τα 'χανε σε 

ένα κουτί. Είδαν αυτοί το κουτί και νόμιζαν πως έχει μέσα λεφτά και το πήρανε και 
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πήρανε και ότι είχανε, πήρανε ότι τότε είχανε, γιάντα τότε εσάς. Οι Άγιοι που λένε, 

γιάντα δεν ξυλιάζανε τα χέρια τους; Ε;...... Γιάντα δεν έκαμε το θαύμα του τότες τα 

χέρια τους να ξυλιάσουν; Σε ρωτώ; Ε κιονά δεν τα πιστεύω, τον Θεό μόνο.  

• «επαραπονιούμαι, παραπονιούμαι πολύ διότι δεν μ’ άφηκε τα κοπέλια μου να τα 

χαρώ εγώ και να χαρούν και αυτά την λεβεντιά τονε και τα γράμματα τονέ. Γιατί 

αυτά ήσανε για τον κόσμο, αυτά ήσανε άξια, χαϊριλίδικα, πως να στο 

πω;.............θορώ τονέ γιατί οι σόκερες μου είναι κατάκοιτες....κατάκοιτες και 

ποθαμένες σόκερες πολλές και έτσι εδά που είμαι εγώ, παίρνω το φάρμακο 

μου....μαγειρεύω μοναχή μου, πλύνομε, σάζομαι, είμαι ευχαριστημένη....είμαι πολύ 

ευχαριστημένη...».  

Είναι εμφανής η ανάγκη να εξηγήσει το θάνατο των παιδιών της, να καταλογίσει 

ευθύνες αλλά ταυτόχρονα να διατηρήσει την πίστη της στα Θεία. Η κ. Σ. δημιούργησε μία 

σύμβαση στην σκέψη της, στην οποία έχει αγκιστρωθεί και την βοηθά να είναι όσο 

περισσότερο λειτουργική μπορεί στην καθημερινότητα της. Οι άγιοι απορρίφθηκαν ενώ ο 

Θεός είναι φροντιστικός και σπλαχνικός. Η πίστη της αποτελεί σημαντικό κομμάτι στην ζωή 

της. Κάθε μέρα ανακουφίζεται μέσα από την προσευχή, επιθυμεί να πεθάνει για να νιώσει 

ανακούφιση αλλά για όσο ζει προσπαθεί να είναι ευγνώμων. 

Ακούγεται αντιφατική καθώς ενώ παραπονιέται στο Θεό για την απώλεια της, και 

ενώ επιθυμεί να πεθάνει ταυτόχρονα είναι ευχαριστημένη που την φροντίζει ο Θεός. Σε 

σχέση με τις συνομήλικες της είναι πολύ καλά και αυτό την κάνει ευχαριστημένη.  

Η κ. Ε. ισχυρίζεται ότι πιστεύει στον Θεό. Πηγαίνει στην εκκλησία και συνηθίζει να 

κρατά τα θρησκευτικά έθιμα. Έχει κάποιο χρονικό διάστημα που δεν επισκέπτεται την 

εκκλησία, επειδή δυσκολεύεται να περπατήσει. Από τα ακόλουθα αποσπάσματα μπορεί 

κανείς να αντιληφθεί την διαφορετικότητα της πίστης της κ. Ε. σε σχέση με την Σ. Η κ. Ε. 

πιστεύει αλλά περισσότερο επιφανειακά. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της, δεν αναγνωρίζει την 

συμμετοχή – υποστήριξη του Θεού στην καθημερινότητα της. Διατηρεί μία πίστη 

περισσότερο εγκεφαλική που δεν συνοδεύεται από την συναισθηματική ασφάλεια και  

ανακούφιση.  

 

•  «πιστεύω και στον Θεό και στους Αγίους, παντού.», «πάω (στην εκκλησία), μα έχω 

δύο Κυριακάδες να πάω...».  

• Σε σχέση με την πίστη της και κατά πόσο την βοηθά στην ζωή της, η ίδια ανέφερε: 

«κιαδά να σου πω δεν ξέρω τίποτα (γελά)», «δεν κατάλαβα τέτοιο πράγμα..δεν 

κατάλαβα.».  
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• Η ίδια υποστήριξε ότι δεν κάνει θετικές σκέψεις και είναι συνέχεια θλιμμένη, «κάθε 

βράδι κάνω τον σταυρό μου όταν πάω να πέσω στο κρεβάτι και παρακαλώ όλους 

τους Αγίους και τον Θεό και όλους να με βοηθούνε και να μην με βάλουνε στο 

κρεβάτι να μην μπορώ να σηκώνομαι, μόνο να με πάρουνε αμέσως, να μην πέσω στο 

κρεβάτι να ‘μαι άρρωστη. Αυτή την ευχή κάνω κάθε βράδι.», «Ε δεν ξέρω αν 

ακούνε, δεν ξέρω.», «την κάνω την προσευχή μου, λέω να με πεθάνετε αλλά να μην 

με πάτε στο κρεβάτι να ‘μαι πολύ άρρωστη, να μην μπορώ να σηκωθώ από το 

κρεβάτι.»  

Η κ. Ε. έχει ένα μεγάλο φόβο σύμφωνα με τα λεγόμενα της. Ο φόβος ότι ίσως μια 

μέρα δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετείται. Καθημερινά προσεύχεται για να μην της συμβεί κάτι 

τέτοιο. Συμπερασματικά μπορεί κανείς να υποθέσει ότι η διαδικασία της προσευχής 

λειτουργεί ευεργετικά απέναντι στον άγχος και τον φόβο του αβέβαιου και του μη ελέγχου. 

Δεν υπάρχει καμία άλλη δράση που μπορεί η κ. Ε.  να πραγματοποιήσει ώστε να κατευνάσει 

τον φόβο της.  

Ο κ. Γ. αναφέρει ότι δεν πιστεύει στο Θεό. Στο σύνολο της συνέντευξης που έδωσε, άφησε 

την εντύπωση ενός πολύ πρακτικού ανθρώπου. Ακολούθως εξηγεί ο ίδιος σύντομα και 

περιεκτικά, ότι δεν είναι θρήσκος.  

• «Ποτέ! Ποτέ θρήσκος δεν εγίνηκα.», «Δεν εγίνηκα. Στην εκκλησιά δεν πάω 

εκτός μόνο όταν ποθάνει κανείς δικός μου και πάω στο μνημόσυνο που γίνει όταν 

παντρεύεται ξέρω ‘γω να πάω στην εκκλησία ξέρω ‘γω να χαρίσω να φύγω. Να πάω 

να λειτουργηθώ να πάω στην εκκλησιά να κάμω το σταυρό μου ποτέ. Μόνο σε 

θανείς σε γάμους σε τέτοια πράματα, σε βαφτίσια…».  

 

Είναι ξεκάθαρη η τοποθέτηση του κ. Γ. σε σχέση με την θρησκευτικότητα. Δεν 

επιθυμεί καμία σχέση με την εκκλησία και δεν υπήρξε ή θα υπάρξει ποτέ πιστός. Είναι 

ενδιαφέρον ότι ο κ. Γ. βίωσε πολλά προβλήματα υγείας όπως και δύσκολες εμπειρίες 

οριακής επιβίωσης. Ο ίδιος αναφέρει ότι αντλούσε δύναμη από την δράση του.  

• «Δε σκέφτομαι εγώ τίποτα ποτέ. Λέω ε ‘βάλτο παέ να πονάω, αν γιάνω αν δε 

γιάνω θ’ αποθάνω μια μέρα τι αργά τι γρήγορα… δεν το….Ναι δεν το σχολιάζω 

καθόλου. Μα για στάσου τώρα. Όταν το σχολιάζει κάθε πράμα αποχοντραίνει το 

μυαλό σου (…) (γέλιο)».  

•  «Ο άνθρωπος πρέπει να έχει υπομονή και ψυχραιμία να ‘ναι ψύχραιμος. Να 

αντιμετωπίζει τα πάντα, τα πάντα...» 

Είναι ενδιαφέρον ότι ο κ. Γ. αντλεί δύναμη από την πίστη στον εαυτό του. Δεν 

είναι πιστός στα Θεία, όμως φαίνεται να βιώνει ασφάλεια και σιγουριά. Ακούγεται 

συμφιλιωμένος με την σκέψη του θανάτου και της ζωής.  
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Ο κ. Ν. υποστηρίζει ότι πιστεύει στον Θεό. Πιστεύει στην ύπαρξη του. Όπως ο 

ίδιος εξηγεί, δεν ήταν πάντοτε πιστός, αλλά παραδέχεται ότι όσο μεγάλωνε η ηλικία του, 

τόσο έβρισκε την πίστη του.  

 

• «Πιστεύω. Πιστεύω γιατί υπάρχει Θεός. Υπάρχει.». 

•  «Δεν επίστευα όταν ήμουνε μικρός. Είχα ζωή και δεν επίστευα. Εδά πιστεύω... 

Τώρα πέντε έξι δέκα χρόνια πιστεύω.», «Γιατί βλέπω πράματα που… να εγώ εκεί 

που μ’ έπιασε το εγκεφαλικό. Θε, να πεθάνω εκείνη τη βραδιά οπωσδήποτε, γιατί 

έβρεχε κιόλας… Μάρτης, κρύο…και βρεχόμουνα, και ορεγόμουνα να βρέχομαι. Το 

νερό τ’ ορέγουμνε... Με δροσέρευε αυτό το πράγμα.» 

• «Ε, τότες… πιστεύω πολύ, γιατί αν δε θέλαν να με βρούνε… εγώ αυτή τη βραδιά 

ήταν να πεθάνω.». 

 

Ο κ. Ν. αναφέρει ως απόδειξη της ύπαρξης του Θεού, την εμπειρία του από το 

εγκεφαλικό επεισόδιο. Ισχυρίζεται ότι είναι θαύμα ότι σώθηκε και αυτό τον οδήγησε στην 

πίστη. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο κ. Ν. νιώθει ευγνώμονας για την παράταση ζωής 

που πήρε. Επιθυμεί να ζήσει και δεν φοβάται απλώς τον θάνατο, σε αντίθεση με άλλους 

ηλικιωμένους του δείγματος της έρευνας.  

 

Η κ. Ζ. υποστηρίζει ότι είναι πιστή, καθώς από μικρή έμαθε να πιστεύει στον θεό  

από τους γονείς της. Τώρα λόγω των προβλημάτων υγείας που την απασχολούν σταμάτησε 

τις επισκέψεις στην εκκλησία. Κατά την διάρκεια της συνέντευξης, διαφάνηκε η αμφιβολία 

της και οι ενστάσεις της, σε σχέση με την πίστη που γνώρισε. Νιώθει εμπιστοσύνη για την 

ύπαρξη του Θεού, αλλά υποστηρίζει ότι κανείς δεν τον γνωρίζει. Η κ. Ζ. αναφέρει ότι η 

πίστη της στον Θεό, την βοηθά να ξεπερνά τις δυσκολίες στην ζωή της, όμως αναφέρεται 

ουσιαστικά και στην δύναμη της αυθυποβολής. Το γεγονός ότι δεν απέκτησε παιδί έχει 

κλονίσει την πίστη της. Εκφράζει έντονο παράπονο προς τον Θεό. 

• «Από τσι γονείς μας τα μάθαμε. Αυτός πάει αλλά εγώ τώρα που μεγάλωσα 

δεν πάω (στην εκκλησία)..... Εγώ δεν πάω γιατί έχω το ζάχαρο και είμαι 

υποχρεωμένη το πρωί, που θα σηκωθώ, να κάνω την ινσουλίνη μου και πρέπει και το 

γάλα μου. Να μπω στην εκκλησία δεν αντέχω. Ε, και επειδή μου φαίνεται άμα πας 

στην εκκλησία και ψάλλει ο παπάς και ψάλλουν οι ψάλτες μου ‘ρχεται ένας ύπνος… 

(γέλιο)...Ναι ναι και λέω Παναγία μου να απόλειτουργήσει να φύγω. Να πάω…».  

• Η κ. Π. πιστεύει στον Θεό, σε μια ανώτερη δύναμη αλλά φαίνεται να 

αμφισβητεί την ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Ακολουθεί απόσπασμα: «Αα… δεν 

πιστεύουμε; Υπάρχει μιαν ανωτέρα δύναμη μα δεν την ξέρει κανείς....Αν δεν 
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επίστευα πως υπάρχει θα σκεφτόμουνα το θάνατο; Από είκοσι χρονώ σου λέω τον 

σκέφτομαι το θάνατο».  

• Σε σχέση με το εάν η πίστη της, την βοηθά να ξεπερνά δυσκολίες λέει: 

«Μπορεί να μη σε βοηθάει αλλά μόνο η ιδέα, να λες ή να σου πούνε για τον Άγιο, 

αισθάνεσαι πως πράγματι σε βοηθά», «Ε ναι. Νομίζεις άμα παρακαλέσεις έναν άγιο 

ή το Θεό, και να μην υπάρχει, σου φαίνεται ότι σε βοηθάει....‘Ε ναι εγώ νιώθω ότι 

βοηθάει».  

• Φαίνεται ότι το γεγονός ότι δεν απέκτησε παιδί έχει κλονίσει την πίστη της: 

«Ε ναι εδά που μεγαλώσαμε τώρα ζητούμενε και ‘μεις παρέα, να ‘χαμε ένα παιδί να 

μας πηγαίνει στο γιατρό, να πηγαίνουμε εδώ, να πηγαίνουμε εκεί. Ποιος θα μας το 

κάνει; Ε δεν είναι ένα παράπονο αυτό; Μου λες ύστερα ο Θεός τα κάνει λέει ίσια. 

Γιατί εμάς να μας ρίξει και να μας ρίξει στο βόθρο να πούμε –με συγχωρείτε κιόλας. 

Γιατί να μη μας κάνει  κι εμάς ίσα ίσα με τους άλλους; Τι του κάναμε εμείς του 

Θεού;».  

• «Ε ναι, δε σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου, σκέφτομαι και τον άλλο κόσμο.», 

«Εγώ ξέρεις τι λέω κάθε βράδυ; Ω Θεέ μου και βλέπε όλο τον κόσμο και μας. Πρώτα 

βάνω τον κόσμο». Στην ερώτηση του συνεντευκτή για ποιο λόγο πρώτα προσεύχεται 

για τον κόσμο, απαντά: «Δεν ξέρω, έτσι το πήρα. Βοήθα Θεέ μου όλο τον κόσμο και 

μας. Δεν ξανοίγω τον εαυτό μου και τότε…», «Και το λέω και το άλλο πάλι. Ω 

Παναγία μου καλοξημέρωσε μας και μας κι όλο τον κόσμο. Τι ε πεις;».  

• Δεν κάνει αισιόδοξες σκέψεις για το μέλλον:  «Από δω κι ύστερα; 

Χειροτερεύουνε παιδί μου.... Ε, κάθε μέρα είναι άλλα κι άλλα». Ενώ αναφερόμενη 

στις δυσκολίες της ζωής, υποστηρίζει, «Αυτό περνά μωρέ παιδί μου. Και να 

στεναχωρεθείς…», «Ε, περνά και φεύγει… άμα περνά και πας πιο καλά, το ξεχνάς 

ότι επέρασες αυτή την κακή ζωή.» «Αλίμονο στον κόσμο αν δεν ξεχνάνε ότι περνά», 

«Τι θα κάναμε… Ο Θεός του στείλε τον κόσμο (…)». 

Η κ. Ζ. έχει δημιουργήσει μία λειτουργική σύμβαση σε σχέση με την πίστη της. 

Φέρει την απογοήτευση και τον πόνο για την ατεκνία, η οποία την οδηγεί στην αμφισβήτηση 

των Θείων. Αντίρροπα ο φόβος θανάτου την οδηγεί στην πίστη. Αναφέρει ότι είναι ένας 

άνθρωπος που αγαπά και νοιάζεται για όλο τον κόσμο. Ουσιαστικά υποστηρίζει ότι είναι 

ένας καλός άνθρωπος, πιθανά εκφράζει έμμεσα τον φόβο Θεού. Δηλαδή  είναι καλή πιστή 

άρα της αξίζει η Θεία φροντίδα. Τέλος η κ. Π. υποστηρίζει αντιφατικές σκέψεις. Είναι 

απαισιόδοξη για το μέλλον της, καθώς προβλέπει ότι μόνο θα χειροτερεύουν οι καταστάσεις 

που ζει. Εννοεί κυρίως θέματα υγείας και καθημερινής λειτουργικότητας. Όμως τελικά 

καταλήγει  να εκφράζει μία αισιόδοξη όσο και κυνική θεώρηση για την ζωή, δείχνοντας 

εμπιστοσύνη στο θεϊκό σχέδιο.  
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Ο Δ. άμεσα δηλώνει την πίστη του στον Χριστό. Συμμετέχει τακτικά και με 

συνέπεια στις εκκλησιαστικές λειτουργίες. Όμως τελικά εκφράζει μία σύγχυση κατά την 

διάρκεια της συνέντευξης, καθώς δηλώνει την πίστη του, ενώ ταυτόχρονα εκφράζει 

ανησυχίες, και αμφισβήτηση για τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται αυτή. Η αμφισβήτηση 

στα Θεία προέρχεται από την δυσκολία του να αποδεχθεί και να εξηγήσει την ατεκνία.  

 

• «Συνεταξάμην στο Χριστό!», «Κάθε Κυριακή πάω  (στην εκκλησία). Δυο φορές 

μεταλαβαίνω.....Δυο τρεις φορές(τον μήνα)....Αμέ (εξομολογούμε)», «Ε, βέβαια  

πιστεύουμε....Ε ναι. Αφού έτσι είμαστε γεννημένοι, το μάθαμε, το είδαμε το κάναμε 

κι εμείς.» 

• «Ο Αϊ Γιώργης, Η Παναγία, οι άγιοι, αυτό, αυτές είναι ζωγραφιές, σανίδια. Και 

μένεν εμείς και προσκυνούμε τα σανίδια. Ψέματα;...... Πάντως πιστεύουμε ότι 

υπάρχουνε. Υπάρχανε και γινήκαν άλλο....Ε ναι ήστανε άνθρωποι να πούμε και 

ζήσανε και κάμανε κάτι θαύματα να πούμε και είναι η θαυματουργός η Παναγία. 

Θαυματουργός ο Αϊ Γιώργης. Ο Αϊ Γιώργης κάμανε το κοντάρι σκότωσε το θεριό».  

•  «Μου λες ύστερα ο Θεός τα κάνει λέει ίσια. Ε δεν είναι ένα παράπονο αυτό; Γιατί 

εμάς να μας ρίξει και να μας ρίξει στο βόθρο να πούμε –με συγχαρείτε κιόλας. Γιατί 

να μη μας κάνει  κι εμάς ίσα ίσα με τους άλλους; Τι του κάναμε εμείς του Θεού; 

Αυτή τη στεναχώρια την έχουμε.»  

Ο κ. Δ. πιστεύει στον Θεό και επιδιώκει να διατηρεί μία στενή σχέση με την 

εκκλησία. Παρ’ όλα αυτά φαίνεται μπερδεμένος και προβληματισμένος σε σχέση με την 

πίστη και την έκφραση αυτής. Αισθάνεται αδικημένος από την Θεϊκή πρόνοια, παρ’ όλα 

αυτά τελικά διατηρεί την πίστη του. 

 

Ο κ. Ι. έχει την φιλοσοφία ότι δεν χρειάζεται η στεναχώρια, δεν υπάρχει κάτι αρκετά 

σημαντικό που να την αξίζει. Γενικότερα ο κ. Ι. έχει ανάλαφρη και χιουμοριστική διάθεση. 

Έχει βιώσει απώλειες που τον οδήγησαν στην κατάθλιψη πριν αρκετά χρόνια, όμως έχει 

εντοπίσει το δικό του τρόπο να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Η πίστη του τον βοηθά να είναι 

ασφαλής και ήρεμος. 

•  «Μη στενοχωριέσαι. Εδώ μένουν όλα. Δεν παίρνουμε τίποτα να φύγουμε. Και 

κει που θα πάμε δεν είναι μοναχικό μας....Κι άλλους θα βάζουν μέσα».  

•  «Πώς δεν πιστεύουμε. Αν δεν υπήρχε… Αυτά… λέμε ότι υπάρχει δύναμη 

μεγάλη…» 

• «Θα σου πιάσω κακία φερ’ ειπείν ότι ουουου και ξέρω γω όχι… δεν το χω.»  
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Ο κ. Ι. πιστεύει χωρίς να αμφισβητεί ή να αμφιβάλει για την κρίση και την πρόνοια 

του Θεού. Αυτό που βοηθά να διατηρεί την ψυχική του ισσοροπία είναι η παραδοχή ότι όλοι 

οι άνθρωποι έχουν ουσιαστικά την ίδια αντιμετώπιση από τον Θεό. 

 

Για την κ. Ε. η πίστη στο Θεό είναι πολύ σημαντική. Επιθυμεί να δώσει έμφαση 

λεκτικά και να διευκρινίσει πόσο σημαντική θεωρεί την πίστη της. Ουσιαστικά αναφέρει ότι 

χωρίς αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει, ούτε να σηκωθεί από το κρεβάτι. Η κ. Ε. στην 

παραδειγματική αναφορά που χρησιμοποιεί για να εξηγήσει την βοήθεια που έχει δεχτεί από 

τον Θεό, περιγράφει προβλήματα υγείας του συζύγου της. Η ίδια θέλει να εκφράζει την 

ευγνωμοσύνη της στον Θεό, καθώς πιστεύει ότι ο Θεός την βοηθά να αντιμετωπίζει τα 

προβλήματα. Ίσως πιστεύει ότι για όσο βιώνει αισθήματα ευγνωμοσύνης αισθάνεται ότι θα 

συνεχίσει να έχει την εύνοια του Θεού. 

Η κ. Ε. είναι αισιόδοξη χάρη στην πίστη της. Θεωρεί ότι όλα τα προβλήματα 

γίνονται περαστικά με την βοήθεια και την φροντίδα του Θεού. Συχνά αναφέρεται στα 

χρήματα για να αναιρέσει τελικά την αξία τους. Όμως αν ληφθεί υπ’ όψιν η συχνότητα που  

που αναφέρεται σε αυτά σε συνδυασμό με τον τρόπο έκφρασης που τελικά επιλέγει, θα 

μπορούσε να συμπεράνει κανείς ότι η κ. Ε. δίνει αξία και σημασία στα χρήματα.  

• Στην ερώτηση εάν πιστεύετε στο Θεό, απαντά αντανακλαστικά, «Παναγίτσα 

μου! Ιιιιι μη μου το πεις δεύτερη φορά!», «Χωρίς τη δύναμη του Θεού ούτε ξεκινάω 

απ’ το σπίτι μου και κάθε πρωί που θ’ ανοίξω την πόρτα μου να σηκωθώ από δω, 

από το κρεβάτι μου τώρα ......μόλις εκατεβώ να βάλω τις παντόφλες μου ανοίξω την 

πόρτα μου για να πάω στην τουαλέτα… Κάνω το σταυρό μου».  

• «Πάλι, ναι, πάλι καλάω το Θεό την Παναγίτσα να μου δώσει την υγειά μου να 

σταθώ στα πόδια μου!», «Όταν έκαμε ο άντρας μου την εγχείρηση στην καρδιά στο 

Υγείας εμέτρησα πέντε εκατομμύρια. Πέντε εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες, δραχμές. 

Γιατί είναι ιδιωτικό το Υγείας. Και εκεί πληρώνεις τα μαλλιά σου! Τέλος πάντων. 

Αλλά αφού εβοήθησεν ο Θεός  και είναι ο άνθρωπος καλά και δεν εχάσαμεν ούτε τα 

λεφτά μας ούτε τους κόπους μας. Εντάξει είμαι πολύ ευχαριστημένη. Τότε είπα στον 

Τίμιο Σταυρό, που ήταν η μέρα του Τιμίου Σταυρού η 14 Σεπτεμβρίου και κάνω το 

σταυρό μου και λέω ‘‘Τίμιε μου, Σταυρέ μου, βοήθησε τονε μην πάθει τίποτα στο 

χειρουργείο, βγάλε τονε καλά από κει μέσα, που τονε βάλανε και θα ‘ρθω εις την 

χάρη σου με ό, τι με φωτίσει η χάρη σου’’. Δεν είπα αποκλειστικά τι θα κρατούσα να 

πήγαινα. Τώρα έχω πάρει 800 ευρώ αυτόν τον Τίμιο Σταυρό, εμένα που βλέπεις εδώ 

και κείτομαι. Αλλά τον έχω πάρει γιατί ο άνθρωπός μου εγίνηκε καλά, ήρθενε στο 

σπίτι μας, έχουμενε ζήσει τόσα χρόνια μαζί  (συγκινείται)  ε, ταλαιπωρείται στους 

γιατρούς αλλά περνάει. Ναι.», «Δεν τα λυπήθηκα τα λεφτά. Τα ‘χασα; Δεν τα 
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λυπήθηκα. Τον εβοήθησεν η χάρη του Τιμίου Σταυρού! Πιστεύω στο Θεό, μάνα 

μου».  

•  «Όλα όλα όλα. Μπορεί να έχω πλάκωση, μπορεί να έχω στενοχώρια αλλά μου 

περνάνε. Με τη δύναμη του Θεού πάλι περνάνε».  «Έχει πως δεν έχει (σχέση η 

αντιμετώπιση προβλημάτων και η ύπαρξη του θεού), αυτός είναι η δύναμη παιδί 

μου. Χωρίς την εντολή του Θεού δε γίνεται τίποτα καλό μου.»  

 

Τελικά η κ. Ε.  χάρη στην πίστη της, την οποία υπερασπίζεται με θέρμη μπορεί να 

είναι αισιόδοξη. Όπως η ίδια θεωρεί, με την βοήθεια του Θεού όλα γίνονται περαστικά και 

αποκτά νόημα η ζωή. 

 

Ο κ. Δ. πιστεύει στον Θεό, πάντα πίστευε, καθώς η μητέρα του ήταν πολύ θρήσκα. Ο 

ίδιος αναφέρει συμπληρωματικά ότι από τότε που απέκτησε κινητικό πρόβλημα και δεν 

μπορεί να πάει στην εκκλησία,  παρακολουθεί την λειτουργία από την τηλεόραση κάθε 

Κυριακή.  Η πίστη σύμφωνα με τα λεγόμενα του ίδιου, του δίνει δύναμη και το αίσθημα 

ασφάλειας.  

• «πίστευα, πίστευα. Στην ανωτέρα δύναμη πίστευα πάντα. Από όταν ήμουν 

μικρός».  Συγκεκριμένα ο κ. Π αναφέρει, «η μάνα μου ξέρεις τι μου έλεγε; Όταν 

κάνεις τον σταυρό σου έχεις άρμα στο πλευρό σου.... Δηλαδή έχεις άλλη δύναμη. 

Μη φοβάσαι μου λέει. Η μάνα μου ήταν πολύ θρήσκα».  
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3.5 Δυσκολίες 
Κατά την διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας παρουσιάστηκαν δυσκολίες, η οποίες 

κρίθηκαν αντιμετωπίσιμες. Αρχικά ένα διαδικαστικό πρόβλημα αποτέλεσε η τοποθεσία των 

Ζωνιανών σε συνδυασμό με την σοβαρά ελλιπή συγκοινωνία. Όμως οι πιο ουσιαστικοί 

προβληματισμοί αναδύθηκαν κατά την συλλογή πληροφοριών (συνεντεύξεις) και κατά την 

προσπάθεια απομαγνητοφώνησης και ανάλυσης τους. Συγκεκριμένα: 

 

α) Η επικοινωνία με τους ηλικιωμένους συχνά έφτανε σε ένα ασαφές σημείο, καθώς οι 

ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην έκφραση και στην μνήμη. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα συχνά κατά την διάρκεια της συνέντευξη να αυτοαναιρούνται. Στην προσπάθεια 

αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος, ο ερευνητής διατύπωνε επαναλαμβανόμενες, 

διευκρινιστικές  ερωτήσεις. 

 

β) Κατά την διάρκεια των μαγνητοφωνήσεων οι ηλικιωμένοι αναφέρθηκαν σε γεγονότα που 

δεν ήταν σχετικά με την συγκεκριμένη έρευνα ενώ παρέλειψαν πληροφορίες που είχε 

προγραμματιστεί να συλλεχθούν. Αυτό συνέβη καθώς η συνέντευξη είχε την μορφή 

συζήτησης και ο συνεντευξιαζόμενος είχε την ελευθερία να ακολουθήσει την ροή της 

σκέψης του, έως ένα σημαντικό βαθμό. Το αποτέλεσμα ήταν οι ασύμμετρες πληροφορίες. Η 

δυσκολία αυτή οδήγησε στην διαπίστωση μίας ουσιαστικής πρόκλησης, που αφορά την 

επιδίωξη  ερμηνείας αυτής της ασυμμετρίας. Συγκεκριμένα κρίθηκε σημαντική η προσπάθεια 

τοποθέτησης του ερευνητή, σχετικά με τις πληροφορίες που οι συμμετέχοντες αποφεύγουν ή 

ξεχνούν να αναφέρουν. 

 

γ) Συχνά οι συνθήκες της συνέντευξης δεν ήταν ιδανικές. Υπήρξαν συνεντεύξεις που έλαβαν 

χώρα μπροστά σε τρίτους ή που έγιναν ταυτόχρονα σε δύο άτομα και συχνά υπήρχαν 

διακοπές και παρεμβολές από τρίτους. Αυτό δεν ήταν δυνατόν να αποφευχθεί, καθώς ο 

ερευνητής δεν έκλεινε ραντεβού με τους συνεντευξιαζόμενους, τους εντόπιζε στο σπίτι ή 

στην εργασία τους και η συνέντευξη λάμβανε χώρο σε μη σε αυθόρμητο, μη προσχεδιασμένο 

χώρο και χρόνο. 

 

δ) Η επικοινωνία με τους ηλικιωμένους συχνά είχε δυσκολία στην κατανόηση, καθώς 

τυχαίνει συχνά ο λόγος τους να βρίσκεται σε σύγχυση, να είναι ιδιαίτερα αφηρημένος, να 

έχει προβλήματα σύνταξης ή έκφρασης κ.α. 

 

ε) Οι ηλικιωμένοι, συχνά αντιμετώπιζαν προβλήματα μνήμης ή άρνηση των προβλημάτων 

της υγείας τους. Αποτέλεσμα είναι οι περιγραφές χωρίς συνοχή, οι λανθασμένες 
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ημερομηνίες, και πολύ συχνά τα γεγονότα να αντιφάσκουν των περιγραφών και της 

πραγματικότητας που βλέπει ο συνεντευκτής. 
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4. Συζήτηση  

 
Σε αυτό το κεφάλαιο συμπεριλαμβάνονται τα σημαντικότερα συνοπτικά ευρύματα της 

ανάλυσης των δεδομένων που συλλέχθηκαν από την έρευνα πεδίου.   

4.1 Δημογραφικά στοιχεία & βασικά χαρακτηριστικά διαβίωσης:  
A. Μόνο δύο γυναίκες , η κ. Σ. και η κ. Ε. από το σύνολο του δείγματος ζουν μοναχικά. 

Και οι δύο γυναίκες είναι χήρες και αυτοεξυπηρετούμενες παρά την μερική 

αναπηρία που αντιμετωπίζουν. Δεν υπάρχει κανένας στο δείγμα που να μην έχει 

παντρευτεί, γι’ αυτό και όλοι οι υπόλοιποι συμβιώνουν με τους συζύγους τους. 

Επίσης είναι γεγονός ότι κανένας από το δείγμα (άτομο ή ζευγάρι) δεν συμβιώνει με 

τα παιδιά του ή άλλα μέλη της οικογένειας, π.χ. αδέρφια, ανίψια, εγγόνια κ.λ. 

 

B. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν φάνηκε επιφυλακτικός απέναντι στον 

ερευνητή και την διαδικασία της μαγνητοφώνησης. Αυτό πιθανά αντανακλά ένα 

μέρος της κουλτούρας της κοινότητας, της οποίας διακριτικά χαρακτηριστικά 

αποτελούν η κοινωνικότητα και η φιλοξενία. Επίσης θα μπορούσε να αποτελεί 

αποδεικτικό στοιχείο του αισθήματος ασφάλειας που βιώνουν οι κάτοικοι των 

Ζωνιανών. Η ασφάλεια αυτή είναι λογικό να προέρχεται από την  κοινωνική συνοχή 

που απολαμβάνουν.   

 

C. Μόνο ένας συμμετέχοντας δεν είναι αυτοεξυπηρετούμενος, ο οποίος έχει μερική  

κινητική αναπηρία και δυσκολία στην εκφορά του λόγου εξαιτίας εγκεφαλικού 

επεισοδίου. Ο συγκεκριμένος κύριος βρίσκει φροντίδα και υποστήριξη από την 

σύζυγο του, που είναι μικρότερη του περισσότερα από 10 χρόνια. Με αυτό τον 

τρόπο το σύστημα της συγκεκριμένης άμεσης οικογένειας βρίσκει ισορροπία, και 

βιώνει ανεξαρτησία. Τα υπόλοιπα πρόσωπα του δείγματος παρ’ όλο που έχουν να 

παρουσιάσουν μακροσκελή ιστορικά υγείας καταφέρνουν να αυτοεξυπηρετούνται σε 

ικανοποιητικό για την επιβίωση τους βαθμό.  

 

D. Κανείς δεν έχει εικόνα παραμέλησης, καθώς το σύνολο του δείγματος αποτελείται 

από άτομα ή ζευγάρια επαρκώς αυτοεξυπηρετούμενα. Οι δύο ηλικιωμένες γυναίκες 

που διαβιούν μόνες και έχουν κάποια λειτουργικά προβλήματα, έχουν μάθει να 

εξυπηρετούν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών τους και συμπληρωματικά 

υποστηρίζονται από τα παιδιά τους και το κοινωτικό δίκτυο (γείτονες, περιφερειακός 

γιατρός, ελεύθεροι επαγγελματίες όπως φαρμακοποιός, μανάβης κ.λ.). Με αυτά τα 
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δεδομένα έχουν την δυνατότητα να διατηρούν τον τρόπο ζωής που επιθυμούν, 

δηλαδή να διαμένουν στο δικό τους σπίτι και να έχουν την καθημερινότητα και τις 

συνήθειες που επιλέγουν οι ίδιες. Απολαμβάνουν το δικαίωμα της αυτοδιαχείρισης 

της ζωή τους. 

 

E. Σημειώνεται ο τόπος της συνέντευξης, καθώς αποτελεί το χώρο που οι 

συγκεκριμένοι ηλικιωμένοι περνούν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της μέρας 

τους. Εξαίρεση αποτελεί ο ηλικιωμένος που έδωσε συνέντευξη στο δημόσιο χώρο, ο 

οποίος βρισκόταν στην επιστροφή για το σπίτι του, από το μέρος όπου φροντίζει τα 

ζώα του. Η φροντίδα των ζώων αποτελεί μέρος της καθημερινότητας του.  Ένα 

ανδρόγυνο που είναι ενεργοί επαγγελματίες έδωσαν συνέντευξη στο καφενείο τους, 

το οποίο επίσης αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινότητας τους. Οι υπόλοιποι 

έξι ηλικιωμένοι συναντήθηκαν με τον συνεντευκτή στο σπίτι τους, εκ των οποίων οι 

τρεις δεν ασχολούνται με δραστηριότητες εκτός σπιτιού, ενώ οι άλλοι τρεις 

διατηρούν περιοδικά δραστηριότητες όπως την φροντίδα ζώων και κήπους.  

 

F. Μόνο δύο από τις συνεντεύξεις έλαβαν χώρα δίχως παρατηρητές. Τα ανδρόγυνα 

έδωσαν από κοινού συνέντευξη. Το ένα ανδρόγυνο κατά την διάρκεια της 

συνέντευξης  είχε έναν διακριτικό παρατηρητή, ενώ το άλλο όχι. Από τα υπόλοιπα 

πέντε άτομα του δείγματος τρία έδωσαν τις συνεντεύξεις τους με παρουσία 

παρατηρητών, ενώ τα δύο μόνο έδωσαν τις συνεντεύξεις τους με την αποκλειστική 

παρουσία του ερευνητή.  

 

G. Εφ’ όσον ληφθεί υπ’ όψιν ότι οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε αυθόρμητο 

χρόνο και χώρο, δίχως περιορισμούς από τον ερευνητή, γίνεται αντιληπτό ότι ο 

ερευνητής ουσιαστικά έγινε παρατηρητής της καθημερινότητας των 

συνεντευξιαζόμενων. Ως αποτέλεσμα αυτού του συλλογισμού μπορεί κάνεις να 

συμπεράνει την κοινωνική ζωή που απολαμβάνουν οι κάτοικοι αυτής της 

κοινότητας. Οι επισκέψεις και οι παρέες αποτελούν δεδομένα της καθημερινότητας 

των ανθρώπων του δείγματος και απόδειξη της κοινωνικής σύνδεσης/ συνοχής. 

 

H. Το δείγμα αποτελείται από 4 γυναίκες και 5 άντρες. Ο γηραιότερος σε ηλικία είναι 

γεννημένος το 1920 και είναι γυναίκα, ενώ υπάρχουν δύο συνομήλικοι, ένας άνδρας 

και μία γυναίκα, που είναι γεννημένοι το 1930 και αποτελούν τους νεότερους του 

δείγματος. Η ηλικιακή απόκλιση που έχει το συγκεκριμένο δείγμα είναι δέκα 

χρόνων. Σύμφωνα με τους πολιτικούς, τεχνολογικούς και οικονομικούς ρυθμούς της 

εποχής εκείνης, τα άτομα είναι ουσιαστικά είναι συνομήλικα. Έχουν κοινές εμπειρίες 
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και βιώματα, όπως επίσης μεγάλωσαν με τις ίδιες παραδόσεις, κοινή 

καθημερινότητα, κοινωνικο-οικονομική πίεση κ.α..  

 

I. Όλα τα άτομα του δείγματος είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και 

διαβίωσαν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στα Ζωνιανά. Δηλαδή ουσιαστικά 

μοιράζονται τις ίδιες κοινωνικές επιρροές και κοινή παράδοση, οπότε είναι 

αναμενόμενο ότι μοιράζονται ένα κοινό αντιληπτικό πλαίσιο ζωής. Δεν 

αποτυπώθηκαν από τα στοιχεία της έρευνας ουσιαστικές διαφοροποιήσεις μεταξύ 

των ατόμων ή των οικογενειών.  

 

J. Το οικογενειακό εισόδημα (πατρική οικογένεια) κατά την παιδική και νεαρή ηλικία 

των συμμετεχόντων στην έρευνα, ορίσθηκε σε χαμηλό και μεσαίο σύμφωνα με την 

μεταφορά των εμπειριών των συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις. Αυτή η παραδοχή 

αποτελεί συμπέρασμα των συμφραζομένων κάθε προσώπου, κυρίως μέσα από τις 

διηγήσεις της παιδικής και νεαρής ηλικίας όπως και της επαγγελματικής πορείας 

τους. Όμως σε κάθε περίπτωση έχει ενδιαφέρον ότι στο σύνολο των αφηγήσεων 

υπήρξε η παραδοχή ότι ακόμη και στις εποχές μεγάλης φτώχειας και πείνας, οι 

Ζωνιανοί πάντοτε είχαν γάλα, τυρί, σταφύλια, χόρτα και όσπρια. Δηλαδή δεν 

υπήρξαν θάνατοι από λιμό ή υποσιτισμοί. Οι  άνθρωποι κατάφερναν να επιβιώνουν 

από την γη και τα ζώα. Επίσης μέσα από τις συνεντεύξεις διαφαίνεται έντονα η 

σημαντική οικονομική αλλαγή κάθε οικογένειας, κατά την διάνυση της δεκαετίας 

μετά τον πόλεμο και την κατοχή. Αυτό επικυρώνεται από την αλλαγή κλίμακας του 

επόμενου οικογενειακού εισοδήματος της (άμεση οικογένεια).   

 

K. Παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι η οικογενειακή κατάσταση του συνόλου του δείγματος 

είναι κοινή, δηλαδή όλοι βρίσκονται υπό τέλεση γάμου. Μία λογική ερμηνεία του 

φαινομένου αυτού, η οποία διαφαίνεται από τις διηγήσεις των συμμετεχόντων στην 

έρευνα, αποτελεί το γεγονός της δυσκολίας για επιβίωση. Οι άνθρωποι έπρεπε να 

ανήκουν σε οικογένεια για να υπάρχει σύμπνοια, συνεργασία, συντροφικότητα, 

πρόσθεση περιουσιών κ.α. με στόχο την επιβίωση και την καλύτερη δυνατή επίτευξη 

ποιότητας στην καθημερινότητα. 

 

L. Πέντε από τα άτομα του δείγματος δεν γέννησαν παιδιά παρ’ όλο που θα ήθελαν 

πολύ. Οι τέσσερις αφορούν τα δύο ανδρόγυνα του δείγματος. Το πέμπτο άτομο είναι 

η κ. Ε., η οποία εξηγεί ότι εξαιτίας του πατέρα της παντρεύτηκε σε μεγάλη ηλικία 

(48) ετών και δεν πρόλαβε να τεκνοποιήσει, όμως μεγάλωσε τα παιδιά του συζύγου 

της από την νηπιακή τους ηλικία.  
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Αξιοσημείωτη σχετική παρατήρηση είναι το γεγονός ότι τα δύο ανδρόγυνα του 

δείγματος, τα οποία δεν τεκνοποίησαν σε αντίθεση με τα υπόλοιπα πρόσωπα του 

δείγματος, ήταν εμφανώς περισσότερο δεμένοι και τρυφεροί σύζυγοι. Επίσης είχαν 

αναπτύξει έναν κώδικα επικοινωνίας πολύ ιδιαίτερο και είχαν την εικόνα ανθρώπων 

που συζητούν πολύ μεταξύ τους και λειτουργούν ενσυναισθητικά.  

Επίσης  από τα δεδομένα των συνεντεύξεων προκύπτει ότι όσοι δεν γέννησαν παιδιά 

βίωναν μεγάλη ανασφάλεια για την ζωή τους σε σχέση με όσους είχαν. Τα 

ανδρόγυνα είχαν αναπτύξει δυνατή σχέση μεταξύ τους και φαίνεται ότι φρόντιζαν 

την υγεία τους παραδειγματικά σε σχέση με τους υπόλοιπους.  

 

M. Όλες οι γυναίκες του δείγματος ασχολήθηκαν με την αγροτική εργασία και τα 

οικιακά. Μόνο μία γυναίκα δεν ασχολήθηκε επαγγελματικά με την γεωργία, αλλά 

στα οικιακά πλαίσια. Οι άντρες του δείγματος ασχολήθηκαν με την αγροτική 

εργασία και με την κτηνοτροφία. Μόνο δύο δεν υπήρξαν κτηνοτρόφοι και 

αντίστοιχα ενασχολήθηκαν με το ελεύθερο επάγγελμα. Είναι ενδιαφέρον ότι όλοι 

γνώρισαν δύο, τρεις ή και περισσότερους επαγγελματικούς ρόλους στην διάρκεια της 

ζωής τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι επαγγελματικές αλλαγές προκαλούν έντονο 

στρες.    

 

N. Τρία πρόσωπα από το δείγμα οδηγήθηκαν στην μετανάστευση την μεταπολεμική 

περίοδο. Ο ένας έφυγε για πέντε χρόνια στην Γερμανία λόγω οικονομικών 

προβλημάτων ενώ το ανδρόγυνο Ι. & Ε. αποφάσισαν να μεταναστεύσουν 

πρωτευόντος για να βρουν λύση στην ατεκνία. Και οι τρεις περιγράφουν με θετικά 

λόγια την εμπειρία της μετανάστευσης παρ’ ότι τονίζουν ότι εργάστηκαν πραγματικά 

σκληρά. Η μετανάστευση επίσης ορίζεται ως ένας παράγοντας υψηλών επιπέδων 

στρες. 

 

 

4.2 Επισκεψιμότητα των ηλικιωμένων σε υπηρεσίες υγείας & υποκειμενική 

αξιολόγηση αυτών 

A. Αποτελεί κοινό τόπο για όλους τους συμμετέχοντες της έρευνας ότι δεν 

αναφέρθηκαν σε παιδικές ή νεανικές ασθένειες. Υπήρξαν αναφορές μόνο σε σοβαρά 

ατυχήματα ενώ οι πρώτες ασθένειες που επικαλέστηκαν εμφανίστηκαν από την 

ηλικία των 45ετών και πάνω. Οπότε ουσιαστικά η πλειοψηφία του δείγματος 

εξυπηρετήθηκε από τις υπηρεσίες Υγείας στην μέση και Τρίτη ηλικία. Αποτελεί 

αξιοσημείωτο γεγονός ότι σύμφωνα με τις βιογραφικές περιγραφές της πορείας ζωής 

όλων των συμμετεχόντων από την γέννηση τους, παρουσιάζονται καθαρά οι 
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δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης, η σκληρή σωματική εργασία και η έκθεση στα 

καιρικά φαινόμενα.  

B. Μόνο ένας από τους συμμετέχοντες αναφέρθηκε στην ύπαρξη διαπροσωπικής 

σχέσης με τον περιφερειακό γιατρό. Κανένας από τους υπόλοιπους δεν έκανε 

αντίστοιχη νύξη. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι περισσότεροι από το δείγμα πληθυσμού 

είναι τακτικοί πελάτες τους συστήματος υγείας. Αυτό για τους ανθρώπους που 

διαβιούν στα Ζωνιανά, σημαίνει επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Ανωγείων και στον 

περιφερειακό γιατρό. Θα ήταν αναμενόμενο σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα να 

αναφέρονται κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων οι  διαπροσωπικές σχέσεις. Αντί 

αυτού όλοι οι ηλικιωμένοι αναφέρθηκαν στην εύκολη πρόσβαση συνταγογράφησης 

και εστίασαν κυρίως σε αυτή την παροχή υπηρεσίας. 

  

C. Υπήρξε σαφής και αναμενόμενη η σύνδεση της παράτασης και ποιότητας ζωής των 

ηλικιωμένων του δείγματος με την προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγείας. Κατά την 

διάρκεια των συνεντεύξεων περιγράφηκαν ατυχήματα, εγκεφαλικά επεισόδια, 

εμφράγματα κ.α. , τα οποία πιθανά δεν θα ήταν αντιμετωπίσιμα χωρίς την άμεση 

παροχή βοήθειας. Επιπλέον 9 στους 10 ηλικιωμένους λαμβάνουν συνταγοφράφηση 

για περισσότερες από τρεις χρόνιες νόσους. Αυτό υποδεικνύει την βελτίωση της 

ποιότητας ζωής καθώς τα φάρμακα αντιμετωπίζουν συχνά τον πόνο και έχουν 

πρακτικό αντίκτυπο στην λειτουργικότητα των ηλικιωμένων. 

 

D. Περίπου οι μισοί συμμετέχοντες αναφέρθηκαν σε δυσλειτουργία του συστήματος 

υγείας, που τους κόστισε χρόνο, κόπο, χρήματα και κάποιες φορές την υγεία τους. 

Τα περιστατικά που περιγράφονται στις συνεντεύξεις είναι χαρακτηριστικά και 

υποδεικνύουν τα οργανωτικά προβλήματα του συστήματος, όπως π.χ η ελλιπής 

επικοινωνία των γιατρών και των ιδρυμάτων που από κοινού ενασχολούνται με την 

θεραπεία του ίδιου ασθενή. 

 

E. Μέσα από τις συνεντεύξεις άμεσα συμπεραίνεται ότι οι ηλικιωμένοι του δείγματος 

επισκέφτηκαν πρώτη φορά υπηρεσία υγείας, μόνο όταν αντιμετώπισαν μία σοβαρή 

σωματική δυσλειτουργία. Αποτελούν ανθρώπους που επιβίωσαν σε κακουχίες και η 

επίσκεψη σε ιατρική υπηρεσία συνδέεται μόνο με σοβαρές ασθένειες ή καταλυτική 

σωματική δυσλειτουργία.  

 

4.3 Κατανάλωση βοτάνων- παραδοσιακές πρακτικές ίασης 
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• Σύμφωνα με τις συνεντεύξεις που δόθηκαν παρατηρείται ότι τα περισσότερο 

δημοφιλή βότανα είναι η φασκομηλιά και το χαμομίλη. Οι συμμετέχοντες 

αναφέρουν ότι τα χρησιμοποιούν περιστασιακά εάν χρειάζονται ανακούφιση από το 

κρύο, τα συμπτώματα των ιώσεων, την αϋπνία ή τον στομαχόπονο. 

• Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τεσσάρων ηλικιωμένων, συμπεραίνεται ότι συνηθίζονταν 

παλαιότερα η κατανάλωση βοτάνων, καθώς δεν υπήρχε η επιλογή του γάλατος. Από 

το σύνολο των συνεντεύξεων προκύπτει ότι πριν εμπορευματοποιηθεί το γάλα, μόνο 

όσοι είχαν ζώα είχαν την πολυτέλεια της κατανάλωσης του. Τα βότανα 

χρησιμοποιούνται μόνο ως αφεψήματα και συνήθως βράζονται από κοινού, 

αναλόγως τις ποικιλίες που έβρισκαν στα χωράφια και στο χωριό. Μόνο ένας 

συμμετέχοντας ανέφερε ότι συνήθιζε να τα βράζει χωριστά. Είναι εμφανές ότι οι 

ηλικιωμένοι του δείγματος, δεν κατέχουν γνώσεις για τα βότανα που καταναλώνουν.  

Αναγνωρίζουν την αξία τους θεωρητικά αλλά δεν το αποδεικνύουν πρακτικά, καθώς 

δεν τα καταναλώνουν στην καθημερινότητα τους και αναφέρουν ή υπονοούν ότι τα  

φάρμακα δεν χρειάζονται πια. 

 

• Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες μαρτυρίες α)το κυπαρισσάκι, βοηθάει στον 

προστάτη και τα νεφρά, β)το χαμομήλι βοηθά στον κοιλόπονο και την αϋπνία, γ)η 

θρίμπα ανακουφίζει το κρύωμα και τον βήχα δ)το χαρούπι βοηθά στον κοιλόπονο, 

στ)η φασκομηλιά, η μαντζουράνα, η μολόχα επίσης ανακουφίζουν την κοιλιά και το 

στομάχι. Γενικότερα από το σύνολο των συνεντεύξεων μπορεί να εξαχθεί το 

συμπέρασμα ότι οι ηλικιωμένοι δεν είναι καταρτισμένοι σχετικά με την θεραπευτική 

χρήση των βοτάνων αλλά έχουν μία γενική εντύπωση ότι βοηθούν στην υγεία και 

ανακουφίζουν σωματικά συμπτώματα. Κάθε μαρτυρία είναι προσωπική και 

αποτέλεσμα της προσωπικής εμπειρίας χρήσης βοτάνων. Είναι αξιοσημείωτο ότι από 

το σύνολο του δείγματος αποδεικνύεται άγνοια για την χρήση των βοτάνων. 

Υπάρχουν κάποιες αντιλήψεις γενικόλογες και αόριστες. 

 

• Σχετικά με την εφαρμογή παραδοσιακών πρακτικών θεραπείας, αναφέρθηκαν από το 

σύνολο του δείγματος, μόνο όσα αφορούν την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του 

κρυώματος, της γρίπης και του πυρετού. Κύρια θεραπευτικά υλικά αποτελούν α)το 

πετρέλαιο ή η βενζίνη β)η τσικουδιά- ρακί, γ)το ξύδι 
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4.4. Διατροφικές συνήθειες  
Όλοι οι συμμετέχοντες της έρευνας,  όταν αναφέρθηκαν στην διατροφή τους κατά την 

παιδική και νεαρή ηλικία τους συμφώνησαν ότι πάντοτε υπήρχε τροφή στο χωριό, ακόμη και 

κατά την διάρκεια της κατοχής, αλλά και μετά από αυτήν παρά την φτώχεια. Επίσης άμεσα 

συμπεραίνει κανείς ότι η τροφή ήταν ανεπεξέργαστη και προερχόταν πρωτογενώς από τα 

ζώα και από το ντόπιο έδαφος. Τα διαθέσιμα τρόφιμα ήταν κυρίως πατάτες, κουκιά, 

παπούλες, χόρτα, ψωμί, σταφίδες, χαρούπια, σταφύλια, αχλάδια, τυρί, γάλα και φασόλια. 

Επίσης τρώγανε πολύ μικρές ποσότητες κρέατος καθώς συνηθιζόταν τις γιορτινές ημέρες, 

Πάσχα και Χριστούγεννα. 

Από τις προαναφερθείσες αναφορές των ηλικιωμένων του δείγματος, άμεσα συμπεραίνεται 

ότι στο σύνολο τους, καταναλώνουν μικρές ποσότητες φαγητού, και οι περισσότεροι τρώνε 

μόνο μία φορά την ημέρα, το μεσημέρι. Συνήθως πρωί και βράδι, καταναλώνουν γάλα ή τυρί 

με παξιμάδι, κρακεράκια ή φρυγανιά. Όλοι συμπεριλαμβάνουν στα γεύματα τους ένα ή δύο 

φρούτα. Επίσης όλοι δήλωσαν ότι προσέχουν τα λιπαρά στην διατροφή τους και έχουν 

μειώσει αισθητά την κατανάλωση κρέατος. Ειδικά αρνάκι που αποτελεί ένα πολύ λιπαρό 

κρέας, μαγειρεύεται μόνο δυο φορές το χρόνο. Ένα σημαντικό μέρος της διατροφής τους 

κατέχουν τοπικά προϊόντα, είτε τροφές που επεξεργάζονται πρωτογενώς οι ίδιοι. Σε γενικές 

γραμμές όλοι ανέφεραν ότι τρώνε όλες τις τροφές σε μικρές ποσότητες. Τέλος όλοι οι 

ηλικιωμένοι συμπεριλαμβάνουν ένα ή δύο καφέδες στην καθημερινότητα τους. 

 

4.5 Καθημερινή δραστηριότητα 

Οι γυναίκες του δείγματος ασχολούνται στην καθημερινότητα τους με την μαγειρική και την 

φροντίδα του σπιτιού, ενώ οι άντρες με εξαίρεση τον κ. Δ. προσπαθούν να εργάζονται 

σύμφωνα με τις δυνατότητες τους και επιδιώκουν την κοινωνική ζωή. Κάνουν παρέες, 

παίζουν χαρτιά κ.λ. Όλοι συνηθίζουν να ξεκινούν έως τις 8.00 την μέρα τους και να 

κοιμούνται το αργότερο μεσάνυχτα. Μόνο δύο συμμετέχοντες ανέφεραν τον μεσημεριανό 

ύπνο. 

7 στους 9 συμμετέχοντες διαβιούν συντροφικά με τους συζύγους τους. Μόνο 2 ζουν 

μοναχικά καθώς είναι χήρες και όπως περιγράφουν οι περισσότεροι συνομήλικοι τους δεν  

ζούνε πια ή δεν βρίσκονται σε καλή υγεία. Επίσης φαίνεται ότι όλοι περιορίζουν την 

καθημερινή τους δραστηριότητα λόγω του φόβου κάποιου ατυχήματος ή λόγω παραίτησης, 

αδιαφορίας.  

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν ότι την νύχτα κοιμούνται έως 4 συνεχόμενες ώρες. 

Γενικότερα φαίνεται ότι όλοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ύπνου. Συχνά αναφέρθηκε ότι οι 

σκέψεις τους εμποδίζουν να ξανακοιμηθούν.  
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4.6 Πνευματικότητα  

Παρατηρείται άμεσα ότι όλοι οι ηλικιωμένοι αντλούν πίστη και δύναμη από κάποια ανώτερη 

πηγή. Από το συγκεκριμένο δείγμα, μόνο ένα πρόσωπο αποκλίνει και δεν αναγνωρίζει τον 

Θεό, όμως είναι άνθρωπος της δράσης και πιστεύει στις δυνατότητες του, πιθανά πιστεύει 

στον άνθρωπο. 

Είναι ενδιαφέρον ότι τρία άτομα του δείγματος, αναγκάστηκαν λόγω δύσκολων εμπειριών 

ζωής να αμφισβητήσουν την πίστη τους. Βίωσαν σημαντικές απώλειες και κλονίστηκε η 

πίστη τους στην ασφάλεια και την δικαιοσύνη που χαρίζει μια ανώτερη δύναμη. Όμως 

τελικά καθένας τους κατάφερε να δημιουργήσει μία σύμβαση που τους επέτρεπε να νιώσουν 

σύνδεση με τα Θεία. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την σημαντικότητα της πίστης που 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινη φύσης και προσδίδει άλλοτε συντροφιά και 

παρηγοριά και άλλοτε δύναμη και ελπίδα για την ζωή ή τον θάνατο.   

   

4.7 Αντιφάσεις, ερμηνείες, ερωτήματα για περαιτέρω έρευνα 

Αποτελεί κοινό τόπο για όλους τους συμμετέχοντες της έρευνας ότι δεν αναφέρουν παιδικές 

ασθένειες. Αναφέρονται μόνο σε σοβαρά ατυχήματα και οι πρώτες ασθένειες που θυμούνται 

είναι από την ηλικία των 45 και πάνω.  

Το ερώτημα που δημιουργείται είναι εάν όντως οι ηλικιωμένοι του δείγματος δεν βίωσαν 

παιδικές και νεανικές ασθένειες, ή εάν απλά δεν εντυπώθηκαν σαν ανάμνηση. Στην 

περίπτωση που όντως δεν νόσησαν θα είναι ενδιαφέρουσα μια περαιτέρω μελέτη, καθώς οι 

συνθήκες της ζωής τους, ιδιαίτερα κατά την παιδική ηλικία, ήταν δύσκολες και νοσογόνες. 

Άραγε επιβίωσαν οι πιο δυνατοί οργανισμοί, ή μήπως η διατροφή και η καθημερινή 

δραστηριότητα τους προστάτευσε; Στην άλλη περίπτωση όπου δεν εντυπώθηκε η εμπειρία, 

συνέβη επειδή δεν δίνονταν έκταση στην θεραπεία, εφόσον δεν υπήρχαν γιατροί και 

φάρμακα,  ή μήπως η ασθένεια είναι αρνητική ως προς το αξιακό σύστημα της εποχής; Η 

επιβίωση των ανθρώπων στηρίζονταν στην σωματική ρόμη.  

 

Οι ηλικιωμένοι του δείγματος της έρευνας περιέγραψαν μία πορεία ζωής ιδιαίτερα 

στρεσογόνα. Παραδειγματικά, είχαν εμπειρίες πολέμου, πείνας, μετανάστευσης. Επιπλέον 

στην προσπάθεια να επιβιώσουν οδηγήθηκαν σε δύο, τρεις ή και περισσότερους 

επαγγελματικούς ρόλους στην διάρκεια της ζωής τους. Παρ’ όλα αυτά έως την μέση ηλικία 

κανείς δεν αναφέρει κάποια νόσο ή κάποια ψυχοσωματική δυσλειτουργία. Πιθανά όταν ο 

άνθρωπος αντιμετωπίζει μία πραγματική πρόκληση επιβίωσης, το άγχος λειτουργεί 

ευεργετικά. Οπότε μόλις η πρόκληση διακοπεί τότε σταματά να  υφίσταται άγχος. 

 

98 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
 
Όλοι οι ηλικιωμένοι υποστήριξαν ότι δεν βίωσαν λιμό ή υποσιτισμό ακόμη και την περίοδο 

της κατοχής. Αντιθέτως την εποχή εκείνη ενώ τρέφονταν με μικρές ποσότητες τροφής, αυτή 

είχε υψηλή  διατροφική αξία. Είναι πιθανό εξαιτίας αυτής της διατροφής να κατάφερε ο 

οργανισμός να επιβιώσει στις δύσκολες συνθήκες του πολέμου και της φτώχειας;   
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5. Συμπεράσματα 

 
Παρατηρείται ότι κανένας από τους ηλικιωμένους του δείγματος της έρευνας δεν συζεί με 

απογόνους ή αδέρφια ή άλλους συγγενείς. Κάθε οικογένεια, δηλαδή ανδρόγυνο καταφέρνει 

να είναι αυτόνομο. Ακόμη και οι δύο χήρες του δείγματος, μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν 

και ζουν μόνες, με την διακριτική υποστήριξη των παιδιών τους και της κοινότητας. Αυτό το 

γεγονός είναι σπουδαίο καθώς έτσι οι ηλικιωμένοι καταφέρνουν να διατηρούν το δικαίωμα 

της αυτοδιαχείρισης της ζωής τους. Η δυναμική αυτή οδηγεί στην προσπάθεια κάθε ατόμου 

ή συστήματος για επιβίωση αλλά κυρίως προσδίδει αίσθημα ελέγχου και αυτοεκτίμηση. Ο 

ηλικιωμένος αισθάνεται ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα του και να την 

επιλέξει, άρα διατηρεί ένα βασικό κίνητρο επιβίωσης.  

 

Η οικογένεια για την γενιά των συμμετεχόντων της έρευνας αποτέλεσε καθοριστικό 

παράγοντα επιβίωσης και ποιότητας ζωής. Οι άνθρωποι λόγω της ανέχειας είχαν απόλυτη 

ανάγκη την αξία της οικογένειας. Με αυτόν τον τρόπο διπλασίαζαν το ανθρώπινο δυναμικό 

της οικογένειας και τα περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον βρίσκανε συναισθηματική ασφάλεια 

και κίνητρο για την κατάκτηση επιτηδευμάτων, την οικονομική ανάπτυξη.   

 

Οι ηλικιωμένοι που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν κοινωνική ζωή και την επιλογή κάποιων 

δραστηριοτήτων. Παραδειγματικά κάποιοι εξακολουθούσαν να εργάζονται, σύμφωνα με τις 

δυνατότητες τους, άλλοι επιδίδονταν σε επισκέψεις και αγορές. Ακόμη και τα άτομα που 

δυσκολεύονται να μετακινηθούν δέχονται επισκέψεις. Το κοινωνικό πλαίσιο των Ζωνιανών, 

δηλαδή ο τρόπος και ο ρυθμοί ζωής των ανθρώπων, επιτρέπουν τις κοινωνικές εκδηλώσεις 

και ευνοούν τις διαπροσωπικές σχέσεις. Οι άνθρωποι ως κοινωνικά όντα έχουν ανάγκη την 

συναναστροφή, όπως και το αίσθημα του «ανοίκειν», την φροντίδα, τον σεβασμό. Οι 

άνθρωποι του δείγματος απολαμβάνουν όλα τα παραπάνω, τα οποία πιθανά λειτουργούν 

ευεργετικά στην διάθεση για ζωή. 

 
Από την ανάλυση των συνεντεύξεων διαφαίνεται το αίσθημα ασφάλειας των ηλικιωμένων. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι όσοι αναφέρθηκαν σε ατυχήματα που τους συνέβησαν, ή κάποιο 

σοβαρό πρόβλημα υγείας (π.χ. εγκεφαλικό), ανέφεραν ότι βρήκαν βοήθεια άμεσα από τους 

συγχωριανούς τους. Επίσης αναφέρθηκαν οι διευκολύνσεις που συμβαίνουν προς τους 

ηλικιωμένους από τους εμπόρους του χωριού, δηλαδή από το φαρμακείο, τον φούρνο, τον 

μανάβη κ.λ. Τα Ζωνιανά αποτελεί μία φιλική κοινότητα προς τους ηλικιωμένους. Η 

κοινωνική συνοχή που είναι εμφανής αποτελεί ένα δίχτυ ασφαλείας αλλά και ένα κίνητρο 

ζωής. 
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Οι  περισσότεροι από το δείγμα πληθυσμού είναι τακτικοί πελάτες τους συστήματος υγείας. 

Αυτό για τους ανθρώπους που διαβιούν στα Ζωνιανά, σημαίνει επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας 

Ανωγείων και στον περιφερειακό γιατρό. Θα ήταν αναμενόμενο σύμφωνα με τα παραπάνω 

δεδομένα να αναφέρονται κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων οι  διαπροσωπικές σχέσεις 

με το προσωπικό των δύο υπηρεσιών. Επιπλέον οι ηλικιωμένοι αποτελούν ομάδα που μπορεί 

να αναπτύξει σχέση εξάρτησης με επαγγελματίες υγείας και ιδίως με τους γιατρούς, καθώς 

συχνά νιώθουν ευάλωτοι και ανήμποροι. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι συμμετέχοντες δεν 

έκαναν καμία προσωπική αναφορά σε θεράποντα ιατρό ή υπηρεσία. Αντί αυτού όλοι οι 

ηλικιωμένοι αναφέρθηκαν με θετικά σχόλια κυρίως στην εύκολη πρόσβαση 

συνταγογράφησης και εστίασαν σε αυτή την παροχή υπηρεσίας. Οι υπηρεσίες υγείας θα 

έπρεπε να έχουν στόχο την ενημέρωση, συμβουλευτική  και πρόληψη των ηλικιωμένων, 

ώστε να προαχθεί η μακροζωία και η υγιείς γήρανση. 

 

Ενδιαφέρουσα παρατήρηση αποτελεί το γεγονός ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα, 

υπήρξαν υποδειγματικοί ασθενείς. Ακολούθησαν τις οδηγίες των γιατρών σε σχέση με την 

διατροφή και τις συνήθειες τους. Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι δεν εκδήλωσαν κανένα 

παράπονο για όσα στερούνται, αντιθέτως τονίζανε ότι ήταν εύκολη η αλλαγή και ότι είναι 

ευτυχισμένοι με αυτή. Η πρακτική αυτή είναι αυταπόδεικτα μία θετική στάση που οδηγεί 

στην μακροζωία. 

 

Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν αναφέρθηκε με έμφαση ή μεμψιμοιρία στα 

προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Συνέβη μάλλον το αντίθετο, καθώς όσο οι 

ηλικιωμένοι περιέγραφαν τις νόσους που αντιμετώπισαν, τόσο δεν εκδήλωναν κανένα 

σχετικό συναίσθημα. Μόνο ένας από τους άντρες του δείγματος υπήρξε ευσυγκίνητος και 

ενώ είχε το μεγαλύτερο ιατρικό ιστορικό, το οποίο ξεκινούσε από την παιδική του ηλικία, 

ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όλα πήγαιναν καλά και ήταν γερός άνθρωπος έως το 

εγκεφαλικό που του συνέβη πρόσφατα και του άφησε παραλυσία. Είναι αξιοσημείωτη η 

έκφραση των ανθρώπων κατά την διάρκεια της μαγνητοφώνησης, όταν περιγράφουν 

προβλήματα υγείας. Πιθανά την εποχή της νεότητας τους, η σωματική ρώμη αποτελούσε 

αξία. Ήταν συνώνυμο της επιβίωσης και της κοινωνική δύναμης. Οι άνθρωποι δεν επέτρεπαν 

στο εαυτό τους να φανεί ή να νιώσει ασθενής. 

 
Είναι χαρακτηριστική και συγκινητική η τροπή της πίστης τριών από τους συμμετέχοντες 

στην έρευνα, οι οποίοι βίωσαν σημαντικές απώλειες στην ζωή τους, με αποτέλεσμα να την 

αμφισβητήσουν και αναδιαμορφώσουν. Τελικά καθένας τους μπόρεσε να συνάψει μία 

σύμβαση, η οποία δημιουργεί ισορροπία ανάμεσα στην αδικία της απώλειας και την θεία 

ευσπλαχνία και σοφία. Επιπλέον ακόμη και ο μοναδικός συμμετέχοντας που δήλωσε ότι δεν 
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πιστεύει στον Θεό, δείχνει πίστη στον άνθρωπο και τις δυνατότητες του. Το γεγονός αυτό 

σηματοδοτεί την σημαντικότητα της πίστης που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

ανθρώπινη φύσης και προσδίδει άλλοτε συντροφιά και παρηγοριά και άλλοτε δύναμη και 

ελπίδα για την ζωή ή τον θάνατο. Αποτελεί ένα μέσον καταπολέμησης του άγχους και του 

φόβου προς το άγνωστο. Εν κατακλείδι προσδίδει δύναμη και ψυχική ισορροπία άρα ψυχική 

υγεία.     
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1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΩΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΝ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Εισαγωγικά: 

• Όνομα (προαιρετικά)  
• Πόσο χρονών είστε; 
• Από πού κατάγεστε και που γεννηθήκατε και μεγαλώσατε; 
• Θέλετε να μου πείτε λίγα λόγια για την οικογένεια σας (διερεύνηση σχέσης με τους 

γονείς κ τα αδέρφια αν υπάρχουν) ; 
• Διερεύνηση οικογενειακής κατάστασης -παντρεμένος, διαζευγμένος, χήρος- 
• Έχετε παιδιά;  
• Θα ήθελα να μου διηγηθείτε μερικά πράγματα για τον εαυτό σας. (ανοιχτή ερώτηση, 

καθ’ όλα διερευνητική: ποια γεγονότα θα επιλέξει να παρουσιάσει, ποιο συναίσθημα 
θα εκπέμψει π.χ. ικανοποίησης, θλίψης κ.α. θα εστιάσει στον εαυτό του ή τον τόπο 
του ή την οικογένεια του ) 

 
α) με την υποκειμενική τους αντίληψη ως προς την αυτό-αξιολόγηση της ποιότητας της ζωής 
τους και των παραγόντων που την επηρέασαν. 

• Θέλω να σας παρακαλέσω να σκεφτείτε την πορεία της ζωής σας και τις εμπειρίες 
σας έως και σήμερα που μιλάμε, και να μου πείτε πως νιώθετε -ικανοποίηση, 
ματαίωση, κούραση, θλίψη κ.α.-. 

• Σε ποιες αιτίες πιστεύετε ότι οφείλεται το αποτέλεσμα/το αίσθημα αυτό… 
• Πως αισθάνεστε σήμερα; (διερεύνηση της σωματικής υγείας - διάθεσης – 

ενεργητικότητας με βάση το σήμερα) 
• Περαιτέρω διερεύνηση σε οποιαδήποτε απόκριση (αν ο συνεντευξιαζόμενος νιώθει 

καθ’ όλα υγιής διερευνάται το τελευταίο πρόβλημα υγείας ή διάθεσης που βίωσε 
όπως επίσης και αυτό που θεωρεί το πιο σοβαρό πρόβλημα υγείας ή διάθεσης που 
βίωσε έως σήμερα. Επιπλέον διερευνάται και πώς αντιμετωπίζει και αντιμετώπισε τα 
προβλήματα αυτά -μόνος, με την στήριξη της οικογένειας, με την υποστήριξη των 
εκάστοτε πολιτειακών δομών…-)  

• Εάν αισθάνεται υγιής: Πως ξεπεράσατε αυτά τα προβλήματα υγείας (διερεύνηση 
οικογενειακής υποστήριξης, κοινοτικής συνοχής, επισκεψιμότητας και  
ικανοποίησης ή μη από τις υπηρεσίες υγείας δημόσιες ή ιδιωτικές της περιοχής);  
Εάν δεν νιώθει υγιής: ταλαιπωρήστε πολύ καιρό; Μπορείτε να προσδιορίσετε 
ακριβώς το διάστημα; Πιστεύετε ότι θα βελτιωθεί η υγεία σας στο μέλλον;  Από τι 
εξαρτάται αυτή η βελτίωση; 

• Μπορείτε να μου περιγράψετε το πρόγραμμα μια συνηθισμένης μέρας σας; Π.χ. τι 
ώρα ξυπνάτε, ποιες δραστηριότητες κάνετε, πόσα γεύματα την ημέρα και τι είδους 
γεύματα κ.α. (διερεύνηση ενεργητικότητας , διάθεσης, υγείας και διατροφής, 
άσκησης, ύπνου κ.α)  

β) με την συχνότητα χρήσης των τοπικών υπηρεσιών υγείας κατά την διάρκεια της ζωής τους 
και κυρίως τα τελευταία 2 χρόνια της ζωής τους. 

• Πως βλέπετε όλα αυτά τα χρόνια που ζείτε εδώ τους ιατρικούς φορείς; Έχετε δει 
αλλαγές στο πέρασμα των χρόνων; Θεωρείτε ότι καλύπτουν τους κατοίκους της 
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περιοχής; Είστε ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες που προσφέρουν; Αν όχι, έχετε 
προτάσεις; Τι πρέπει να αλλάξει;  

• Τα τελευταία 2 χρόνια έχετε επισκεφτεί το Κ.Υ. της περιοχής; Αν ναι πόσο συχνά 
και για ποιο/ποιους λόγους; 

• Πως θα βαθμολογούσατε με άριστα το 10 την ιατρική βοήθεια που έχετε δεχτεί τα 
τελευταία 2 χρόνια από τον τοπικό φορέα (Κ.Υ. ή Περιφερειακό ιατρείο) και γιατί; 

γ) με την διαπροσωπική σχέση που μοιράζονται με τον θεράποντα ιατρό τους και το 
υπόλοιπο προσωπικό του Κέντρου Υγείας 

• Έχετε εμπιστοσύνη στο Κ.Υ. και σε όλο το προσωπικό του σε περίπτωση που εσείς 
χρειαστείτε τις υπηρεσίες του ή κάποιος από την οικογένεια σας ;  

• Γνωρίζεται κάποια άτομα από το προσωπικό του Κ.Υ. καλύτερα; (διερεύνηση σε 
σχέση με τα άτομα που γνωρίζει, υπήρχε επαφή πριν ανοίξει το Κ.Υ. ή αναπτύχθηκε 
οικειότητα λόγω του Κ.Υ. ή ίσως να καλλιεργήθηκε κάποια σχέση που προϋπήρχε 
λόγω της υπηρεσίας κ.α. ) 

• Σε περίπτωση ενός επείγοντος περιστατικού σε σχέση με την δική σας υγεία ή 
κάποιου άλλου ανθρώπου σε ποιες κινήσεις προβαίνετε; 

δ) με τη ατομική κατανάλωση αρωματικών βοτάνων. Αναλυτικότερα, από ποια ηλικία τα 
καταναλώνουν, πόσο συχνά, τι είδους βότανα και σε ποιες περιπτώσεις. 

• Χρησιμοποιείτε βότανα, εάν ναι από ποια ηλικία; 
• Εάν ναι, τι είδους και σε ποιες περιπτώσεις; 
• Θεωρείτε ότι σας έχουν βοηθήσει να διατηρήσετε την υγεία και ευεξία σας; 
• Που τα βρίσκετε; (τα αγοράζετε ή τα μαζεύετε) 
• Υπάρχει κάποιο βότανο που ξεχωρίζετε; 
• Θα επιθυμούσατε τα βότανα να μην χαθούν σας παράδοση και να εκπαιδεύονται οι 

νεότερες γενιές ώστε να τα αναγνωρίζουν και να τα χρησιμοποιούν; 
• Εσείς έχετε εκπαιδεύσει κάποιον νεότερο; 

ε)πνευματικότητα 

• Θεωρείτε τον εαυτό σας θρήσκο; Ποια είναι η σχέση σας με την πίστη; 
• Πως αντιλαμβάνεστε την πνευματικότητα; Θεωρείτε ότι συνδέεται απαραίτητα με 

την θρησκεία; 
• Πως θα χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας: αισιόδοξο ή απαισιόδοξο άνθρωπο; Συνήθως 

πιστεύετε ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα πάντα ή ότι έχετε κουραστεί να 
αντιμετωπίζεται δυσκολίες; 

• Η ζωή σας, σας αρέσει; Ο εαυτός σας; 
• Αν θα μπορούσατε να αλλάξετε κάτι/οτιδήποτε  πάνω σας τι θα διαλέγατε;  
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2.Παράθεση των βιογραφικών συνεντεύξεων (κατηγοριοποιημένες) 
 

 

Σ. Δ. 

Η κ. Δ. ζει μόνη της, σε ένα σπίτι στο κέντρο του χωριού. Οι συνθήκες διαβίωσης φαίνονται 

καλές. Η κ. Ε. υποδέχθηκε τον συνεντευκτή με χαρά και υπήρξε πολύ συνεργάσιμη, καθώς 

και η ίδια υποστήριξε ότι χάρηκε με αυτήν την επίσκεψη. Η κ. Δ. είναι ιδιαίτερα ομιλητική, 

και αναλυτική, ενώ ο ειρμός της σκέψης και οι συνειρμοί της συχνά δεν έχουν συνοχή. Η 

εικόνα που είχε, ήταν ενός ανθρώπου αυτοεξυπηρετούμενου και λειτουργικού. Δέχτηκε να 

δώσει δύο φορές την ίδια σε γενικές γραμμές συνέντευξη, καθώς η πρώτη μαγνητοφώνηση 

δεν πραγματοποιήθηκε σωστά. Κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης συνέντευξης, την 

επισκέφθηκε μία γειτόνισσα με αποτέλεσμα να υπάρχει παρατηρητής σε ένα μέρος της 

συνέντευξης.  

Η κ. Δ. ζει μόνη, παρ’ όλο που έχει κινητικά προβλήματα, γεγονός λογικό καθώς καταφέρνει 

να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της καθημερινότητας, όπως και η ίδια περιγράφει στην 

συνέχεια. Είναι σημαντική η συστηματική βοήθεια που δέχεται από την κόρη της, η οποία 

ζει πολύ κοντά. Η αρχική εικόνα της κ. Δ. υπήρξε διαφορετική από αυτή που εξελίχθηκε 

στην συνέχεια της συζήτησης, καθώς αρχικά έδειχνε ισορροπημένη συναισθηματικά και 

ανεξάρτητη. Τελικά κατά την διάρκεια της συνέντευξης αναφέρθηκε κυρίως στην θλίψη που 

την κυριεύει.  

 

Έτος γέννησης: 1925 

Γέννηση, καταγωγή: Ζωνιανά 

Εκπαίδευση: Τρίτη δημοτικού 

Πατρική οικογένεια (αδέρφια/ οικονομική κατάσταση): 10 /μεσαία εισοδήματα 

Οικογενειακής κατάσταση : Χήρα/ 4 παιδιά  

Επάγγελμα – απασχόληση: Αγρότισσα  

Μετανάστευση: Όχι 

Οικογενειακή ζωή 

Πατρική οικογένεια:  

Η κ. Δ. είχε 10 αδέρφια, η ίδια ανέφερε σχετικά: «Η μάνα μου έλαμνε 10 παιδιά. 8 Κορυτσά 
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και δυο αγόρια. Τα δυο Κορυτσά πεθάνανε μικρά. Μεγαλώσαμε δα...». Για τις δύο αδερφές 

της διηγήθηκε, «έπεσεν με το χτύπο και χτύπησεν την κεφαλί τζη. Και από κια δεν 

ξαναμίλησε. Η κεφαλί τζη έγινε καλά, τόνα το άλλο και ύστερα δα, δεν ξαναμίλησε, δεν 

εμιλεί καθόλου. Καταλάβαινε όμως τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, μόνο που δεν εμπόριενε 

να μιλήσει. Πέθανε.», «...και η άλλη μου αδερφή, κείνη στο βυζί της παρουσιάστηκε όγκος 

και πόθανε.». Συνέχισε αναφερόμενη στους αδερφούς της, «οι αδερφοί μου, ο αδερφός μου 

επόθανε και αυτός μεγάλος. Έκανε εγχείρηση στον πνεύμονα και από κια δα, ετούρθενε και 

πόθανε. Και ο άλλος έκαμε εγχείρηση στην αθήνα, στο παχύ του άντερο, στο στομάχι και 

από κια τον βρήκε και αυτόν και επόθανε και ζω εγώ από τα 10 και άλλη μου μια αδερφή.». 

Όπως η ίδια κατέληξε, όλα τα αδέρφια της αρρωστήσανε βαριά και πεθάνανε σε μεγάλη 

ηλικία, εκτός από μία αδερφή που έφυγε στα 50 της.   

 

Για την ζωή τους ανέφερε, «να σου πω, καλά περάσαμε με τα αδέρφια μου και οι γονέοι μου, 

ο πατέρας μου εσκοτώθηκε μετά τους Γερμανούς στο Κακόν Όρος. Εκατέχεις;».  

Είναι εμφανής η θετική ματιά και αναπαράσταση για τα παιδικά της χρόνια, παρ’ όλες τις 

απώλιες που βίωσε.  

 

Ο πατέρας της κ. Δ. ήτανε βοσκός, και η ίδια από την παιδική της ηλικία τον ακολουθούσε 

μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας της στο Κακό όρος στο Ηράκλειο, όπου διαμέναναν έξι 

μήνες. Η ζωή της οικογένειας ήτανε κοντά στα ζώα. Ζήσανε δύσκολα χρόνια λόγω της 

κατοχής και η επιβίωση τους στηρίχθηκε στα ζώα που ανέτρεφαν. Ο πατέρας της φρόντιζε 

για την διατροφή της οικογένειας, «Ήτανε ο πατέρας μου στα όροι στον ψηλορήτη να φέρει 

κανένα αρνί να το σφάξει να το φάμε, αλλιως όμως; τυρί και γάλα είχαμε...», «οι βοσκοί 

κουβεντάζανε  και συννενοηθήκανε και δίνανε γάλα και μας εδιναν ψωμί.». 

Ο πατέρα της πέθανε όπως περιγράφει η κ. Δ. από ατύχημα, «...ο πατέρα μου και είχιενε εκια 

τα ζα, και είχε ένα βεργάκι και είχενε ένα σιδεράκι από κια κάτω, ένα ...και όπως ήλαζε τα 

ζα, θορεί και γυάλιζενε εκεί στο χώμα ένα πράμα, και πάει με το βεργάκι και το σκαλεύει. 

Και αυτή ήτονε χειροβομβίδα». Η μητέρα της «πέθανε 94 χρονώ, δεν την είδενε γιατρός 

....μια φορά μόνο που ήπεσε, που την είχα παέ. Και έπεσε και την είχα στο μπαλκόνι εκεί όξω 

και πέφτει και εσκίστηκε ο πόδας της πάε, και έγιανε μέρες και ζούσε. Δυό ασπιρίνες έπινε 

την εβδομάδα για πόσα χρόνια που ζούσε. Δεν είχε την μέση της, τίποτα.....δεν αρρώστησε 

ποτέ.».  

 

Άμεση οικογένεια:  

Η κ. Δ. ανέφερε ««Μεγάλωσα, 16 χρονών και με πάντρεψε ο πατέρας μου χωρίς να το ξέρω 

εγώ....μια νυχτιά μου το πρωτόπε. Μου πε. Ο πατέρας σου σε πάντρεψε. Ειμαστε γειτόνοι και 

αυτός ήτονε τσαγκάρης και ήτον και η γυναίκα του πιο μπροστά πεθαμένη, στην γέννα της. 
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Και επειδή ήταν ο πατέρας μου καλός άνθρωπος και η μάνα μου και συνετάσονταν οι γονέοι 

μας...είχαμε διαφορά 13 χρόνια....είμασταν μία γειτονιά, τον ήξερα. Ήτονε τσαγκάρης, τοτε 

όποιος έκανε μια δουλειά είχε και χρήμα. Δηλαδή αυτός τότε ήτανε ευκατάστατος. Εκανα το 

πρώτο μου παιδί, μετα παντρευτήκαμε μολις πεσανε οι γερμανοί. Το ‘41 επέσανε; ναι, 

νομιζω το 41. Νομίζω το 42 παντρεύτηκα εγω...τοτε που φεύγανε οι γερμανοί.». Η κ. Δ. 

υποστηρίξε ότι έζησε καλή ζωή, ότι δεν βίωσε την πείνα που περιέγραψαν οι συγχωριανοί 

της, καθώς ανέφερε, «Εμένα τα κοπέλια μου δεν εδυστυχίσανε, επειδή ήτονε τσαγκάρης και 

μετά επήραμε το εργοστάσιο και αλέθαμε αλεύρι. Δεν εδυστυχίσαμε στην κατοχή. Όχι.». 

Είχε δύο γιούς και δύο κόρες. Η μία κόρη μένει στα ζωνιανά και έχει ένα γιο, η άλλη στο 

Ηράκλειο και έχει δύο γιους και δύο κόρες. Τα αγόρια της κ. Δ. έχουνε πεθάνει. Σύμφωνα με 

τα λεγόμενα της κ. Δ. ο μικρός της γιος έφυγε από αυτοκινητιστικό το 1999, στο οποίο δεν 

είχε ευθύνη,   και ο μεγάλος από νόσο στο αίμα του 1991.  

 

Επαγγελματική ζωή:  

Η κ. Δ. όταν ήτανε παιδί συνόδευε τον πατέρας μέχρι το Ηράκλειο, όπου διέμεναν έξι μήνες 

για να φροντίσουν τα ζώα. Εκεί πήγε σχολείο, μέχρι την Τρίτη δημοτικού. Ανέφερε, «Τον 

Χειμώνα πηγαίναμε μεσα στο χειμαδιό τα ζα στον κακό όρος, στα αεροδρόμια κοντά. Ένας 

μαύρος ήλιος εδά, και πήγαινα σχολείο εδά. Τρίτη, τετάρτη δεν θυμάμαι, πάτησα και την 

τετάρτη; δεν ξερω, δεν θυμάμαι. Μετά με πήγε ο μπαμπάς μου και έβλεπα μια γιαγιά. Μαζί 

με τα ζα στο χειμαδιο μεσα στο ηράκλειο.». 

Η κ. Δ. μετά τον γάμο της, δεν χρειαζόταν να δουλεύει για πολλά χρόνια συστηματικά, εκτός 

σπιτιού, αλλά αργότερα αυτό άλλαξε όταν αρρώστησε ο σύζυγος της και αναγκάστηκε να 

στηρίξει το σπίτι της εργασιακά. Η ίδια ανέφερε σχετικά, «Όχι, όχι, ποιο μπροστά τίποτες. 

Αλλά δούλευα, πολυ σκληρά εδούλευα, έσκαφτα, είχα ζώα κουτουβάλια, είχα τον άντρα μου 

αρρωστάρη, είχα τον φοιτητή στην Ιταλία, ήντα δεν είχα;», «ελιές, αμπέλια, περβόλια, όλα 

ήτονε...τα ανάθραψα και τα μεγάλωσα μαζί με τον άντρα μου και ύστερα τον έπιασε 

εγκεφαλικό και πέσανε όλα σε μένα.». 

Ιστορικό υγείας:  

Η κ. Δ. δεν θυμάται να αρρώστησε όταν ήταν παιδί ή νεότερη, αναφέρει ότι το πρώτο 

πρόβλημα υγείας που την βρήκε ήταν όταν βρίσκονταν με τον γιο της στο νοσοκομείο. Η ίδια 

υποστήριξε, «Όταν είχα τον πρώτο μου γιο, στην Αθήνα στο Λαικό νοσοκομείο, τοτε σας 

επαίξανε τα πόδια μιας και πρηστήκανε, εκεί που καθούμουν. Δεν ήμουν καλά και επήγα 

στον γιατρό, με εξέτασε και υπερκοπίαση μου είπε από στεναχώρια εισαι, δεν βρήκαν τίποτα. 

Όταν έβλεπα τον δεύτερο γιο...μου βγήκε η πίεση και πίνω τα φάρμακα εδα». 

Επαναλαμβανόμενη,  συνέχισε:  «Έβλεπα τονε, δεν έφηκα εγώ. Εγώ δεν έφηκα, τον έβλεπα. 

Εκεί που κάθουμε πρηστήκανε τα πόδια μου, εστεναχωρούμουνα και δεν ήμουν καλά. Έτσι 
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έκανα εξέταση εκιά, σου κάμανε γενική εξέταση. Και μου κάνανε και λένε δεν σου εβρήκαμε 

τίποτα μόνο από στενοχώρια και από κοπίασης...μόνο εις τον άλλο μου γιο που βρήκα την 

καρδιά.» 

Το 1991 που πρήστηκαν για πρώτη φορά τα πόδια της κ. Δ, όσο βρίσκονταν στο νοσοκομείο 

με τον μικρό της γιο, και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να την δυσκολεύουν, «Ε, αυτό την νύχτα, 

εάν δεν ξαπλώσω, φουσκώνουν. Και ανάλογα την μέρα και αν είναι καλοκαίρι γίνονται να 

(δείχνει)». 

Επίσης  υποστήριξε ότι φάρμακα,  «δεν έπαιρνα ποτέ!». Πριν το θάνατο και του δεύτερου 

γιου της που ήταν και ο πρωτότοκος, είχε πρόβλημα μόνο με τα μάτια της, «...είχενε λέει 

πίεση τα μάτια μου..», και επεξηγώντας συνέχισε, «Μόνο για τα μάτια μου, αφού έπαιρνα 

στάλες πιο μπροστά και δα φέγγω μια χαρά πράμα και χωρίς τα γυαλιά», «... Και βάνω από 

τις καλύτερες στάλες. Σε όποιο γιατρό και αν έχω εξετάσεις καμωμένες, τις ίδιες στάλες μου 

δίνουν...». Φαίνεται ένα εργόχειρο της και είναι εξαιρετικά λεπτομερές, η ίδια σχολίασε, «και 

αυτό δεν είναι πράμα, αν δεν είναι τα μάτια μου δάκρυα γεμάτα κάθομαι τσε και πλέκω 

χωρίς γυαλιά... και την νύκτα.» 

Επισκεψιμότητα & αξιολόγηση του κέντρου υγείας & περιφεριακού ιατρείου: 

Η κ. Δ. έχει δημιουργήσει μία ιδιαίτερη σχέση με τον περιφεριακό γιατρό. Η παρουσία του, 

της δίνει χαρά και της δημιουργεί επμιστοσύνη. Η ίδια ανέφερε: «Ναι,ναι. Ο γιατρός επαέ 

την ώρα που ανοίγει το ιατρείο του φωνάζει και με χαιρετά, με πήρενε εδά από αγάπη ο 

κακομοίρης. Εμά μου έλεγε, ηντά έχεις; Γιατρέ θα σου πω το λεγα εγω. Εχω μεγάλη, κλαίω 

μέσα μου, μια στενοχώρια. Ηντά έχεις; Και του λέω την περιπέτεια μου..........ναι και μου 

λέει θα ‘ρθω στο σπίτι και ήρθενε και του λέω διάβασε πρώτα τα πτυχία που είσαι 

σπουδασμένος χωρίς φροντιστήρια, χωρίς τίποτα στην φτώχεια μέσα, διάβασε του λέω και 

κοίταξε. Ε, κακομοίρα μου λέει γιαγιά, έχεις δίκιο μου λέει να χεις άγχος και 

στενοχώρια...από κιε και ύστερα με πήρε με αγάπη και του δωκα και ενα μπουκάλι ρακί, ένα 

μπουκάλι κρασί, τον φίλεψα..»  

 

Τρόπος ζωής  

Κατανάλωση βότανων 

Η κ. Δ. θυμάται ότι στο χωριό βρίσκανε δύο βότανα εύκολα, «εδά είναι η σφακομηλιά ήτο 

και το χαμόμηλο». Στην συνέχεια θυμάται, «...και ένα κυπαρισσάκι επίναμε, και εκείνο το 

παντέρμο ήτονε νόστιμο, το κυπαρισάκι πολύ εμύριζε», «τα βράζαμε ναι και τα πίναμε». 

Συμπληρώνει, ότι κατανάλωναν τα βότανα μόνο ως αψεφήματα. Αναφέρει, «η γιατριά ήντα 

ήτονε των ανθρώπων», «Σφακομηλιά ήταν το καλύτερο πιοτό. Δεν βγαίνει επιά, το φάγανε 

τα ζα και δεν υπάρχει, παντέρμη γη...και χαμόμηλο. Από κια να είχαμε και τσάι, δεν 
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θυμούμαι, δεν ήτονε». Τώρα πίνει μόνο «και τσάι, καλοκημυθιά» που τα αγοράζει. 

 

Όταν ερωτήθηκε αν γνωρίζει παραδοσιακές πρακτικές, απάντησε «εγω θα σου πω ήνταν 

κανουνε όταν κάποιος είναι κρυωμένος. Του κάνουν εντριβή στην πλάτη, του θέτουνε 

ποτήρια», «(εντριβή)με ρακί και πετρέλαιο, και πετρέλαιο βάνανε αλλά εγω δεν έβανα γιατι 

είχε βρομιά. Ετότε βάναν ότι έκαιγεν. Οινόπνευμα. Και εγω τοτές μου εθέτανε, έθεκα και γω 

πολλά, ξελάφρωνε ύστερα η πλάτη μου και ετότε σε πιάνανε ετσά (μου δείχνει) το κρέας και 

του κάναν ετσέ», «ναι και πιάνανε μετά ύστερα, το δα με τα μάτια μου και έκανε τσε λίγα 

λίγα, ετσέ και κάνανε δυο, τρία χαρακές και βάζανε το ποτήρι επάνω και ετράβανε το αίμα 

κιονά και έφευγε και ξελάφρωνε. Για κείνη την γιατρειά κάνανε οι παλαιηνοί οι 

κακομοίρηδες», «άμα είχανε πυρατό  βάνανε τσικουδιά, δροσερό νερό, κι άλλα πράγματα, 

τότε θερμόμετρο δεν υπήρχε, πράμα», «εβάνανε ξύδι κα νερό, και βάνανε ένα πανί, 

πετσετάκι πράμα. Το ξύδι και το νερό ήτονε κρύο και το βάνανε παέ (μου δείχνει το μέτωπο) 

και το θέταν παέ και έπεφτε ο πυρετός». 

 Αναφέρει ότι θυμάται πως αυτές οι πρακτικές βοηθούσαν τον κόσμο και ότι πιο συχνά 

εφαρμόζονταν σε μεγαλύτερης ηλικίας, «τους πιο μεγάλους δα τους ηλικιωμένους τα κάνανε 

αυτά...» 

Η κ. Δ λέει ότι ότι τα παιδιά της δεν μάθανε να χρησιμοποιούν τέτοιες πρακτικές ή βότανα, 

δεν χρειάστηκε εφ’ όσον «εε αυτό μετά, εγύρηκε. Ήρθανε οι γιατροί». Θεωρεί ότι για τους  

νεότερους, δεν υπάρχει λόγος να μάθουν για την χρήση βοτάνων ή παραδοσιακών τεχνικών. 

Συγκεκριμένα αναφέρει «δεν έχει ανάγκη εσείς να μάθετε τέτοια πράγματα. Τώρα πια με το 

μόνο μόνο πππρρ, ξα και τη βαρεμένη εδά, την ώρα που θα απομείνει έγγυος, σηκώνεται και 

πάει του γιατρού, κάνει εξέταση, το αίμα, το ένα το άλλο και θορεί ήντα είναι ή αγόρι ή 

κορίτσι μετά 3, 4 μήνες. Αλλιώς επεριμένανε να γεννηθεί για να δούνε ήντα ήτονε το 

κοπέλι.» 

 

 

Διατροφή  

Πρίν και κατά την διάρκεια του πολέμου, όταν ήτανε μικρή η κ. Δ. αναφέρει, «...Ο πατέρας 

ήταν βοσκός. Έφευγε τον οκτώβη και ήρχονταν τον Απρίλη. Και μας ήφερνε της μανας μου 

της κακομοίρας. Ετότε οι άνθρωποι ζούσανε μονο από την εξοχή, από τα χόρτα, ένα 

περιβολάκι καμια πατάτα, κουκιά, παπούλες. Αυτή ήτονα τροφή. Κρέας τη Πασχουσα, τα 

χριστούγεννα.», «ήτονε η τροφή, χόρτα, χόρτα υποχρεωτικώς και σκέτα χωρίς πράμα και 

λίγο, λίγο λάδι και λίγο λίγο ψωμί» 

 

Τώρα, σε σχέση με την καθημερινότητα της λέει, «το μεσημέρι τρώγω φαί, μετά (τον 

μεσημεριανό ύπνο) δηλαδή θα πιω τον καφέ, θα φάω ένα φρούτο.... , το βράδι θα βάλω ένα 
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τσάι ή γάλα». Η κ. Δ. λέει σε σχέση με τις διατροφικές της συνήθειες «εμένα λέω ότι μου 

κάνει όρεξη θα το φάω, χθές έσαξα ντολμαδάκια.», «εψές που ήμουν εκιά κάτω και οι 

συνηφάδες μου κρατούσανε γλυκά. Εγώ δεν τα θέλω. Δεν τα πολυαγαπώ τα γλυκά και 

κουλουράκια να είναι ξεροκιανά τα τρώγω. Τα γλυκά του κουταλιού και τανά δεν μ 

αρέσουν». Το βράδι όταν θα σηκωθεί από το κρεβάτι θα φάει λίγο φρούτο ή μια καραμέλα. 

 

Σε σχέση με το αν καταναλώνει αλκοόλ λέει, «αμίτα πίνω και γκαζοζάκια πολυ, καμιά φορά, 

πορτοκαλάδα,κρασί δεν πίνω», συμπληρώνει ότι δεν πίνει ούτε ρακί και ότι δεν συνήθιζε να 

πίνει ούτε νεότερη, λέει «δεν έπινα στα νιάτα μου...νερό καθαρό, σκέτο νερό μ αρέσει.». 

 

Καθημερινή δραστηριότητα - ρουτίνα 

Συνηθίζει να πλέκει και είναι περίφανη γι’ αυτό. Η ίδια αναφέρει ότι όταν δεν κλαίει, η 

όραση της είναι πολύ καλή. Η κ. Δ. δείχνει ένα εργόχειρο της και είναι εξαιρετικά 

λεπτομερές, η ίδια σχολιάζει «και αυτό δεν είναι πράμα, αν δεν είναι τα μάτια μου δάκρυα 

γεμάτα κάθομαι τσε και πλέκω χωρίς γυαλιά... και την νύκτα.» 

 

Η κ. Δ. περιγράφει τον τρόπο που περνάει την μέρα της: «τα μεσημέρια υποχρεωτικώς θα 

θέσω. Ξεκουράζομαι, κοιμούμε κιόλας...δυο ώρες...και ξυπνώ. Και είμαι ξυπνητή εκιά, και 

εχω το κομπιούτερ και βάνω τηλεόραση, και ύστερα θα βαρεθώ θα  σηκωθώ θα πιω τον καφέ 

μου», «να σου πω ήντα έχω το βράδι; Αφήνω την τηλεόραση και παίζει. Σιγά σιγά και παίζει 

μια θέτω και σηκώνουμε, όταν επαίζει ένα έργο τότε εθέτω κοιτώντας και ύστερα θα 

σηκωθώ, θα καθαρίσω τίποτα μανταρινάκι πράμα, μια καραμέλα, και ύστερα πάλι θα 

ξαναθέσω. Ετσά το κάνω». Ακούγεται συμβιβασμένη με την υπάρχουσα κατάσταση, την 

αποδέχεται. Αυτή είναι η ζωή της εδώ και αρκετά χρόνια και αυτή θα συνεχίσει να είναι στο 

εξής.  

 

Η κ. Δ. αναφέρει ότι ποτέ δεν κάπνισε. 

 

Δεν συνηθίζει να βγαίνει έξω από το σπίτι, ούτε για βόλτα και εξηγεί τους λόγους, «δεν πάω. 

Δεν πάω παιδί μου, γιατί φοβούμαι να μην πέσω, να βαρώ γιατί είναι οριμένες στην ηλικία 

μου και πέφτουν και μέσα στο σπίτι και σπούνε τα πόδια τους, την λεκάνη τους και φοβούμε. 

Εδώ δίπλα έχω ένα αμπέλι και ένα περβολάκι, ε δεν επάτησα ποτές τα πόδια μου καθόλου, 

δεν επήγα...και έχω το βεργάκι και πάω σιγά σιγά, και εμά λέω και αν τύχει και μπερδευτώ 

και πέσω και επού θα είναι οι άλλοι οι ανρώποι», «η κόρη μου, τα συντηρά, μου φέρνει το 

σταφύλι μου, φέρνει το περβολικό γιατί έχει εκεί ένα περβολάκι και μου τα φέρνει στο σπίτι 

μέσα». Στην προσπάθεια να προστατεύσει τον ευατό της περιορίζεται σε μία φτωχή 

καθημερινότητα. Είναι ένας φόβος που την περιορίζει ή μία πραγματικότητα που 
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συνειδητοποιεί; Βιώνει όμως παράλληλα την φροντίδα και την αγάπη. Η κόρη της την 

εξυπηρετεί όπου η ίδια δεν τα καταφέρνει. 

 

Καθαρίζει μόνη το σπίτι της, σχετικά αναφέρει, «ναι μοναχή μου η κακομοίρα, κάθοντας....ε 

παέ λακίζω εγώ, τι να σφουγγαρίσω, πράμα. Δεν θέλει πράμα εδω, εδά δεν μπαίνω μόνο εκια 

δα στον ήλιο, δεν έρχομαι εγώ παέ. Μέσα κιε σφουγγαρίζω, το πλυντήριο πλύνει, η κουζίνα 

πατείς το κουμπάκι κάνεις ετσέ και μαγειρεύει». Είναι αυτοεξυπηρετούμενη πάρα τις 

σωματικές ενοχλήσεις που έχει και πάρα την θλίψη που την διακατέχει. Η ίδια σχολιάζει ότι 

οι οι οικιακές συσκευές κάνουν τις δουλειές, οπότε είναι ανεξάρτητη.  

 

Συνηθίζει να τρώει ανάμεσα στο ψυγείο και τον νεροχύτη, και γίνεται φοβερά περιγραφική 

στον συνεντευκτή, σαν να νιώθει περίφανη για τον τρόπο που έχει, λέει, «να δεις στον 

νεροχύτη πόσο όμορφα τρώω... εκιά το νερό, για να μην το βάλω στο ποτήρι και μόνο ένα 

ποτήρι έχω εμφιαλομένο και έχω εκιά την βρύση, το νεροχύτη και άκου δα τι θα σου πω, να 

δεις πόσο όμορφα τρώγω. Θέτω το πιάτο μου κια, στον νεροχύτη πάνω, το ψωμί μου και από 

κια εσκουπίζει η μία μου χέρα στον νεροχύτη πάνω και η άλλη μου τρώει. Το πιάτο επαέ και 

τρώω πολύ ωραία. Εναλλακτικά έχει μία ακόμη συνήθεια την ώρα του φαγητού, «άμα 

επαίζει η τηλεόραση ένα έργο να θέλω να το θορώ....έχω ένα σκαμπό και θέτω το πιάτο κια 

επάνω και το μπουκαλάκι το νερό και κάθομαι και ξανοίγω τηλεόραση με το φαί μου.» 

Συμπληρώνει «ναι πολύ με βολεύει... από τότες που επόμεινα μοναχή στο τραπέζι δεν 

επόμεινα μόνη ποτέ να φάω.». Ίσως ένιωσε δημιουργική, ότι βρήκε την καλύτερη λύση για 

τον ευτό της. Βρήκε δύο μεθόδους για την διαδικασία της μεσημεριανής διατροφής που της 

επιτρέπουν να μην νιώθει μοναξιά και να λερώνει το ελάχιστο δυνατό.  

 

Σκέφτεται συνέχεια τα παιδιά της που έχουν πεθάνει, πενθεί συνέχεια και περιγράφει δύο 

φάσεις της ημέρας που πάντα σκέφτεται τα παιδιά της και αισθάνεται ότι είναι εκεί μαζί της. 

Αναφέρει «πάααρα πολυ, και πολλές φορές, πάντα, αυτό το πράγμα την ώρα που θα κάτσω 

να φαω έρχεται στο μυαλο μου και γρηκώ τον γιό μου και μου λέει, έ μά, μαμά, μα γιάντα 

βάζεις εσύ στο απλό πιάτο το φαί σου και εμένα στο βαθύ... δεν υπάρχει μέρα που να φάω 

και να μην τον δώ...όταν τον εγρηκώ μου το λέει. Εσύ είσαι μικρός και πρέπει να τρώς 

περισσότερο φαί εγώ είμαι μεγάλη και δεν μου κάνει όρεξη να τρώω. Ναι μαμά εμένα μ’ 

αρέσει, και φάε όσο σου κάνει όρεξη. Τ’ άφησα μπλιο το πιάτο, μα εμένα μ αρέσει να το 

τρώγω και δεν πρέπει τοσο να να φέρει. Έ, μετά εχω τον μικιό. Να πιω καφέ και να μην τον 

θυμηθώ, να μην τον ακούσω. Απ’ την ώρα που θα φτιάξω τον καφέ για να τον επιώ τον 

εγρηκώ και μου λέει. Έ μάνα μα γιάντα μου βάζεις πολύ ζάχαρη στον καφέ; Για να μη πω 

πως δεν έχεις ζάχαρη και μου τον βγάζεις... . Μαθημένη είμαι μωρέ, μαθημένη είμαι και 

βάζω στον εδικό μου καφέ ζαχαρη πολύ και πρέπει να βάλω και στον εδικό σου. Έ μα εγώ 
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δεν μπορώ να τον πιω ετσά. Ε δεν, δεν φεύγει.......και ύστερο τρέχουνε τα μάτια μου, και 

κατεβαίνουνε στο στόμα μου...». Ο πόνος της είναι διάχυτος αλλά φαίνεται να την 

συντροφεύει και όχι να την διαβρώνει. Η θλίψη της είναι υγειής και φυσιολογική.  

 

Η κ. Δ. ομολογεί ότι είναι συνέχεια στεναχωρημένη και κουραμένη πια. Χαρά παίρνει μόνο 

όταν την επισκέπτονται τα εγγόνια της, οι κόρες και οι γαμπροί της. Επίσης την χαροποιεί 

και την ξεκουράζει όταν έχει παρέα και συζητά, «αλλιώς όταν είμαι μοναχή, σαν να ναι 

ταινίες και θυμούμαι το παραμικρό, μέχρι το παρόν. Τα κοπέλια μου, όπως τα ανάθρεψα, 

όπως τα γέννησα...». Νιώθει συχνά μοναξιά, καθώς οι γειτόνισες της είναι πολύ νεότερες, η 

ίδια παραθέτει «δεν έχω (παρέα). Γιατί οι γυναίκες επαέ είναι νέες και αυτές θέλουνε να 

πούνε τα δικά τους, εγώ δεν πάω και αυτές σε μένα δεν έρχονται», συνεχίζει «είχα, πιο 

μπροστά είχα παλιές γυναίκες και ήρχουνταν, σαν εμένα αλλά παδά επαιθάνανε όλες κι είμαι 

μόνο εγώ δα». Δύσκολη συνθήκη να χάνεται ο κύκλος των ανθρώπων που περιβάλει την 

καθημερινότητα ενός προσώπου. Η κ. Δ. συχνά μιλάει στο τηλέφωνο, αλλά δεν την 

ικανοποιεί η επαφή, αναφέρει, «ε παίρνω εγώ τηλέφωνο και με παίρνουν και μενα». 

 

Στάση ζωής 

Αναπαραστάσεις: 

Η κ. Δ. είναι πολύ ομιλιτική και εκφράζει λεκτικά και μη την χαρά της που βρίσκεται μαζί 

της ο ερευνητής και συζητάνε. Νιώθει μοναξιά και συχνά στεναχωριέται. Έχει 3 σημαντικές 

απώλιες στη ζωή της που την στιγματίσανε και επηρεάζουν ακόμη και σήμερα την 

καθημερινότητα της. 

Ξεκινά την συζήτηση αναφερόμενη στην πατρική της οικογένεια. Έχει την πρόθεση να είναι 

αναλυτική και συγκεκριμένη. Αρχικά έχει καθαρή σκέψη, γίνεται περιγραφική, η σκέψη της 

παρουσιάζει συνοχή. Σύντομα η σκέψη διαχέεται. Αρκετές φορές ο λόγος της είναι σχεδόν 

αποδομημένος αλλά με συναισθηματική συνέχεια. Έχει δυνατό μυαλό αλλά ο λόγος της είναι 

συχνά συγκεχυμένος. Αυτό οφείλεται και στην ελλειπή της εκπαίδευση.  

Σύντομα εκφράζει αυτό που την απασχολεί και την στεναχωρεί, «και τα εξυπηρέτουμε, 

εμπουρουμε και τα εξυπηρέτουμε. Εδά δεν μπορώ να αποφασίσω να πάω πιο εκεί.» 

αναφερόμενη στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της οικογένειας της. Νιώθει ανύμπορη, 

αδύναμη.  

 

Συχνά εκφράζεται σαν παρατηρητής σε καταστάσεις που δεν βίωσε άμεσα, περιγράφοντας 

όσα έχει ακούσει, π.χ. «...ο πατέρα μου και ειχιενε εκια τα ζα, και είχε ένα βεργάκι και είχενε 

ένα σιδεράκι από κια κάτω, ένα ...και όπως ήλαζε τα ζα, θωρεί και γυάλιζενε εκεί στο χώμα 

ένα πράμα, και πάει με το βεργάκι και το σκαλεύει. Και αυτή ήτονε χειροβομβίδα». 
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Περιγράφει τον θάνατο του πετέρα της σαν να ήταν αυτόπτης μάρτυρας. 

 

Πολύ συχνά και σε όλη την διάρκεια της συνέντευξης η κ. Δ. αναφέρεται στην οικονομική 

της ευχέρια στην δύσκολη περίοδο της κατοχής. Συχνά αναφέρει πόσο βοήθησε τους πιο 

φτωχούς συγχωριανούς της και ακούγεται περίφανη που η οικογένεια της είχε χρήματα.   

«ξιπόλιτα τα παιδιά, πηγαίνανε στο σχολειό, μεγάλα.  Αξιπόλιτα, και ντύσιμο; Ο θεός και η 

μοίρα τους. Ρουχα; Εμένα τα κοπέλια μου δεν εδυστυχίσανε, επειδή ήτονε τσαγκάρης και 

μετά επήραμε το εργοστάσιο και αλέθαμε αλεύρι. Δεν εδυστυχίσαμε στην κατοχή. Όχι. 

Εμένα φάγανε από τα χέρια μου ψωμί οι ανθρώποι. Και ότι μου πενε (ο σύζυγος της) τα είχα 

στο μυαλό μου. Μου λέει. Μην τυχόν και μπει μια γυναίκα στο σπίτι μας και δεν της δώσεις 

να φάει και να πιει», ««τοσές που παντρεύτηκα εγώ υπήρχαν πολλές, πείνα, δυστυχία, 

ξιπολισιά, κακοντυμένα ρούχα, παιδιά, οπωπωπω! Κατέχεις πως είχονε τα παντελονάκια των 

κοπελιώ, τα αρσενικά; Εγω όμως όχι, γιατί ητονε τσαγκάρης». Δίνει έμφαση στις κακουχίες 

που ονοματίζει, επιμένει να περιγράφει με λεπτομέρια τις συνθήκες της ζωής τότε για το 

σύνολο της κοινωνίας, καθώς αναφέρει συχνά ότι αυτή δεν είχε τέτοιο πρόβλημα.  

Και ενώ για πολλά χρόνια δεν χρειαζόταν να δουλεύει συστηματικά, μόλις αρρώστησε ο 

άντρας της, άλλαξε η ζωή της. Η κ. Δ. λέει «...ελιές, αμπέλια, περβόλια, όλα ήτονε...τα 

ανάθραψα και τα μεγάλωσα μαζί με τον άντρα μου και ύστερα τον έπιασε εγκεφαλικό και 

πέσανε όλα σε μένα». Μέχρι να συμβεί το εγκεφαλικό επικρατούσε το «μαζί». Τα έκαναν 

όλα μαζί. Και συνεχίζει «Αλλά δούλευα, πολυ σκληρά εδούλευα, έσκαφτα, είχα ζώα 

κουτουβάλια, είχα τον άντρα μου αρρωστάρη, είχα τον φοιτητή στην Ιταλία, ήντα δεν είχα;». 

Από όσα αναφέρει η κ. Δ. είναι ξεκάθαρο ότι έχει βιώσει εξαιρετικά δύσκολες περιόδους, οι 

οποίες άσκησαν ιδιαίτερη πίεση, άγχος και είχαν ως συνέπεια την σωματική κούραση.   

 

Η κ. Δ. παντρεύτηκε σύμφωνα με τα έθιμα της εποχής, «μια νυχτιά μου το πρωτόπε. Μου πε. 

Ο πατέρας σου σε πάντρεψε. Είμαστε γειτόνοι και αυτός ήτονε τσαγκάρης και ητον και η 

γυναίκα του πιο μπροστά πεθαμένη, στην γέννα της. Και επειδή ηταν ο πατέρας μου καλός 

άνθρωπος και η μανα μου και συνετάσονταν οι γονέοι μας...ειχαμε διαφορά 13 χρόνια». 

Όπως είναι εμφανές δεν υπήρχε το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής σε μία τόσο σημαντική 

απόφαση, απόφαση ζωής. 

«ναι. Το 42 που παντρεύτηκα εγώ ζούσαν οι Γερμανοί παέ, και περνούσανε ένας ένας 

Γερμανός από εδώ να μου πάρει θέλανε το κοπέλι, να πάει να το βαφτίσει....ναι.» «Ήτονε 

αντιπρόεδρος ο αντρας μου και συνεννοούντανε για το χωριό το να το αλλο οι γερμανοί....» 

«Αυτός είχενε λεφτά και τους τραπέζονε κιόλας. Εμείς είχαμε λεφτά τότε.....τα σπίτια δεν 

ήτανε έτσι (όπως τωρα) ένα χαμωτό ήτονε και όποιος είχενε κεραμίδια. Δεν ήτονε έτσι...». Η 

σκέψη της κ. Δ. συχνά είναι μπερδεμένη, οπότε και τα γεγονότα είναι λίγο συγκεχυμένα. Π.χ. 

παντρεύτηκε αφού έφυγαν οι Γερμανοί ή νωρίτερα; 
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«στο Ρέθυμνο. Γιάννης Παρασύρης. Και η άλλη κόρη στο Ηράκλειο, πολύ καλή. Οι δυο τση 

κόρες είναι σπουδαγμένες, οι γιοι της κάνουνε οικοδομές και έχουνε λεφτά πολλά». 

Παρατηρείται η επιμονή με τα χρήματα, τα οποία συνδέονται με την ευτυχία και την 

επιτυχεία. 

 

Ο μοναδικός στόχος ζωής που έχει αναφέρει εναι ο ακόλουθος και αφορά τα εγγόνια της: 

«ναι, οι μάνες τονέ, είναι το ένα παντρεμένο, τα άλλα ελεύτερα. Προσπαθώ και αγωνίζομαι, 

αν μπορώ να τα βοηθήσω.....στις παντριές τους». Πραγματικά αισθάνεται ότι έχει ένα 

σημαντικό ρόλο στην ζωή τους. Αναφέρεται στα παιδιά των αγοριών της που πέθαναν. Ίσως 

είναι ένα κίνητρο ζωής γιατί σε όλη την υπόλοιπη συνέντευξη είναι απλά περιγραφική σε 

σχέση με την ζωή που έζησε και χωρίς καμία αναφορά στο μέλλον. 

 

Η κ. Δ. αναφέρεται στην καθημερινή ανασκόπηση της ζωής της, «η ζωή μου είναι (τα 

εγγόνια της). Είμαι μόνη, ζω στο σπίτι μοναχή. Θα μαγειρέψω πράμα να φάω και μετά θα 

ξανοίξω να βλέπω τηλεόραση να δω κάτι. Την νύχτα, όταν ξυπνήσω έρχονται στο μυαλό μου 

όλα. Από τονε που γεννηθήκανε τα παιδιά μου και ήρθανε σε μένα, μέχρι ετότε που τα χασα 

και κλαίω....», «κοιτάζω τις φωτογραφίες τονέ και τους εκουβεντιάζω. Παλαιότερα μια το 

ξερε μια βραδιά και αργότερα το κατάλαβε, γιατί λέω γιάντα παιδιά μου φύγατε και μόνο μ’ 

αφήσατε μοναχή μου (κλαίει) πάρετε με κοντά σας και ύστερα κια σκέφτομαι, ήντα λέω δεν 

είμαι μόνη, εγώ, πολλές μανάδες σαν και εμένα, μα είναι μακριά και δεν έχω καμία κοντά να 

κουβεντιάζομε, να λέμε η μια της άλλης τον πόνο να μας επαίρνει, και ετσά παρηγορούμε. 

Θα σηκωθώ από τις... γροικώ ελευθερία, ένα πράγμα τα πόδια μου ούτε να κάθομαι και 

βγαίνει ετσέ και μρνίζει μρνίζει η κεφαλή μου και λέω εδά θα με πιάσει εγκεφαλικό. Και 

πηγαίνω στον νεροχύτη και πλύνομαι και με χτυπάει αέρας και ψύνω ένα καφέ και τον επίνω 

και μου περνά. Ετσά ζωή έχω.....ναι παιδί μου (συμβαίνει συχνά). Παρακαλώ τον θεό και 

λέω θεέ μου πήρες τα παιδιά μου, κάθε βράδι που θα κάμω τον σταυρό μου, να θέσω. Πήρες 

τα παιδιά μου, μου πεψες τα παιδιά, ήσαν καλά, μου τα πήρες, σκιάς εμένα, μην με θες, μην 

με κουράζεις, πάρε με και εμένα. Τούτο κάνω προσεχτικά κάθε βράδι και θέτω». Συνοπτικά, 

ξεκινά αναφερόμενη στα εγγόνια της που αποτελούν το μοναδικό κίνητρο ζωής, συνεχίζει 

αναφερόμενη στο μεγάλο κενό και τον πόνο που άφησε η απώλεια των δύο γιών της. Η ίδια 

αναφέρει ότι θέλει να πεθάνει και για να το επιτύχει προσεύχεται κάθε βράδι στο Θεό να την 

πάρει. Φαίνεται ότι αυτή η ιεροτελεστία πριν κοιμηθεί την ανακουφίζει. Επίσης περιγράφει 

την συνέπεια του υψηλού στρες στο σώμα της. Ξαφνικά όταν οι σκέψεις την πιέζουν, το 

κεφάλι της γυρίζει, ζαλίζεται, επίσης «έχω σκέψεις και με πιάνει ένα κρούξιμο παέ αλλά δεν 

κάνω να σείρω φωνή. Να φωναξω δυνατά». Έχει μάθει τον τρόπο που ηρεμεί τον εαυτό της 

και αντιμετωπίζει αυτές τις κρίσεις, τότε όμως είναι τόσο κουρασμένη που προσεύχεται να 
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πεθάνει. Συγκεκριμένα στην ευχή της γειτόνισσας της «στα 115 να φτάσεις!», απαντά «ε, να 

ελευτερία, να μην μου το λες τονά το πράμα, εκουράστηκα, ξεβαρέθηκα». Κουράστηκε να 

ζει. Έχει παρετηθεί μεν – δηλαδή εύχεται να πεθάνει , όμως προσπαθεί να ζήσει όσο γίνεται 

καλύτερα την καθημερινότητα που της απομένει. 

 

Η κ. Δ. νιώθει μοναξια και εγκατάληψη χωρίς τους δυο της γιους. Είναι απαρηγόρητη. Παρ’ 

όλα αυτά δεν έχει παρετηθεί εντελώς από την ζωή. Φαίνεται να το ένστικτο της επιβίωσης να 

είναι πολύ δυνατό, πιο δυνατό από αυτόν τον απύθεμενο πόνο περιγράφει η ίδια . «ναι πάρα 

πολύ, πάρα πολύ(αισθάνεται θλίψη) και ξερετε τι με τρώει; η ζήλια, η οργή που όταν γίνεται 

εδώ στην πλαταία και μαζεύονται από τα ξένα οι ανθρώποι (οι συμμαθητές των γιών της)  

και βλέπω... που πηγαίνανε μαζί στο σχολειό......ναι, και λέω κοιταξέ τους να εκεί, που έγινε 

του κυρα Γιώργη τους γιούς, όταν εκάνανε παέ το μνημόσυνο της μάνας τους και.. λέω για 

έλα να δεις. Εμένα που τζη, ποιος θα σταθεί εμένα πάνω;........και στεναχωρούμε πάααρα 

πολύ!».  

Είναι φανερό ότι δεν αισθάνεται πάντα ασφαλής, παρ’ όλο που η κόρη της μένει κοντά στο 

σπίτι της. Η ίδια στην ερώτηση αν αισθάνεται ασφαλής, αναφέρει, «μόνο εάν προλάβω που 

θα πάρω τηλέφωνο την θυγατέρα μου παέ». 

Αντιλήψεις: 

Καθώς περιγράφει τον θάνατο του μικρού της γιου, λέει: «...Εμείς κατεβάσαμε καθηγητή από 

το Υγείας. Τον καλύτερο καθηγητή της Αθήνας.....τον κατεβάσαμε με τον κουνιάδο μας και 

τον συμπέθερο μας τον έφεραν και είπενε νάρκωση άλλα όχι και τόσο πολύ, έφυγε μετά 

ύστερα και είπενε, ε τον κακομοίρη αυτός ηπήρε πολλά λάβητα. Όπως τον εναρκώσανε 

έκανε 8 μήνες στο νοσοκομείο, αμίλητος, ακίνητος.....του κάμαν εγχείρηση, του αφεραίσαν 

το νεφρό και ήτονε ναρκωμένος 8 μήνες και τον επήγαμε και στο στρατιωτικό νοσοκομείο 

στην Αθήνα και εκεί απόθανε. Στο στρατιωτικό νοσοκομείο στην Αθήνα. Ενάμιση μήνα 

έκανε εκεί». Είναι φανερό ότι θεωρεί ο γιος της έπεσε σε κώμα από ιατρικό λάθος. Δεν 

γνωρίζουμε αν έχει δίκιο, ή εάν έχει παρεξηγημένη αντίληψη για το γεγονός αυτό. Σε κάθε 

περίπτωση δείχνει ότι αντιλαμαβάνεται το σύστημα υγείας αναξιόπιστο. 

 

Μία ακόμη αντίληψη της κ. Δ. αφορά τον θάνατο του μεγάλου της γιου, υποστηρίζει ότι: 

«όταν επήγαιναν στο σχολειό, στο γυμνάσιο του δώσανε γρίπη....(πήγανε πρώτα)στα 

Ανώγεια. Και το επήγαμε μετά στο Ρέθυμνο. Μα έκλεισε μετά αυτό το παντέρμο. Εμείς 

είχαμενε, δεν επληρώναμε, σε μια κλινική, του Βαβουράκη λεγετο. Ποιός κατέχει ηντά του 

κάμανε, ηντά του δώκανε δα, γιατί και άλλος στην ίδια ηλικία, του δώκανε το ίδιο και 

επόθανε και αυτός την ίδια ηλικία.» Υπάρχει μία ξεκάθαρη αιτιολόγηση στη σκέψη της κ. Δ. 

σε σχέση με την αιτία που αρρώστησε σοβαρά ο γιός της.  
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Για τον θάνατο και των δύο γιών της έχει μία εξήγηση που αφορά ιατρικό λάθος. Πιθανά 

αυτή η σκέψη την βοηθά να μην συνδέεται με το θανατο των παιδιών της. Π.χ. δεν 

κληρονόμησαν αδύναμη κράση από αυτήν κ.α. Το αποτέλεσμα όμως δεν αλλάζει το σύστημα 

υγείας ευθύνεται. Γεγονός περίεργο γιατί δεν εκφράζει κανένα θυμό, δεν αναφέρεται σε 

ευθύνες και δημιουργεί σχέσεις με τους γιατρούς. Όπως η ίδια ανέφερε για την σχέση που 

έχει με τον περιφεριακό γιατρό. 

  

Η κ. Δ. θεωρεί ότι «εδά με το γιατρό και έχουνε αρρώστιες, μια φορά γεννούσανε γερά 

(παιδιά)», η εξήγηση που δίνει είναι η εξής «ήτονε η τροφή, χόρτα, χόρτα υποχρεωτικώς και 

σκέτα χωρίς πράμα και λίγο, λίγο λάδι και λίγο λίγο ψωμί»,  «πιο πολυ αυτά τρώγανε χόρτα, 

κουκιά, κατέχεις κιονά...και γάλα όποιος είχε, το κρέας; Να σου πω μπακαλιάρο είχαμε 

τοσάς...». Η κ. Δ. πιστεύει ότι η κακή διατροφή μια κάνει ασθενικούς και έστι εξηγεί ότι οι 

άνθρωποι της γενιά της ήτανε πιο γεροί. Γενικά από το σύνολο της συνέντευξης φαίνεται ότι 

η κ. Δ. έχει πάντα μια απάντηση για τα πράγματα.  

 

Άλλη μία άποψη της κ. Δ. αφορά το λόγο που η μητέρας της έζησε τόσα χρόνια και υγειής, 

χωρίς προβλήματα. «Δυό ασπιρίνες έπινε την εβδομάδα για πόσα χρόνια που ζούσε. Δεν είχε 

την μέση της, τίποτα.....δεν αρρώστησε ποτέ». Θεωρεί σημαντικό να αναφέρει την 

συστηματική λήψη ασπιρίνων, την οποία ξεκάθαρα συνδέει με το γεγονός ότι δεν νόσησε 

ποτέ.  

 

Νοηματοδότηση στην ζωή της κ. Δ. δίνουν μόνο τα ορφανά εγγόνια της, «με χρειάζονται, 

έχω και αυτοινών τον νου. Εδά είχα τον Γιάννη και τζη είχα εγώ. Θα περάσει, θα περάσει, το 

να, το άλλο. Έχω, μ αγαπούνε, με προσέχουνε, σκέψου και αν απομείνει ένας άνθρωπος 

μοναχός στο σπίτι μέσα.......(σκέφομαι τα παιδια μου που χάθηκαν) συνέχεια, συνέχεια. Τα 

ορφανά προπαντώς».Βέβαια η αγάπη που εισπράτει και η φροντίδα είναι πολύ σημαντικά 

αλλά η ίδια αιαθάνεται χρήσιμη, σημαντική στην ζωή των εγγονών της. 

 

Η κ. Δ. αναφέρεται στις σύγχρονες γυναίκες όταν λέει, «εδά, να μην λένε οι γυναίκες πως 

κουράζονται, ούτε να μην στεναχωρούνται και ούτε πράμα». Προφανώς θεωρεί την 

σύγχρονη ζωή εύκολη σε σχέση με την καθημερινότητα που γνώρισε η ίδια όταν ήταν πιο 

νέα. 

Πνευματικότητα: 

Η κ. Δ. πιστεύει στο Θεό και είναι πολύ σημαντική αυτή η πίστη στην ζωή της. Παρά την 

απώλεια της, βρήκε ένα ασφαλή τρόπο να εκτονώσει την πίκρα της και την προδωσία που 

ένιωσε από το Θείο, όταν έχασε τα παιδιά της, λέει: «γιατί είναι αλμυρό (το δάκρυ). Γλυκιά 
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είναι η ζωή; Του Θεού του παραπονιούμε πολύ. Τους Αγίους δεν τους θέλω, θαύματα 

ψευτιές......εδά, μετά τα παιδιά μου. Εγώ γονάτιζα και επαρακάλουμα και έκανα τον σταυρό 

μου, στους Αγίους, του θαυατουργούς, εδά έχουμε τον Άγιο Χαράλαμπο, τον θαυματουργό. Ε 

και γιάντα δεν μου κάναν εμένα. Τον έταξα, του έκαμα άρτους, πράματα, έταξα να τον εκάμω 

δώρα....βοήθεια δεν είδα. Και κατεχεις εδά; Μια γυναίκα, Αγίησα, μα δεν την είδα, πως την 

ελένε και εξήγησε το ευαγγέλιο ο παπάς...και είχε λέει τέσσερις άντρες παρμένους...και 

ύστερα πήγαινε λέει για τον πέμπτο, και επέρασε λέει ο Χριστός και δεν ενθυμούμε πολλά 

και είπε, το πενε λέει, και δεν μπορείς να αλλάξεις πίστη; Και έλλαξε λέει ετοσας την πίστη 

τση και εδά την κάμανε αγίησα και την λειτουργούν στην εκκλησιά. Ε, μπορέι ύστερα κ 

ύστερα να πιστέψεις κεινά την λειτουργιά;.....όλοι οι πλούσιοι μια φορά, πραγματικά, τι 

ψώματα το λέω;....ένας πλουσιος θα χτίσει μια εκκλησιά και ύστερα θα τον εκάμουν άγιο και 

καλέι θαύματα. Ήντα θαύματα; Ήντα τα θαύματα επαέ; Δεν μου λές ότι πανε στην εκκλησιά 

και την εκδίνουνε; Στην Αξό επαέ. Την κατέχεις την Αξό. Πρώιμα επήγανε δυό κλέφτες και 

είχανε τα άγια λείψανα φερμένα από πάνω, ενός αγίου. Τα χανε σε ένα κουτί. Είδαν αυτοί το 

ουτί και νομίζαν πως έχει μέσα λεφτά και το πήρανε και πήρανε και ότι είχανε, πήρανε ότι 

τότε είχανε, γιάντα τότε εσάς. Οι Αγίοι που λένε, γιάντα δεν ξυλιάζανε τα χέρια τους; Ε; Και 

ύστερα το φωνάξανε στο μεγάφωνο, το βάλανε στην εφημερίδα, πήραν ότι πήραν, τα άγια 

λείψανα να τα γυρίσουν πίσω, γιατί τα χανε φερμένα από πάνω και πάνε και τα πετάνε σε 

ένα σόκαρο και τα βρήκαν ύστερα και τα παίρνουν και τα πήγανε εκεί ύστερα. Γιάντα δεν 

έκαμε το θαύμα του τότες τα χέρια τους να ξυλιάσουν; Σε ρωτώ; Ε κιονά δεν τα πιστεύω, τον 

Θεό μόνο.  

Οι άγιοι απορρίφθηκαν και ο Θεός είναι φροντιστικός και σπλαχνικός. Η πίστη της αποτελεί 

σημαντικό κομμάτι στην ζωή της. Κάθε μέρα ανακουφίζεται μέσα από την προσευχή, 

επιθυμεί να πεθάνει για να νιώσει ανακούφισει αλλά τώρα και για όσο ζει προσπαθεί να είναι 

ευγνώμων.  

 

Σε όλη την συνένετυξη η κ. Δ. ακούγεται ήρεμη, αισιόδοξη και δυνατή, παρά τον πόνο που 

βιώνει, ενώ καταθέτει αντιφατικές σκέψεις και συαισθήματα. Λέει, «επαραπονιούμαι, 

παραπονιούμε πολύ διότι δεν μ άφηκε τα κοπέλια μου να τα χαρώ εγώ και να χαρούν και 

αυτά την λεβεντιά τονε και τα γράμματα τονέ. Γιατί αυτά ήσανε για τον κόσμο, αυτά είσανε 

άξια, χαϊριλίδικα, πως να στο πω;.............θορώ τονέ γιατί οι σόκερες μου είναι 

κατάκοιτες....κατάκοιτες και ποθαμένες σόκερες πολλές και έτσι εδά που είμαι εγώ, παίρνω 

το φαρμακό μου....μαγειρεύω μοναχή μου, πλύνομαι, σάζομαι, είμαι ευχαριστημένη....είμαι 

πολύ ευχαριστημένη...». Ακούγεται αντιφατική καθώς ενώ παραπονιέται στο Θεό για την 

απώλεια της, και ενώ επιθυμεί να πεθάνει ταυτόχρονα είναι ευχαριστημένη που την 

φροντίζει ο Θεός. Σε σχέση με τις συνομίλικες της είναι πολύ καλά και αυτό την κάνει 

ευχαριστημένη.  
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Π. Γ. 

Ο κ. Π. ζει με την συζυγό του. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, στο οποίο 

βρισκόταν και η σύζυγος που είχε το ρόλο του παρατηρητή και κάποιες φορές επενέβει στην 

συζήτηση. Ο κ. Π. ήταν ιδιαίτερα διαθέσιμος για την συνέντευξη, συχνά γινόταν πολύ 

αναλυτικός και δεν έδειχνε να κουράζεται. Αντιθέτως μάλλον τον ικανοποιούσε να εξιστορεί 

την ζωή του. Υπήρξε ιδιαίτερα φιλόξενος και χαλαρός στις αποκαλύψεις για την ζωή του. Η 

εικόνα του ήταν πολύ προσεγμένη όπως και το σπίτι στο οποίο ζούσε. 

 

Ο κ. Π. προέτρεψε τον συνεντευκτή να του προτίνει από ποιες πληροφορίες να ξεκινήσει την 

διήγηση του. Η συνεντευξη ξεκίνησε από την πληροφορία ότι ο ίδιος γεννήθηκε και 

μεγάλωσε στα Ζωνιανά. Στη συνέχεια, η συζήτηση οδηγήθηκε στον στρατό, λόγω των 

μετακινήσεων που επέβαλε στον κ. Π. 

 

Έτος γέννησης: 1929 

Γέννηση, καταγωγή: Ζωνιανά 

Εκπαίδευση: Τρίτη δημοτικού 

Πατρική οικογένεια (αδέρφια/ οικονομική κατάσταση): 9 αδέρφια/ μεσαία εισοδήματα 

Οικογενειακής κατάσταση ( παντρεμένος/ παιδιά ): παντρεμένος / 5 παιδιά 

Επάγγελμα – απασχόληση: κτηνοτρόφος  

Οικογενειακή ζωή: 

Πατρική οικογένεια:  

Ο κ. Π. γεννήθηκε στα Ζωνιανά, ο ίδιος αφηγήθηκε: «Εγώ γεννήθηκα εδώ πιο πάνω, είναι το 

σπίτι μας. Εγεννήθηκα μες στο σπίτι μας. Ούτε σε γιατρούς θα πηγαίναμε τότε, τίποτα,  μας 

εγεννούσαν οι γυναίκες εδώ πέρα κι είχαμε μια μαμή εδώ πέρα κι ήτανε η γιαγιά μου».  

Μέσα από το παραπάνω απόσπασμα, γίνονται κατανοητές και οι συνθήκες κατά τις οποίες 

πραγματοποιούνταν οι γέννες εκείνη την εποχή αλλά και την αναγνώριση των  

ιατροφαρκευτικών παροχών της εποχής.   

 

Ο κ. Π. συνέχισε αναφερόμενος στα αδέρφια του: «Ήταν η Κατοχή… εγώ ήρθα, εμείς 

ήμασταν εννιά αδέρφια. Οχτώ αγόρια και μια κοπελιά. Λοιπόν. Έχουνε πεθάνει τώρα δυο 

τρεις αδερφοί από καρδιά. Και ζούμεν, οι πιο πολλοί ζούμεν ακόμη. Η αδερφή μου είναι 

παντρεμένη κι έχει δώδεκα παιδιά. Η αδερφή μου....στο Ηράκλειο μένει.», «Εγώ είμαι ο 
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δεύτερος, απ’ τα εννιά αδέρφια είμαι ο δεύτερος εγώ. Ναι. Ο πρώτος έχει πεθάνει και πιο 

μικροί από μένα δυο τρεις. Λοιπόν… εγώ είμαι το δεύτερο παιδί». 

Η αναφορά που κάνει στους θανάτους των αδερφών του, είναι αόριστη και δεν αναφέρεται 

στον ακριβή αριθμό αυτών που πέθαναν ή είναι στην ζωή.  

 

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην οικονομική κατάσταση της πατρικής του οικογένειας: 

«Περιουσία δεν είχαμε περιουσία αλλά μόνο κρασί εβγάναμεν και τα πρόβατα ό, τι βγάνουν 

τα πρόβατα. Εσπέρναμε βέβαια όλα τα βουνά που  ‘ταν απάνω τα σπέρναμε τότε. Είχαμνε 

αγελάδες, ζευγάρια και ζούσανε δυο τρεις σε κάθε ζευγάρι. Εκουτούσανε δυο τρία άτομα, 

γυναίκες άντρες εσκάβαν τα πεζούλια με τις σκαλύδες. Ε, και βγάλαμε πολύ ψωμί δηλαδή 

κριθάρι τα’ αλωνεύγμε και τ’ αλέθαμε στο μύλο απ’ τ’ Ανώγεια τα πηγαίναμε και τα’ 

αλέθαμε. Είχε εργοστάσιο (…) τον καρπό.», «Ναι, οι γουρούνες ήτανε οι ελιές μας εμάς 

τότε. (γέλιο)», «Ναι ναι ναι ναι. Και τη βγάναμεν. Ε, συνεχίσαμε τώρα κι ύστερα εφύγαν οι 

Γερμανοί, καλυτερεύαμε λίγα λίγα και καλυτερέψαμε ύστερα και κάμαμε και πολλά πρόβατα 

και κάμαμε και περιουσίες, ξέρω γω τι κάτι τις εκάμναμε».  

Σε μία αναλυτική εξιστόρηση σχετική με τα εισοδήματα της οικογένεια του, διαφένονται οι 

συνθήκες ζωής της παιδικής του ηλικίας. Από όσα παρουσίασε αποκαλύπτεται, ότι δεν έζησε 

την πείνα και την φτώχεια, όμως εργαζόταν σκληρά από παιδί. 

 

Άμεση οικογένεια 

Ο κ. Π. παντρεύτηκε σχεδόν 20 χρόνια μετά την αποχώρηση των Γερμανών και πήρε μία 

γυναίκα πολύ πιο νέα απο τον ίδιο, όπως ο ίδιος παρέθεσε: «Όχι, οι Γερμανοί εφύγανε το 

‘45. Κι εγώ επαντρεύτηκα το ‘64. (γέλιο)». Η σύζυγος μπήκε στην συζήτηση και προσέθεσε: 

«Όταν ήρθαν οι Γερμανοί, όταν εφύγαν δεν ήμουν γεννημένη», συνέχισε ο κ. Π. «Εγίνηκε το 

‘47. Το ‘47 είναι γεννημένη και οι Γερμανοί… δεν έζησεν αυτή την πείνα των Γερμανών, το 

τρομοκράτημα.». Τέλος συμπλήρωσε: «Εγώ επαντρεύτηκα το ‘63. Και το ‘64 στεφανώθηκα. 

Το ‘63 (κάτι λέει η Γυναίκα) εντάκαρα κι έχτισα το σπίτι τούτο. Λοιπόν, το ‘64 

αρραβωνιάστηκα κι είχα το σπίτι χτισμένο, μόνο την ταράτσα, είχα καλοπιασμένη την 

ταράτσα». Το ’63 έδωσε τον λόγο του, ζήτησε την νύφη από τον πατέρα της,  ενώ η τελετή 

του γάμου έγινε το ’64. Φαίνεται  ότι ο κ. Π. παντρεύτηκε όταν είχε έτοιμο το σπίτι του και 

όχι νωρίτερα.   

 

Επαγγελματική ζωή: 

Ο κ. Π. αναφέρθηκε αναλυτικά στην επαγγελματική του ζωή. Ασχολήθηκε κυρίως με την 

κτηνοτροφία αλλά παράλληλα φρόντισε και γεωργικές εκτάσεις. Δούλεψε όλη του την ζωή,          

και ακόμα είναι ενεργός επαγγελματίας, στον βαθμό που του επιτρέπει η ηλικία του. Έχει 
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μειωμένες δυνατότητες, οπως ο ίδιος ομολογεί, αλλά δεν παύει να πηγαίνει στα ζώα και τα 

χωράφια του. Ακολουθούν αποσπάσματα από την συνέντευξη, στα οποία ο κ. Π. γίνεται 

γλαφυρός και αναλυτικός σε σχέση με την επαγγελματική του ζωή και εμπειρία.  

Αρχικά έκανε αναφορά στην παιδική και νεαρή του ηλικία, δηλαδή στην πατρική του 

οικογένεια:  «Ναι ναι (είχαμε πρόβατα.). Από κει αν ζούσαμε. Και είχαμε μια γουλιά ψωμάκι 

και τη βολεύαμε. Λάδι δεν εβγάναμε τότε καθόλου, εδώ. Και το γάλα με το λάδι είχαμεν μια 

γουρούνα, γουρούνα τη λένε, κι έκανε δυο αδειανιές το χρόνο. Και πουλούσαμε τα 

γουρούνια κάτι χασάπηδες τα παίρνανε, για να πουλούσαμε τα γουρούνια στο Ηράκλειο και 

παίρναμε λάδι και μας φέρναν το λάδι με τα γουρούνια».  

Στην συνέχεια η ταυτότητα που έδωσε στον εαυτό του είναι του κτηνοτρόφου. «Ναι 

κτηνοτρόφος. Συστηματικώς», «Όλα όλα. Όλα τα φτιάχναμε! Και τυροκομούσαμε και 

σφάζαμε και κάναμε και δείχναμε.». Η σύζυγος συμπληρώνει, «Όλη του η ζωή είναι στην 

κτηνοτροφία. Εδά τελευταία…»,  «Από 5 χρονώ ήτανε στην κτηνοτροφία μέχρι τα 75.»  

 

Συνέχισε, εξηγώντας τις αλλαγές στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις μετά το γάμο του: 

«Μετά που παντρεύτηκα εγώ αγόραζα ένα κομμάτι χωράφι από τα ιδρύματα στο Ηράκλειο 

πιο πάνω στην Μαλάρες το λένε, ναι , και το φύτεψα ελιές άμα ήμουνα παντρεμένος το 

φύτεψα ελιές. Και με τον αδερφό μου μαζί δυο μερίδια και βάλαμε 1000 λίρες στις ελιές. 

(…) και βγάναμε ύστερα λάδια πως βγάνουνε 6, 7 τόνους λάδι με τον αδερφό μου, τα 

μοιράσαμεν και αμπέλια είχεν ο πατέρας της…». Τώρα κάνοντας αναφορά στον πεθερό του, 

συμπεριλαμβάνει την περιουσία της γυναίας του: «Ναι, είχε ο πατέρας της αμπέλια, πολλά 

αμπέλια και χωράφια και, ε, απόθανε ο πατέρας της εφύγαν τ’ αδέρφια της για τη Γερμανία, 

οι αδερφίδες τσι τ’ αδέρφια της και απομείναν τα χωράφια όλα ύστερα παν στα χέρια μου 

εμένα. Έφυγε κι η μάνα της ύστερα, έφυγαν τα δυο κοπέλια ύστερα, επήγαν στην Αθήνα 

όλα…», «Και παντρευτήκαν κάθισαν κάτου… ό, τι είχαν να πάρουν αυτοί απομείνανε στα 

χέρια της. Και τα καλλιέργησα εγώ, εξεπάτωσα τ’ αμπέλια τα μπαγιάτικα κι έβαλα 

σουλτανιά και καταγίνομαι με την περιουσία της.», «Όχι τ’ αμπέλια εξεπάτωσα κι έβανα 

ελιές. Τ’ αμπέλια εξεπάτωσα που ‘τανε μπαγιάτικα κι έβαλα σουλτανιά. Η σουλτανιά στα 

θήρα τότε έπιανε λεφτά, πολλά λεφτά. Κι έβγανα πολλά λεφτά και ξεπάτωνα…», «Ετούτο 

ήτανε το ‘71. Με τα πρόβατα ήσανε μεγαλώσανε τα παιδιά. Ο πρώτος γιος που κάθεται 

απάν’ και του ‘μεινε αυτουνού ευκαιρία το ‘80 και μετά… το ‘81…», λεέι η σύζυγος. 

 

Τελικά ο κ. Π. αναφέρθηκε στην επαγγελματική του ζωή που ακολουθεί σήμερα: «Εγώ και 

τώρα δουλεύω κανονικά , ό, τι μπορώ. Ό, τι δουλειά έκανα μια φορά μιαν ημέρα κάνω δα 

πέντε μέρες. Κατάλαβες;». Τελικά επαναπροσδιόρισε και τελικά ανέφερε, «Όχι όλα. Όλες τις 

δουλειές τις ξετέχω ακόμη, όλες τις δουλειές αλλά δε μπορώ…», «Ε, άλλαξαν χαθήκαν οι 

δυνάμεις μου και δεν κάνω τη δουλειά που έκανα μια φορά». 
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Ο κ. Π. υποστήριξε ότι μέχρι το 1998, εργαζόταν κανονικά, μετά άρχισε να χάνει τις 

δυνάμεις του: «Μέχρι του ‘98 που έκαμα την εγχείρηση του προστάτη ήμουνα κύριος» και 

συμπληρώνει «Λοιπόν, οι άλλες δουλειές… εσταματήσαν πάλι, έβγαινα κι έξω απ’ την 

εγχείρηση έγιανα, έπαθα τη ζημιά εκείνηνα, άλλες ζημιές δεν έπαθα. Άλλη ζημιά δεν 

έπαθα… αλλά όσο μεγάλωναν τα χρόνια και λίγη δύναμη, λίγη δύναμη.» 

Ιστορικό υγείας: 

Ο κ. Π. ξεκινά το ιστορικό υγείας του, διηγούμενος εμπειρίες από το παρελθόν που 

αποδεικνύουν ότι ο οργανισμός του ήταν δυνατός και καθόλου ευπαθής. Απόσπασμα: 

«Πνευμονία δεν έπαθα εγώ ποτέ πνευμονία ποτέ. Κοιμήθηκα στο χιόνι απάνω, απάνω στο 

χιόνι, έθικα μια βραδιά στην Τύλισσο πάνω πάνω. Εκεί απ’ τον προθάλαμο που μπαίνουμε 

το φαράγγι έχει το μνημείο έχει από κάτω, το Λεντάκι το λένε μας έπιασε μια χιονιά επαέ και 

πήραμε τα πρόβατα κάτω και κατεβήκαμε την Αξότη και κατεβήκαμε το σφυρί το Μετόχι 

και από κει γυρίσαμεν και πήγαμε γυριστό και κατεβήκαμε τσι γωνιές από κάτω και 

βραδιαθήκαμε (..) χιόνι.». 

Ακολούθως, ο κ. Π. αναφέρεται σε ένα σύνολο προβλημάτων υγείας που αντιμετώπισε: «Ε, 

από υγεία τώρα εγώ… έχω καμιά δωδεκαριά εγχειρήσεις καμωμένες σ’ όλο μου το κορμί. 

Εγχειρήσεις». Στην συνέχεια ο κ. Π. γίνεται πιο αναλυτικός, μιλά για παθήσεις,  

ημερονηνίες, ιατρικά λάθη κ.α.: 

«Επαέ στα μάτια έχω έξι, εφτά εγχειρήσεις καμωμένες. Στα μάτια μόνο. Αποκόλληση έπαθα 

το ‘60, αποκόλληση. Ξεκόλλησε το μάτι μου από μέσα μια μεμβράνη και είχενε υγρά μέσα 

και δεν έβλεπα. Και δεν το πήρα χαμπάρι εγώ αμέσως την έπαθα τη ζημιά.». 

«Πάω ύστερα και διαμαρτύρομαι δε ξέρω γω τι, το μάτι μου έπαθε ζημιά  δεν το κατάλαβα 

και ξέρω γω πάω στον οφθαλμίατρο, με ξάνοιξε και βρίνει την πάθηση από μέσα και λέει 

τρέχα Αθήνα. Στο γιατρό, στον οφθαλμίατρο δε ξέρω γω τι…». 

«Φεύγω από κει με το λεωφορείο και πάω στην Αθήνα και απ’ την Αθήνα πάω κει σε ένα 

γιατρό. Βάσταγα τη γνωμάτευση του άλλου του γιατρού από κει απ’ το Ναύπλιο και πάω και 

λέει έχεις μια αποκόλληση. Και ξέρω γω, πάω πάνω λέει στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Και 

μπαίνω στο Λαϊκό Νοσοκομείο και έκαμα κι άλλη, είκοσι μέρες εγχειρισμένος στο Λαϊκό 

Νοσοκομείο. Δεκαπέντε μέρες μου ‘κάναν ενέσεις εδώ παν’ στο μπράτσο. Μου ‘κάναν 

ενέσεις λέει και κείτουμουν ανάσκελα στο κρεβάτι, ούτε μαξιλάρι είχα ούτε τίποτα, 

ακίνητος. Και μια νοσοκόμα με τάιζε… απού εγχειρίστηκα 15 μέρες μ’ είχαν ακίνητο στο 

κρεβάτι για να μπει λέει το μάτι μου να ρθει κάτω, να στεγνώσουν τα υγρά που ‘χεν από 

κάτω απ’ την αποκόλληση να πετύχει η εγχείρηση. Τέλος πάντων το (..) μου κάνουν 

εγχείρηση ύστερα κι ήμουν 22 μέρες ανάσκελα στο κρεβάτι, χωρίς μαξιλάρι το κρεβάτι 

καθόλου μαξιλάρι, δεμένα και τα δυο μάτια, μέρα νύχτα. Πότε… το ’60 τώρα… οι γιατροί 

(..) βάσανο. Λοιπόν, στο Λαϊκό Νοσοκομείο και μου κάναν την εγχείρηση… τι εγχείρηση 
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τώρα μου κάναν… εκόψαν το μάτι πο’ χει έτσι γύρω γύρω το ξεκολλήσαν ξέρω γω τι απ’ τη 

μια μπάντα και περνούνε μια βελόνα από κει κατσουνωτή κι άλλη μια από παέ δυο βελόνες. 

Κάνει το μηχάνημα ξέρω ‘γω και αυτές τις βελόνες, οι βελόνες ήτανε μέσα ψιλή ψιλή με 

τάξη. Και πηγαίναν οι βελόνες – με το ρεύμα οι βελόνες συνδεδεμένες με το ρεύμα…». 

«Τη πρίζα στο ρεύμα και κανόνιζαν από κει το ρεύμα τώρα και πηγαίναν οι βελόνες η μια 

από κει για από κει η άλλη και με το μηχάνημα από μέσα πάνω του ματιού μου, του βολβού. 

Και πήγαινε στο βάθος που ‘ταν το ξεκόλλημα και αυτή την πρίζα έκανε ζζζζζ… και ήτανε 

μες το μάτι μου στο βάθος, από μέσα και έκανε ζζζ και μου γάζωσαν, το ξεκόλλημα από 

μέσα. Αλλά έβαλε ο πούστης πολύ ρεύμα και το ρεύμα τώρα μου κάψανε το βολβό το μάτι 

από μέσα το βολβό το μάτι μου μέσα είναι κάρβουνο. Τώρα. Όλο το μάτι, ό, τι βλέπεις τώρα 

είναι από μες το βάθος είναι καρβουνιασμένο απ’ το ρεύμα που έβαλε. Κι αντίς για να βρω 

το φως μου το ‘χασα, έχασα πια πολύ. Και βλέπω τώρα από το ’60 δυο δέκατα μόνο τα μάτια 

μου, δυο δέκατα...Το οχτώ εχαθήκανε». Ο κ. Π. αναφέρεται στο ένα μάτι, το άλλο είναι 

υγειές.  

«Ε, τα μάτια ύστερα πάλι το ίδιο. Του ‘καμα πέρσι έξι εγχειρήσεις, τούτο σε τούτο το μάτι. 

Από και τώρα αυτό είναι πεσμένο εδά κλείνω το μάτι και τρέμουν όπως εδά,  μουδιάζουνε τα 

μάτια μου μέσα..» 

«Και πάω στο γιατρό και μου λέει τα μάτια σου θένε εγχείρηση αλλά θα ξαναπέσουν πάλι 

ξέρω γω και πάω στην εγχείρηση και πάω σ’ αυτού του γιατρού του Παλίκαρη…Ο οποίος 

μου κάνει… μου ράψει τα μάτια μου ξέρω γω για να μαζέψει λίγο τα μάτια να μην τρέχουν 

αυτά… κι αυτό το ‘ραψεν και θε να πάω ύστερα στο μήνα πάνω να μου ράψει και το άλλο.»  

«Εκτός απ’ τα μάτια μου έχω κάμει κοίλη δυο φορές, κι απ’ την μια μεριά έχω σπάσει κι απ’ 

την άλλη. Κήλη.» 

«Εγώ και παντρεμένος έπαθα μια και παντρεμένος επήδηξα από ‘ναν τάφο, έβρεχενε από 

έναν τάφο (…) και σακατεύτηκα.». Αυτό συνέβει όταν ο κ. Π. ήταν περίπου 40 χρόνων.  

«Ε, την επόμενη φορά ήταν σκωληκοειδήτη και πώς λέει κήλη και με πόναγε και μου κάμανε 

εγχείρηση στο Ηράκλειο.»,  ο κ. Π. συμπληρώνει ότι ενα, δυο μήνες μετά από την εγχείρηση 

της κήλης, δουλεψε κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα.  

 

«Λοιπόν, έκαμα ύστερα σκωληκοειδήτη. Τελευταία. Σκωληκοειδήτη. Βαριά εγχείρηση στο 

Πεπαγνη… Το ’98.» 

«Ναι, ναι, δυο σκωληκοειδήτη. Κι έκαμα ύστερα και προστάτη στο Πεπαγνη το ‘98 

παντρεμένος με όλα τα κοπέλια καμωμένα.» 

«Ναι προστάτη προστάτη. Τον έβγαλα τον προστάτη, άστα τ’ άλλα ιστορίες… ένα σωρό 

εγχειρήσεις, ένα σωρός εγχειρήσεις. Σκωληκοειδήτη, κοίλη, προστάτη, μάτια, είχα και στο 

αριστερό πόδι έξι δάχτυλα…». Αργότερα συμπλήρωσε ότι είχε εκ γεννετής 6 δάχτυλα στο 

αριστερό πόδι «Έξι είχα. Πέντε κι έχει και δίπλα άλλο ένα, τα χενε λέει ο παππούς μου, ο 
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τριπάππος μου… και τα πήρα εγώ απ’ τον παππού μου, οικογενειακό δηλαδή και πήγαινε το 

ένα δάχτυλο στον (..) ευθεία έτσι ανοιχτό ήτανε…». Επειδή τον ενοχλούσε έπρεπε να το 

αφαιρέσει. 

«Ε, τι να σου πω τώρα. Εγχείρηση… πολλές εγχειρήσεις έχω… αλλά είναι 

μικροεγχειρήσεις.», «Έχω ζάχαρο…»,  «Ναι πίεση έχω, πολλή πίεση και πίνω χάπια. Έχω 

ζάχαρο και πίνω χάπια. Έχω χοληστερίνη και πίνω χάπια. Ε, τι θέλεις;» 

«Ε, το ζάχαρο δεν είναι ακόμα χρόνος που μου παρουσιάστηκε. Το Φλεβάρη μου 

παρουσιάστηκε το ζάχαρο. Μου παρουσιάστηκε το ζάχαρο, μου πε ο γιατρός παίρνεις δυο 

χαπάκια την ημέρα του ζαχάρου. Ε διατηρούμαι. Ύστερα απ’ το… τις άλλες παθήσεις πίνω 

πάλι χάπια. Την πίεση πίνω χάπια.», «Η πίεση είναι τώρα στα οχτώ χρόνια», «Λοιπόν, 

χοληστερίνη έχω μια 150αριά το βρήκαν μαζί, στη γυναίκα μου μαζί μας τη βρήκανε, ένας 

γιατρός (..) μου λέει και μένα. Χοληστερίνη κι οι δυο. Την ίδια μέρα. Πήγαμε και κάναμε 

εξέταση στο Πεπαγνή και μας έκανε τη χοληστερίνη. Οι καρδιολόγοι. Και πήραμε κι αυτή 

χάπια κι εγώ της χοληστερίνης. Ε, χοληστερίνη… ουρικό παίρνω, για τα ούρα ένα χαπάκι…» 

 

Ο κ. Π. έχει ένα μεγάλο ιατρικό ιστορικό, με πολλές νόσους, εγχειρήσεις, ατυχήματα κ.α. 

Είναι ενδιαφέρον ότι σε αυτό το τμήμα της συνέντευξης δεν ειπωθηκαν σχόλια για την 

κατάσταση της υγείας του σήμερα. Ο κ. Π. δεν άφησε να εννοηθεί ότι είχε προβλήματα στην 

εργασία του ή ότι κουράστηκε ή οποιοδήποτε σχετικό σχόλιο.       

Επισκεψιμότητα & αξιλόγηση κέντρου υγείας & περιφεριακού ιατρείου: 

Ο κ. Π. αναφέρει ότι επισκέπτεται συχνά το περιφεριακό ιατρείο και το κέντρο υγείας, 

σύμφωνα με το ακόλουθο απόσπασμα: «Πολλές φορές. Και έχω και ακτίνες βγαλμένες στ’ 

Ανώγεια και ξέρω ‘γω και στο παθολόγο πάω και καρδιογράφημα μου κάνει στα Ανώγεια 

μου κάνει, βέβαια πάω πολλές φορές.». 

Καταθέτει ότι είναι ευχαριστημένος από τις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί. Συγκεκριμένα είπε: 

«Ε, είμαι ευχαριστημένος είμαι, πώς δεν είμαι; Να πάω και ζητώ κάτι μου το κάνουνε.» και 

στην συνέχεια εμβαθύνει και αναφέρεται στους προβληματισμούς του: «Τώρα αν μου 

βγάλουν καμιά γνωμάτευση ένας γιατρός κι είναι καλή ή δεν είναι καλή αυτό δεν το, δε 

μπορώ να το ξέρω εγώ αυτό... Πότε εμπιστεύομαι πότε δεν…. άμα αμφιβάλλω φεύγω και 

πάω αλλού. Πάω στο Πέραμα. Είναι άλλος γιατρός. Πιο καλός από τούτους επαέ. Και πάω 

και στο Πέραμα και πάω και στο Πεπαγνη, πάω και στο Βενιζέλειο στο Ηράκλειο, όπου μ’ 

αρέσει πάω». Έχει ενδιαφέρον ότι νιώθει ικανοποίηση που έχει περιθώριο επιλογής, σε ποια 

υπηρεσία θα απευθυνθεί. Ο ίδιος ομολογεί σχετικά ότι δεν νιώθει πάντα ασφάλεια και 

εμπιστοσύνη όταν εξυπηρετήται από τις υπηρεσίες, αλλά τον ικανοποιεί το δικαίωμα 

επιλογής που διαθέτει. Έτσι είναι αρκετα ικανοποιημένος. Ο κ. Π. σύμφωνα με τα λεγόμενα 

του, είναι ένας συμμετοχικός, ενεργός ασθενής, γεγονός που το αποδεικνύει και στο 
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ακόλουθο απόσπασμα: «Ο κάθε άνθρωπος που είναι άρρωστος δεν έχει ανθρώπους να τον 

εγυρέψουνε μην περιμένεις ο γιατρός να ρθει να σε γιατρέψει. Πρέπει εσύ να πάγαινες στο 

γιατρό. Και θα ρωτήσεις ποιος είναι καλός γιατρός για την πάθηση τούτηνε να ρωτήσεις πού 

είναι ο καλύτερος γιατρός στο Πεπαγνη είναι, στο Βενιζέλειο είναι, στην κλινική είναι ξέρω 

γω να διαλέξει ο άλλος να πάει στο γιατρό που θέλει.» 

Τρόπος ζωής  

Κατανάλωση βοτάνων 

Ο κ. Π. θεωρεί ότι είναι γνώστης των βοτάνων, όταν ερωτάται για το εάν καταναλλώνει 

βότανα, λέει:  «Ναι! Και στάρι πίνω και φασκομηλιά πίνω και χαμομήλι έπινα ξέρω γω, τι τα 

πράματα που δεν τα ξέρεις δε τα γνωρίζεις εσύ καθόλου» και συνεχίζει: «Ένα κυπαρισσάκι 

το πίνουνε κείνοι που έχουνε προστάτη. Για τον προστάτη. Κάνει το κυπαρισσάκι καλό», 

«Ναι. Και τα νεφρά. Για τα νεφρά κάνει καλό κυπαρισσάκι. Αυτά ναι χόρτα. Και έχει 

κυπαρισσάκι, χαμομήλι, φασκομηλιά, το άλλο το λένε καλοκυμηθιά», «Όταν πάω στο μαγαζί 

κι είναι κρύο, θα του πω φτιάξε μου ένα τσάι. Βάλε πιπέρι μέσα, λίγη κανέλλα, ξέρω γω 

μέσα να στρωθεί το κρύο. Άμα είμαι κρυωμένος πίνουμε τσάι. Ε, τσάι. Και το τσάι είναι 

πολλών λογιών. Είναι φασκομηλιά, που βγαίνει πάνω στα βουνά φασκομηλιά, είναι 

καλοκυμηθιά που βγαίνει στα βουνά πάνω είναι το χαμομήλι, είναι πολλών λογιών τα 

συστατικά που λένε τα…». Τελικά συμπληρώνει για να επιχειρηματολογήσει ως προς την 

ωφελιμότητα των βοτάνων: «Ναι τα τσάγια τα συστατικά, τα συστατικά, ένα συστατικό. Ένα 

συστατικό να ο γιατρός που ναι επαέ καμιά φορά είναι κρυωμένος και φωνάζει του Αντρέα 

μας απού ‘ναι απέναντι του αδερφού μου, ένα συστατικό ένα συστατικό, οτιδήποτε 

συστατικό. Ή φασκομηλιά ή καλοκυμηθιά ή οτιδήποτε φάρμακο. Αυτά είναι τα συστατικά 

που βγαίνουν επαέ. Στην Κρήτη δε βγαίνουν αλλού. Ναι…..Τα συστατικά είναι κλαδιά να 

πούμε, τα πίνεις, σου κάνουν καλό. Κλαδιά, χόρτα». 

 

Ο κ. Π. δεν αναφέρθηκε στην συχνότητα με την οποία καταναλώνει βότανα, μόνο στις 

θεραπευτικές ή καταπραϋντικές τους δυνατότητες. Πιθανά επειδή τα καταναλώνει μόνο όταν 

είναι κρυωμένος ή θέλει να ανακουφιστεί. 

 

Διατροφή :  

Ο κ. Π. αρχικά δηλώνει, σε σχέση με τις διατροφικές του συνήθειες, ότι δεν είχε αλλαγές ή 

απαγορεύσεις έως την διάγνωση του ζαχάρου που είναι σχετικά πρόσφατη. Συγκεκριμένα 

είπε: «Το φαγητό μου δεν κόπηκε καθόλου εμένα όλα τα χρόνια». 
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Σύντομα αναφέρθηκε στις απαγορεύσεις που συνόδευσαν την διάγνωση ζαχάρου: «Ναι 

έτρωγα κανονικά. Κρέας πολύ έτρωγα, πότε μια φορά μέχρι που έκαμα την εγχείρηση μέχρι 

που μου παρουσιάστηκε το ζάχαρο.», «Φαγητό το έτρωγα εγώ κανονικά συνέχεια δεν μου 

κόπηκε το φαγητό μου, κρέας έτρωγα πολύ τυριά γάλατα και τέτοια πράγματα… λοιπόν… 

μου παρουσιάστηκε το ζάχαρο τώρα, εμείωσα το φαγητό, μου το λένε οι γιατροί μη το 

φαγητό, να τρως πια λίγο φαγητό ξέρω γω τι να κατεβεί το ζάχαρο και τέτοια. Και μείωσα 

το… ήμουν 81 κιλά 81 κιλά ήμουνα και κατέβηκα 73 κιλά....Απ’ το Φλεβάρη ίσα με προχθές 

έχασα 8 κιλά. Οχτώ κιλά και είμαι μια χαρά, τα στομάχια κατεβασμένα, τώρα χαθήκαν τα 

στομάχια γιατί είχαμε φαγητό και μου ‘γινε συνήθεια. Τώρα δεν τρώω πολύ φαγητό.» 

Στη συνέχεια ο κ. Π. περιγράφει την καθημερινότητα του με λεπτομερία: «Δεν τρώω ‘γω 

τέσσερεις φορές. Το μεσημέρι είδες τώρα τι έφαγα, έφαγα γερά το μεσημέρι εγώ», «Όλα τα 

βάζα έφαγα, τέσσερα πέντε συκώτια, κομμάτια συκώτι. Έ, δε ξανατρώω τώρα τίποτα. Το 

βράδυ μπορεί να φάω κι ένα φρούτο τώρα. Τρεις η ώρα τέσσερεις, κανα αχλάδι, ένα 

πορτοκάλι ξέρω γω, κανα μήλο…», «Το βράδυ… θα πιω και ένα γάλα των προβάτων, άμα 

έχω γάλα των προβάτων ή βραστό γάλα που πίνεις εσύ, θα πιω ένα γάλα και ή του βάλω και 

παξιμαδάκι μέσα, φρυγανιά και πάω και κοιμάμαι». Εδώ η σύζυγος συμπληρώνει ότι το 

βραδι δεν μεγειρεύει και ότι τρώνε ελαφριά. Ο κ. Π. συμπληρώνει «Το πρωί που σηκώνομαι 

πίνω το γάλα μου. Ένα γάλα δυο φρυγανιές ή έναν καφέ… τώρα στο μαγαζί πίνω κι έναν 

καφέ ή μια αμίτα και ξέρω γω τέτοια πράγματα», «Ναι έχουμε παξιμάδι μέσα και όποτε 

έχουμε κανένα ψαράκι παξιμάδι τρώω ή φρυγανιές. Δεν τρώμε ψωμί δηλαδή σπάνια μόνο 

όταν καμιά φορά λείπει ο γιος μου με τη γυναίκα του από πάνω και είναι η εγγόνη μου από 

πάνω και μαγειρεύει η γυναίκα μου τρώμε (..)» 

 

Τελός ο κ. Π. αναφέρεται στην σχέση του με το αλκοόλ. Κατ’ αρχήν πιστεύει ότι η ρακή έχει 

θεραπευτικές ιδιότητες: «Και προσέχαν τώρα και βγάναν τη ρακί. Και πίναμε ρακί καυτερή 

έτσι να καίει να τη βάλεις στο ποτήρι να πιείς μια γουλιά να καίει να σε καίει και στο στόμα 

και στη γλώσσα να σε καίει, πού να πιείς δυο γουλιές τρεις ρακί με το μέλι και 

εξεπλάνταζες…» και «Ναι, ένα πιοτό. Διάφορα. Όπως οι γιατροί που έχεις μια πάθηση και 

σου λένε τούτο το φάρμακο θα πιείς, ε τα ίδια.» 

 

Συνεχίζει ανφέροντας ότι θεωρεί τον εαυτο του κοινωνικό πότη: «Ανάλογα την παρέα που 

θελα να πιαστώ. Σε παρέες, σε γάμους σε ξέρω γω τι. Αλλά δεν εμέθυσα όμως ποτέ ένα δυο 

φορές έχω μεθύσει στη ζωή μου. Ένα δυο φορές.» 

 

Δυσκολεύεται να απαντήσει στην ερώτηση σχετικά με τον αριθμό των ποτών που πίνει την 

εβδομάδα ή τον μήνα, συγκεκριμένα απαντά: «Δεν μπορώ να τα μετρήσω, τα ποτήρια που θα 

πιώ για να μεθύσω. Εμέθυσα δυο τρεις φορές. Τώρα, ένα μπουκάλι έπινα δυο μπουκάλια 
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έπινα πόσα έπια δεν κατέχω». Η σύζυγος συμπληρώνει «Εδά δεν πίνει καθόλου» και ο ίδιος 

επιβεβαιώνει, «Εδά δεν πίνω». Η αιτιολόγηση κατατίθεται πάλι από την σύζυγο, «Γιατί πίνει 

φάρμακα. Δεν πρέπει άμα πίνει… άμα αρχίνησε τα φάρμακα έκοψε σχεδόν τελείως…» και 

συμπληρώνει,  «Φερ’ ειπείν καμιά φορά που έρχονται από γύρω γύρω τα παιδιά μας πίνει 

ένα ποτηράκι δυο, αλλά του κάνει κακό. Μα ποτέ αυτός δεν ήτανε πιοτής. Δηλαδή θε να 

κάτσουμε στο τραπέζι έπινεν δυο κρασάκια. Δυο ποτηράκια στο φαί του, το πολύ τρία, άμα 

θελα τ’ αρέσει πολύ το κρασί και το φαί έτσι…». 

«Ε, αυτό η παρέα είναι καμιά φορά, η παρέα. Όταν έχω παρέα και τώρα επαέ μπορώ να πιω 

τσίπουρο δεν πίνω καθόλου αν έχω και παρέα ή ουίσκια και τέτοια μου κάνει ζημιά… απ’ 

όταν έκαμα την εγχείρηση τον προστάτη μου το απαγορέψαν οι γιατροί. Τσίπουρο, ό, τι έχει 

οξυγόνο μέσα γαζόζα, λεμόνι που έχουν οξυγόνο μέσα απαγορεύεται να πιείς. Διότι όταν πιώ 

απ’ αυτά, εκεί που θα ουρήσω δυο φορές την ημέρα ή τρεις το 24ωρο, όταν θα πιω οξυγόνο 

θα ουρήσω πέντε εφτά φορές, και σηκώνομαι τη νύχτα  δέκα φορές. Το οξυγόνο δηλαδή με 

πειράζει. Κατάλαβες τώρα;» 

 

«Ε, τώρα, το κοψα τελείως τώρα και δεν πίνω καθόλου. Και τις μπύρες τώρα που πια αν δεν 

έλειπες να εσύ να κάνουμε το (..) δεν τις έπινα, στο ψυγείο μέσα. Κρασί καμιά φορά βάνει η 

γυναίκα μου απ’ το βαρέλι μέσα για τα βαρέλια μέσα… τρία βαρέλια γεμάτα κρασί… ένα 

βαρέλι ρακί τρία βαρέλια κρασί κι όταν έχω μουσαφίριδες, παρέα δηλαδή, θα βάλει κρασί η 

γυναίκα μου να κάτσει στο τραπέζι να φάμενε ξέρω γω τι έχουμε εκείνη την ημέρα, ναι, να 

βάλει το κρασί να κάμω εβίβα  το πρώτο κρασί με το σύντεκνο, με τον κουμπάρο τι είναι 

αυτός που είναι παρέα επαέ να πιούμε να πιω δυο κρασάκια από λίγο λίγο…  Να κάνω 

εβίβα, να πιω ένα ποτήρι ή δυο το πολύ. Αλλιώς άμα δεν έχω παρέα δεν πίνω καθόλου. Ούτε 

ρακί, ούτε τίποτα.» 

 

« Ε, μου κάνουνε ζημιά. Κρασί, ένα ποτηράκι κρασί, κόκκινο σαν το κρασί που έχω εγώ το 

καλό, μου λέει οι γιατροί να το πίνω με το φαγητό ένα ποτηράκι κρασί. Ένα ποτηράκι, όχι 

δυο. Αλλά και το ποτηράκι που πίνω καμιά φορά στις παρέες μπορεί να γίνεται ένα γάμος, 

δηλαδή δικός μας συγγενών γάμος ξαδέρφου μου ξέρω γω ή τ’ αγγόνια μου κανένα ξέρω γω  

και πάω στο γάμο, έ, δε μπορώ αν  δεν πιω να πάω στα εγγόνια μου το γάμο ή στου ανηψού 

μου, γιατί αν δε βγάλουν οι συγγενείς όρεξη στο γάμο δε γίνεται γλέντι κανονικό, έτσι δεν 

είναι;......Και πίνω τώρα αναγκαστικά τώρα για τα κάμουν με τον έναν κουμπάρο θα κάμω με 

τον άλλον πιε μια σταλιά πιέ μια σταλιά ξέρω γω και πίνω…», αυτό έχει ως  αποτέλεσμα 

σύμφωνα με τον κ. Π. «Και μου κάνουν ζημιά…», δηλαδή επεξηγεί, «Πονεί η κεφαλή μου ή 

ξέρω γω μπορεί να κάνω εμετό… να τα τώρα… τι ζημιά μου κάνει; Να μ’ αποθάνει;» 

 

133 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
 
Καθημερινή δραστηριότητα: 

Ο κ. Π. όσο μπορεί εργάζεται ακόμα, με αποτέλεσμα τις μέρες που εργάζεται να έχει 

διαφορετικές δραστηριότητες, από τις μέρες που δεν έχει δουλειά. Σχετικά αναφέρει: «Το 

πρωί τώρα όταν δεν έχω δουλειά, όταν δεν έχω δουλειά δεν έχω να πάω πουθενά κοιμούμαι 

εδά και πάει επτά η ώρα, έξι η ώρα εξίμιση σηκώνεται η γυναίκα μου. Άμα σηκωθεί η 

γυναίκα μου κοιμούμαι, τον καλύτερο ύπνο κάνω άμα σηκωθεί η γυναίκα μου. Και 

σηκώνομαι οχτώμιση, εννιά. Εννιάμιση πρέπει να ‘μαι στο καφενείο. Είμαι εκεί μέχρι το 

μεσημέρι. Το μεσημέρι θέλω να φάω, να ξαπλώσω άμα νυστάζω μιάμιση ώρα το μεσημέρι 

και συνέχεια τα ίδια.».  

 

Ο κ. Π. κοιμάται σχετικά αργά, ιδίως αν βλέπει τηλεόραση. Σύμφωνα με τα αποσπάσματα 

που ακολουθούν, κοιμάται λίγες ώρες και συχνά έχει ανήσυχο ύπνο. Επίσης είναι ο 

μοναδικός συνεντευξιαζόμενος που αναφέρεται στα όνειρα που βλέπει.  

«Εξαρτάται τώρα. Άμα έχει κανένα έργο η τηλεόραση μπορεί να πάω να κοιμηθώ δώδεκα η 

ώρα να κοιμηθώ, αλλά συνήθως έντεκα η ώρα πάω και κοιμάμαι.» 

«Να σκέφτομαι τίποτα ή καλό ή κακό, με απασχολεί το μυαλό μου, μου κολλήσει εκεί το 

μυαλό μου και δεν κοιμούμαι καθόλου. Άμα κοιμηθώ και είμαι ξέκ… είμαι κουρασμένος την 

μέρα και δουλεύω ξέρω γω ή στ’ αμπέλια πάω λίγο και το βράδυ είμαι κουρασμένος κι 

έρχομαι να φάω κάτι τις, και πάω και ξαπλώσω κοιμούμαι τρεις τέσσερεις ώρες άνετα.»  

«Ναι. Τρεις τέσσερεις ώρες που θα κοιμηθώ συνεχόμενα χωρίς να ξυπνήσω. Ύστερα θα 

σηκωθώ τη νύχτα, άμα (..). Ή θα ονειρεύομαι κανένα όνειρο ή ευχάριστο ή δυσάρεστο ένα 

όνειρο τη νύχτα πως είμαι με μια γυναίκα πως εγκρεμίστηκα πώς έκαμα πως έδειξα, όνειρα 

τώρα διάφορα. Ναι. Και σχολιάζω το όνειρο και άμα αρχίζω και σχολιάζω το όνειρο τώρα, τι 

όνειρο ήταν αυτό, ρε, πού βρέθηκα, βρε ποιος ήταν αυτός που με πείραξε, ποια ήταν αυτή 

που έβριζε τη νύχτα και σχολιάζω τ΄ όνειρο τώρα άγνωστες και γυναίκες και άντρες και ξέρω 

γω..», «Άγνωστες. Ναι και το σχολιάζω και δεν ξανακοιμούμαι.», «Ναι ναι. Ασχολούμαι με 

το όνειρο όλη νύχτα. (γέλιο)». 

 

Ο κ. Π. πηγαίνει καθημερινά σχεδόν στο καφενείο, όπου περνά χρόνο με φίλους και 

συγγενείς. Επίσης περνά χρόνο και με την σύζυγο στο σπίτι τους. Όμως αντιμετωπίζει μια 

δυσκολία λόγω της κακής ακοής του. Ο ίδιος φοράει ακουστηκά  και δήλωσε ξαφνικά : «Α, 

στο καφενείο κάθε βράδυ δεν πάω....Το πρωί στο καφενείο…»,  «Πάω να παίξω χαρτιά να 

περάσει η ώρα μου, κολτσίνα… βέβαια με δικούς μου ανθρώπους παίζουμε κολτσίνα και δεν 

παίζουμε για τίποτα, ούτε αυτός ούτε εγώ και παίζουμε κολτσίνα χωρίς να παίζουμε με 

λεφτά χωρίς να παίζουμε τίποτα να περνούμε την ώρα μας», «Αμέ! Κουβεντιάζουμε, 

καλαμπουρίζουμε ξέρω γω και παίζουμε τα χαρτάκια μας και έρχονται και στο μαγαζί 

πολλές φορές πολλοί, λένε ιστορίες δε ξέρω γω τι και εγώ δεν καλογροικώ με τα’ ακουστικά 
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που φορώ δεν καλογροικάω… μην κοιτάς τώρα που ακούω τι μου λες γιατί ήμαστε σιγανά. 

Όταν παίζει τηλεόραση και κουβεντιάζουν εκεί μια παρέα δεν καταλαβαίνω τίποτα.» και 

συμπληρώνει «Ναι ναι. Με τη γυναίκα μου πότε κουβεντιάζουμε παρέα, την εγροικώ και με 

γροικά ξέρω κουβεντιάζω συνεννοούμαστε πώς να το κάνουμε; Όταν κουβεντιάζουν όμως 

στο σπίτι μέσα τρεις ανθρώποι, χώρια  ο (..) χώρια ο ένας, η τηλεόραση να παίζει χαμπάρι 

δεν παίρνω, χαμπάρι τίποτα. Τίποτα. Να τα τώρα…» 

 

 

Τέλος όσον αφορά την συνήθεια του καπνίζματος, ο κ. Π. αναφέρει: «Τσιγάρο είναι 35 

χρόνια 40 που το ‘κοψα το τσιγάρο... Εκάπνιζα πολλά τσιγάρα, εκάπνιζα δυο πακέτα το 

24ωρο... … από όταν ήμουνα μικρός σα στρατιώτης εκάπνιζα πολύ τσιγάρο εγώ, μέχρι 

τέρμα. Και παντρεύτηκα, παντρεμένος και μέχρι του ’70… μέχρι το ’80 εκάπνιζα.... . Και 

ύστερα το ‘κοψα εγώ. Το τσιγάρο μοναχός μου, χωρίς ζόρι.», και εξηγεί τους λόγους που τον 

οδήγησαν να πάρει την απόφαση αυτή: «Ε το πήρα απόφαση, λέω το τσιγάρο… εκείνη με 

βρήκε τη νύχτα λέει και ροχάλιζα, κατσούλιασε λέει… και (..), ναι και μου λέει μια βραδιά 

για να ακούσεις κακομοίρη τις (….) και (..) ακούμπησε η ράχη μου στη γυναίκα μου κοντά 

και γροίκα τώρα χχχ τα κατσούλια από πάνω με πειράζει σαν τ’ ακουστικά ήταν η πλάτη της 

και τ’ αγροίκουμουν κι εγώ το ίδιο και σε μια δόση δε ξανακαπνίζω κι ήτουνε ο γιος μου ο 

μεγάλος τώρα 5 χρονώ και μου βανε τσι βοσκάδες τα τσιγάρα με το γάλα το φαγητάκι και τα 

Στείρα την κορφή του Ψηλορείτη και το κοψα τώρα με το που σφυρίζουν τα κατσούλια δεν 

έχει λεμόνι, δε ξανακαπνίζεις λέει το κοψα. 35 χρόνια, 40 χρόνια…». Στην συνέχεια 

επιβεβαιώνει ότι από τότε που πήρε την απόφαση να κόψει το κάπνισμα, δεν κάπνισε ούτε 

ένα: «Και πάε που παντρεύτηκαν τα κοπέλια μου και τα βάφτισα και ξέρω γω, δεν αγόρασα 

τσιγάρα να κεράσω την παρέα μου. Ούτε στις (..) τα πρόβατα ούτε στους γάμους ούτε στ’ 

αρραβώνες… τσιγάρο μόνο που δεν εγόρασα ποτέ». Το κάπνισμα αφορά μία κοινωνική 

συνθήκη, είναι συνιφασμένο με γιορτές, με την φιλοξενία και την προσφορά. Μία συνήθεια 

ισχυρά εδραιωμένη στην ζωή της κοινότητας,  

 

Σταση ζωής 

Αναπαραστάσεις:  

 

Ο κ. Π. έχει μεγαλώσει και ζήσει στα Ζωνιανά, αλλά για 29 μήνες που ήταν στρατιώτης 

ταξίδεψε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Έχω γίνει στρατιώτης, έχω 

φύγει παντού στην Πελοπόννησο έχω κάνει ένα χρόνο, στην Ήπειρο έχω πάει, στην Βέροια, 

πώς το λένε, στην Καβάλα, στην Θεσσαλονίκη απάνω απ’ το Κιλκίς και πού δεν επήγα; Στα 

στρατιωτικά σύνορα, πήγα, στη Δοϊράνη στη λίμνη μπορεί να μην επήγες εσύ, έκαμα 
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μπάνιο… παντού έχω πάει, παντού», «Εγώ έκαμα είκοσι εννιά μήνες στρατιώτης. Επήγα για 

τρία χρόνια αλλά μ’ έπιασε ύστερα η πρώτη μείωση του στρατού μ’ έπιασε εμένα και 

γλύτωσα». 

 

Ο κ. Π. θεωρεί ότι συνέβαιναν συχνά θανάτοι και άσχημες επιπλοκές κατά την διάρκεια μιας 

γέννας την εποχή που ήτανε βρέφος και παιδί. Στην συνέχεια αναφέρεται σε κάποιες από τις 

εμπειρίες του: «...την έφτιαξε από τη μαμή και γένα έκαμνε πήγαινα και  (…) το κοπέλι, του 

άντρα, πως κάνουν οι γιατροί τώρα… Εδώ πέρα γεννούσαν αυτοί. Και πολλές εποθαίνανε, 

γεννούσανε, κακογεννούσανε… να πάρουνε χαμπάρι να φέρουνε γιατρό από τα’ Ανώγεια 

και εποθαίνανε και γυναίκες πολλές δε ξέρω γω τι… Τέλος πάντων. Ε, παλιά τώρα δεν 

υπήρχανε» και εννοεί γιατροί, φάρμακα, υπηρεσίες. 

Ο κ. Π. δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την φοίτηση του στο Δημοτικό, λόγω της γερμανικής 

κατοχής. Σύμφωνα νε απόσπασμα της συνέντευξης:  «Επήγαινα στο σχολείο, όταν επέσαν οι 

Γερμανοί, επήγαινα στο σχολείο. Και κλείσαν τα σχολεία ύστερα και σταμάτησα. Είχα 

προβιβαστεί στην Τετάρτη τάξη του Δημοτικού και κακός μαθητής. Με βάζαν στην Τετάρτη 

αλλά επέσαν οι Γερμανοί και κλείσαν τα σχολεία και τελείωσαν. Και έμεινα με αυτά.» 

Ο κ. Π. βίωσε σε παιδική ηλικία τον πόλεμο. Ανέβαινε στο βουνό με τον μπαμπά του, έγινε 

αγγελιοφόρος «Ναι, ναι τους ειδοποίησαμε εμείς και φύγανε. Και οι Γερμανοί ύστερα δεν 

εβγήκαν για… φοβηθήκαν και φύγανε που τους ειδοποίησα εγώ και φύγανε και δεν εβγήκαν 

οι Γερμανοί ύστερα, δεν εβγήκαν οι Γερμανοί. Ποιος ξέρει τώρα; Αλλάξανε πορεία οι 

Γερμανοί; Δεν βγήκανε; Και λείπανε δυο τρεις μέρες  και ύστερα ξαναγύρνανε πάλι στο ίδιο 

τόπο. Τους εξυπηρετούσαμεν εμείς. Τόνε σφάζαμε και ζώα και τρώγανε.» 

 

Συνεχίζει εξιστορώντας εμπειρίες ζωής κατά την διάρκεια του πολέμου και αναφερόμενος 

στην κοινωνική πραγματικότητα όσο και στην προσωπική του: 

«Πώς ήταν η ζωή μας… Οι Γερμανοί κατάλαβαν τον κόσμο και πότε μας κάναν εφόδους οι 

Γερμανοί και θέλαν πηγαίναμε τα βουνά επάνω με τον πατέρα μου, με τ’ αδέρφια μου, ξέρω 

γω και χωνόμασταν στα βουνά, να μη μας εσφάξουν, μη μας σκοτώσουν οι Γερμανοί και 

ξομέναμε εκεί απάνω στο βουνό, στο βουνό και αρμέγαμε τα πρόβατα και τυροκομούσαμε 

και τρώγαμε φρέσκα τυροκομιά, σφάζαμε κανένα αρνί το τρώγαμενε… ναι…». Στη παιδική 

του ηλικιας έζησε τον πόλεμο, αλλά φαίνεται ότι ήταν από τους ευνοημένους και δεν βίωσε 

την πείνα. Βέβαια δεν μπορεί να μην αποτέλεσε μία ιδιαίτερα στρεσσογόνο περίοδο, καθώς 

είχε διαρκή φόβο για την ζωή του και την ζωή των ανθρώπων που αγαπούσε.  

Ο κ. Π. συνεχίζει αναφερόμενος στην οικονομική κατάσταση του χωριού: «Ναι είχεν 

εργοστάσιο ναι! Τη Γερμανική Κατοχή είχαν εργοστάσιο στ’ Ανώγεια. Μετά εφέραν και το 

εργοστάσιο αλλά μετά που φύγαν οι Γερμανοί. Κι αλέθαμε τον καρπό κι φέραμεν τ’ αλεύρι 

και το ζυμώνανε οι γυναίκες. Αλλά ε λίγα, δε μας έφτανε το ψωμί όλο το χρόνο. Δεν είχαμε 
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χωράφια πολλά. Επηγαίναμε κι αγοράζαμε από την κάτω Μασαριά αγοράζαμεν τον καρπό, 

το σιτάρι, το κριθάρι και το αλέθαμε ύστερα …», «Ναι,  κάμαμε ψωμί. Δηλαδή δεν 

επερνούσαμε καλά… δυστυχία. Αλλά όσοι είχανε πρόβατα επερνούσαν καλά γιατί είχαν όσο 

κρέας θέλανε, σφάζανε, τρώγανε, το γάλα είχαν παιδιά πολύ γερά τα τυριά και τέτοια και 

εζούσαν από κειά.» 

 

Ο κ. Π. αφηγήται τον τρόπο που γνώρισε, επέλεξε και διεκδίκησε την σύζυγο του. Στην  

ενότητα αποσπασμάτων που ακολουθεί, μπορούν να γίνουν κατανοητές οι πολιτισμικές 

συνθήκες μεσα στις οποίες γαλουχήθηκε η γενιά του κ. Π. όπως και οι συνθήκες ζωής των 

κατοίκων του χωριού : «Ε, η γυναίκα μου εγώ δεν τη γνώριζα γιατί έλειπα πολλά χρόνια από 

δω. Κι όταν έχτιζα το σπίτι εδώ τα ντουβάρια, τις πέτρες επαέ που ναι ο ποταμός τώρα, η 

γέφυρα δεν ήτανε χτισμένα τα τσιμέντα, απ’ την μια μπάντα να πάει απ’ την άλλη. Ούτε 

γέφυρα ούτε πράμα. Και πηγαίναν στον ποταμό και τη δέναν με τις πέτρες άσπρες τη δέναν 

από πέρα. Ναι, λοιπόν, όταν έχτιζα το σπίτι εκουβάλαμεν απ’ τον ποταμό πέτρες στρογγυλές 

όπως είναι στον ποταμό μέσα –δεν επήραμε τις στρογγυλές πέτρες στον ποταμό- και πήγα 

και τις κουβάλαγα εγώ ένα κοφίνι είχα και ήταν η μάνα μου και μου γέμιζε το κοφίνι πέτρες 

και σήκωνε (…). Λοιπόν, η γυναίκα μου τότες –εγώ δεν τη γνώριζα καθόλου- ήταν 17 χρονώ 

και κατέβαινε, ναι,  από κει απ’ το σπίτι, απ’ την πέρα μεριά του ποταμού. Και κατέβαινε το 

γύρω γύρω του ποταμού από την πέρα μπάντα, και γω στη μέση του ποταμού κι εφόρτωνα 

πέτρες και με βοήθε η μάνα μου και τις σήκωνε… και κατέβαινε κι είναι μοναχή κι εβάσταε 

μια στάμνα να πάει να βάλει νερό από ένα πηγάδι. Δεν είχαμε τότες βρύσες εδώ δεν 

υπήρχανε. Εβάσταε το σταμνί τώρα και κατέβαινε και πήγαινε να το γεμίσει νερό. Εγώ την 

επήρα χαμπάρι πως κατέβαινε με το σταμνί αδειανό. Ε, λεω τσι μάνας μου, είναι μια κοπελιά 

εκεί που κατεβαίνει όμορφα πορπατεί, απ’ την περπατηξιά δηλαδή –εγώ σου λέω την 

αλήθεια τώρα δε λέω των άλλων τις (…)», «Και μου λέει η μάνα μου, να την πάρεις 

κακομοίρη που είναι ορφανή και θα έχεις μιστό. Δεν τη γνωρίζω ποια είναι, τίνος είναι λέει 

του τάδε. Λοιπόν, εγώ θα βλέπω να βγαίνει με τη στάμνα γεμάτη νερό αν περπατεί ωραία 

φορτωμένη όπως πορπάτει κι αδειανή. Εφέρνω το κοφίνι πάλι το ξεφορτώνω (…) έβγαινε 

τώρα και έστεκα εγώ και βάσταε πάλι το σταμνί κι έβγαινε πάλι μοναχή απ’ τη βρύση, 

θυμάμαι ένα βρυσάκι κάτω και πήγαιναν κι εβάναν νερό. Είχαν κι ένα πηγάδι εκεί κοντά και 

πηγαίναν και βάσταε το σταμνί γεμάτο νερό, είκοσι κιλά νερό, δεκαοχτώ δε ξέρω πόσο, μια 

στάμνα. Και πάει με τον ίδιον τρόπο με τον ίδιον τρόπο πάει…», «…και φορτωμένη δηλαδή 

με τον ίδιο τρόπο. Και της λέω η περπατηξιά της είναι ωραία όπως εκατέβαινα διένυκε και 

φορτωμένη. Και λέει γιατί να μην την πάρεις. Λέω δεν τη γνωρίζω… η περπατηξιά της μόνο 

άλλο δεν κατέχω. Λέει, σε δυο τρεις μέρες την τάδεν ημέρα θα βαφτίζει ένα πρώτο 

ξαδερφάκι ο μπάρμπας της και θα πάει οπωσδήποτε η κοπελιά να σερβίρει ξέρω γω τους 

σύντεκνους και θα πας στη βάφτιση να τη δεις. Σωστά! Εγώ βέβαια επήγα στη βάφτιση ενός 
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ξαδερφάκι της και (…) η κοπελιά τώρα και σερβίραν τους ξένους, τους κουμπάρους. Αυτή 

είχε άλλες δυο κοπελιές, ξαδέρφες της. Και βαφτίζαν το ξαδερφάκι τώρα. Επήγα εγώ και 

είμασταν καμιά δεκαριά νοματέοι όλοι όλοι κι όλοι και ξέρω ‘γω  τι και έτσι τη γνώρισα 

τώρα εγώ από κοντά. Λέει λοιπόν, έρχεται για καρπούζι ξέρω γω και κέρασα τις κοπελιές τις 

τρεις καρπούζι εγώ το δίσκο και φεύγω από κει και έρχομαι λέω στη μάνα μου την κοπελιά 

την είδα από κοντά και μ’ αρέσει, μόνο…», «…θα την πάρω. Λέω τ’ αδερφού μου, την άλλη 

κοπελιά αυτή, την αγαπώ μ’ αγαπά να τη ζητήξεις. Και πήγε τώρα και τη ζήτησε κείνον που 

εβάφτιζε το κοπέλι ήτουν ο μπάρμπας της ο πρώτος  και λέει ο μπάρμπας της να ζητήξει την 

κοπελιά να μου τη δώσει, να μου το καθαρίσει απόψε. Επί τόπου. (…) Και πάει ο αδερφός 

μου και βρίνει τον μπάρμπα της, τ’ λέει ο αδερφός μου θέλει την ανηψιά σου, μόνο θα πας 

να βρεις στο σπίτι της, η μάνα της, ο πατέρας της πεθαμένος, θα πας να το πεις τη μάνα της 

κοπελιάς και δυο αδερφάκια πια μικιά, ότι τη θέλει ο αδερφός μου και θέλει να την πάρει. 

Να μας εκαθαρίσει απόψε. Επί τόπου. Και πάει και μου τάζουν την κοπελιά. Λέει ο 

μπάρμπας της, τώρα λέει ο μπάρμπας της τ’ αδερφού μου, λέει η κοπελιά είναι δική του, 

μόνο να ‘ρθει στην εκκλησία που θέλω να του μιλήσω. Εμένα δα. Ο μπάρμπας της τώρα. 

Ήτουνε προξενητής ήθελε να μου μιλήσει εμένα με (…). Να μην τη σπάσω την επ’ αύριο 

ξέρω ‘γω…», «Και λέει ο αδερφός μου η κοπελιά είναι δική σου μα θέλει ο μπάρμπας της να 

σου μιλήσει μοναχός του και πήγαινε στην εκκλησία, απόψε. Να βγει έξω. Νύχτα. Και… του 

λέει ο αδελφός μου… με θες να μου μιλήσεις, τι με θέλεις; Κι απού μ’ έβρισκε ο αδερφός 

σου η κοπελιά είναι δική σου αλλά μην τυχόν αύριο και την εσπάσεις και ξέρω ‘γω να με 

κάνεις ρεζίλι γιατί θα σκοτωθούμε. Και του λέω εγώ «εγώ», του λέω, «όταν φτύξω χάμε το 

σάλιο μου δε το μαζεύω. Μένει αμάζευτο πάντοτε». Λοιπόν, «είπα μια κουβέντα θα την 

τηρήσω μέχρι τέρμα». Εντάξει, δίνουμε τα χέρια και ήτουνε δε θυμούμαι Πέμπτη μέρα ήταν 

και λέω το βράδυ το Σαββάτο αργά να φέρω τα κουφέτα. Και πάω ύστερα και μου φέρνουν 

τα κουφέτα και τα πάω εκεί στο σπίτι και τη νύχτα κανα δυο φορές θορώντας στο ποταμό 

έκαναν ανηφατικά ένα ξέρω γω τόσα σε φέρνουν αργαλιά, πατανίες και παίρνουν από κει 

μπορεί να (…) στις ταράτσες και την είδα κανα δυο φορές πάνω στο δρόμο από κοντά. Ναι, 

και λέω κάνει, μου κάνει, ναι λοιπόν και τελείωσε το θέμα ύστερα και Σαββάτο αργά τους 

πήγα τα κουφέτα στο σπίτι. Με παρέα βέβαια που πάει μαζί. Με τον αδερφό μου, με τους 

άλλους ξέρω γω, πάμε, χαιρετίξαμε λιγάκι, έκαμα το μπάσιμο που λένε στο σπίτι και ήπιαμε 

ένα κρασάκι, λέει άντες τώρα να φύγουμε. Κάναμε ένα τραπέζι (…) πράμα. Ήταν φτώχια με 

το τσουβάλι. Αλλά όχι και τόσο με τη Γερμανική Κατοχή. Και καθίσαμε μια ώρα κι ύστερα 

άντες να φύγουμε και μου λέει δα η πιο μεγάλη, λέει απόψε κοπελιά δεν έχει, άντες και αύριο 

που θα ‘ρθεις να την πάρεις να… γνωριστείτε. Και φεύγουμε , χαιρετίξαμε τώρα…» «Ναι, 

δεν την πήρα την κοπελιά. Απαγορεύεται λέει τώρα… Ένα γεια στο σπίτι, τίποτα. 

Εκαληνυχτήσαμεν μόνο που πήγα και την χαιρέτησα, την εφίλησα απ’ τη μια μπάντα κι απ’ 

την άλλη την εφίλησα μπροστά στη μάνα τσι. Εφίλησα και την πεθερά μου, ξέρω ‘γω, τ’ 
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αδέρφια της κι ύστερα δα εφύγαμεν, καληνύχτα κι αύριο με καλόν. Την επάυριο, ήταν 

Σάββατο βράδυ και την Κυριακή ήθελε την ταράτσα. Και πρωι πρωί θ’ άλλαξε παπούτσι 

επαέ με την αδερφή της με τον αδερφό, ένας αδερφός της που είναι στην Αθήνα τώρα, και 

βοηθούσαν, κουβαλούσαν νερό απ’ την κάτω μπάντα, απ’ το γήπεδο, από κάτω ερχόντουσαν 

ένα πηγάδι είχανε βγαλμένο στον ποταμό μέσα ένα πηγάδι κουβαλούσαν το νερό με τις 

στάμνες από παέ και την ταράτσα από πάνω. Ούτε μηχανήματα θέλεις ούτε τίποτα. Με τους 

κουβάδες, είχαμε τις σκαλωσιές, βγάζαμε με τον κουβά πάνω την αλλάζαμε από την πίσω 

μπάντα με χέρια και γγάναμε τους κουβάδες πάνω και ξεραίναμε, χτυπούσαμε... Δηλαδή 

αγωνία μεγάλη. Και είχαμε 100 τσουβάλια η ταράτσα και ήμασταν πάλι 30 νομάτοι, 40 

νομάτοι όλη μέρα να τη ρίξουμε. Ε ύστερα απού ρίξαμε την ταράτσα αυτή απόμεινε πάε και 

σερβίραμε, κεράσαμε τους ανθρώπους που πάνε στο σπίτι της μάνας μου και την πήρα 

ύστερα και την πήγα στο σπίτι τους, νύχτα. Δεν την πείραξα καθόλου. Ούτε στη διαδρομή, 

γιατί εμπήκαμε στον ποταμό και το φεγγάρι κι (…) ο ποταμός πρώτη φορά να τη ρίξω μέσα 

στον ποταμό θα κάνω; Δεν έκανα… και πάμε στο σπίτι. Η μάνα της ήταν σ’ έναν άλλο σπίτι 

είχε γράψει ένα γράμμα στην Αθήνα, τη βάνω μέσα, δεν είναι λέει η μάνα μου, δεν πειράζει 

τη λέω, φοβάσαι; Παρέα έχεις. Και της λέω κλείσε την πόρτα και μαντάλωσε από μέσα και 

πάει και κλείνει αυτή την πόρτα και την ώρα που την αγκάλιασα  και πάω να την βάλω χέρι, 

έρχεται η μάνα της από κει που ήταν για το γράμμα. Κι ανοίγει την πόρτα, (…) 

πασπάτευες… Ε, γαμώ την Παναγία της… Λοιπόν, (…) Ήμουνα σηκωμένος εγώ βέβαια για 

ν’ αλλάξω θέση που την είχα αγκαλιασμένη την ώρα που εσηκώθηκα έτσι για ν’ αλλάξω 

θέση ξέρω γω χτυπάει την πόρτα. Λέει περάστε και καθίστε.(..) Ορίστε και μπαίνει μέσα, 

καλησπέρα καλησπέρα, ξέρω ‘γω, πώς επήγε δουλειά, καλά. Εγώ δα, απόμεινα χασκούμενος 

κι εγώ κι αυτή και καληνυχτίζω εγώ να φύγω. Και λέει η μάνα της, λέει, πόβγαλε τον κύρη 

σου να φύγει. Και περνώ απ’ την πόρτα όξω κι ήτανε μια σκάλα την άρπαζα να την 

καληνυχτίζω και την έσυρα και την γκρεμίζω τη σκάλα από κάτω και την κατεβάζω από 

κάτω ν’ αλλάξω στάση και την εστέλνω (…) μια 10αριά λεφτά στα όρθια τώρα για ό, τι 

κάνουμεν και μου λέει αυτή…», «Μου λέει τώρα η κοπελιά από κάτου (…) και μ’ λέει 

«πρώτη μπουκιά και κόκκαλο». Πρώτη μπουκιά που θέλει να παίξουμε από πάνω και μας 

έτυχε κόκκαλο, που ήρθε η γριά και μας χάλασε… τέλος πάντων συνεχίσαμε… (κάτι λέει 

από πίσω η Γυναίκα) Αρραβωνιασμένος, ευτυχισμένος, σοβάτιζα ύστερα (..) επήγαινα στο 

σπίτι δα ύστερα την έπαιρνα και πήγαινα, στεφάνωσαν αρραβωνιασμένοι και πήγαμε και 

παντρέψαμε ένα ζευγάρι, κουμπάρα και ξομείναμε πια στου κουμπάρου το σπίτι εκείνη τη 

βραδιά πρώτη φορά που την επήγα σε ξένο χωριό τότε. Ναι, ε και συνεχίσαμε. Ε, 

παντρευτήκαμε ύστερα, ε, είχα τα πρόβατα και τα πηγαίναμε στα χυμαδιά  μέσα στα 

Ηράκλεια τα πηγαίναμε, έλειπα βέβαια δυο μήνες τρεις μήνες απού επαντρεύτηκα εγώ γιατί 

τα πρόβατα ήσαν (..) κι έπρεπε να μαι εγώ». Οι συνθήκες ζωής ήταν απλές. Πιθανά λόγω των 

πολισμικών συνθηκών της εποχής να μην υπήρχε το άγχος.  Ο γάμος που είναι μια απόφαση 
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ζωής, αντιμετωπιζόταν τόσο απλά. Όλη η ζωή των ανθρώπων κειμένονταν μεταξύ της 

οικογένειας και της εργασίας, με τους απλούστερους όρους. 

 

Το επάγγελμα του βοσκού θεωρείται πολύ δύσκολο. Χρειάζεται σωματική αντοχή, έχει 

μεγάλες και μακρόχρονες μετακινήσεις, οι βοσκοί είναι εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες, 

δεν υπάρχουν αργίες κ. α. Η σύζυγος καταθέτει: «Πολύ δύσκολη ζωή, πολύ δύσκολη. Η πιο 

δύσκολη ζωή είναι του βοσκού» και συμπληρώνει ο κ. Π. εξιστορώντας κάποιες εμπειρίες 

του: «Τα πρόβατα τα παίρναμε τότε με τα πόδια και γεννούσανε κι έκαμα από παέ ένα μήνα 

ξεκινούσαμε, και.. ένα μήνα στους δρόμους έξω μέναν τα πρόβατα. Όπου χόρτο όμως και τα 

πρόβατα μέσα. Σα για μια ζυγώνανε «πέρνα βρε  κουμπάρε να ξεκουραστούν τα πρόβατα 

γεννήσαμε πέντε πρόβατα σε δυο λεφτά επαέ»  εμουρμούριζε (..) στους δρόμους «βρε κάντε 

παέ» σε λέει, πού μωρέ να πάω; Να τα σηκώσω τα πρόβατα να φύγω; (…) Να ψοφίσουνε;». 

Η σύζυγος συμπληρώνει: «Δηλαδή πώς να σου πω, μαρτυρική ζωή!», «έβανε με την κάπα 

που λέτε εσείς απάνω (..) τις λέγαμεν εμείς και έβρεχεν όλη νύχτα έξω άμα τα πηγαίνανε πιο 

μέσα στα χυμαδιά. Δηλαδή σκληρή δουλειά». Στο τέλος αναφέρει ο κ. Π.«Μαρτυρική ζωή, 

μαρτυρική ζωή! Ο κτηνοτρόφος δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο. Μέρα νύχτα δουλεύει, 

καταλαβαίνεις;». Οι συνθήκες αυτής της εργασίας ήταν ιδιαίτερα δύσκολες και καταπονούν 

σκληρά το σώμα.   

 

Ακολούθως ο κ. Π. εξομολογείται κατά πόσο αισθάνεται ευτυχισμένος ή τυχερός για την ζωή 

που έζησε: «Να σου πω… από δω φύγανε χωριανοί μου σοκεροί μου και πήγανε στη 

Γερμανία και δουλεύανε άλλος πέντε χρόνια, άλλος 12 χρόνια άλλος 15 χρόνια. Εγώ δεν το 

κούνησα από δω. Εγώ έκανα τη δουλειά τούτηνα κτηνοτρόφος, τ’ αμπελάκια τούτανε ξέρω 

γω τι, επαντρεύτηκα έκαμαν πέντε κοπελάκια δε δυστυχήσανε τ’ ανάθρεψα ξέρω γω, τα 

πάντρεψα, (παρέμβαση Γυναίκας: «έχουνε τα σπίτια τα παιδιά μας») έχουνε τα σπίτια, τα 

πάντρεψα τα ταχτοποίησα μια χαρά. Κι έχουν και περιουσίες εδά κι έχουνε και λεφτά κι 

έχουνε τα πάντα είναι όλα καλοπαντρεμένα, όλα μου τα κοπέλια καλοπαντρεμένα. Ετούτος 

που κάθεται από πάνω ο γιος μου έχει ελαιοτριβείο. Άριστο. Από τα καλύτερα ελαιοτριβεία 

που υπάρχουν στην Ελλάδα. Έχει ένα εργοστάσιο…», «Που βγάζει τις ζωοτροφές επαέ, 

κάτω κάτω. Βγάνει ζωοτροφές και βγάνει πολλά λεφτά. Και έχει και πολλά πρόβατα. Και 

έχει και 5 κοπέλια κι αυτός τέσσερα κοπέλια. Τρεις γιους και μια κόρη.» 

«Εγώ αισθάνομαι τώρα… τι; Ευτυχισμένος; Που λες είμαι (..) γιατί να σου πω γιάντα…», 

«Οι περιουσίες που έκαμα εγώ, που αγόρασα 1000 λίρες είναι μέσα τις αγόρασα με τα χέρια 

μου, απ’ τα πρόβατα. Εδά έβγανα 7 τόνους λάδι κάθε χρόνο με τον αδερφό μου μαζί 

μοιράζαμε μάλιστα τρεισίμιση τόνους λάδι και ξέρω γω εδά τα μοίρασα των κοπελιών μου 

και το χω να το λέω αυτό, 5 μερίδα τα κανα, 5 μερίδες. Και δεν πάνε τώρα μέσα να ριχτούνε 

ούτε με ζώα ούτε πράμα ξέρω, έχω σπίτι χτισμένο δυο δωμάτια σαρνίτσι βγαλμένο για το 
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σπίτι να μαγειρεύει, είναι ντοκουμέντα γερά. Άμα ήταν να μοιράσουνε εμοιράσανε ξέρω γω 

τσι μισές τις άλλες  (..). Επαέ έχω στο χωριό γύρω γύρω τ’ αμπέλια 300 μωρέ παν γύρω γύρω 

έχω… (..) και δεν δίνει σημασία…». Ο κ. Π. αφήνει την εντύπωση από τα λεγόμενα του, ότι 

η περιουσία που κατάφερε να φτιάξει, όπως και τα παιδιά του που μεγάλωσε και προίκισε 

αποτελούν την αυτοπραγμάτωση του. Η ευτυχία του είναι συνηφασμένη με όσα κατάφερε 

κυρίως στον εργασιακό του χώρο, δεν κάνει καμία αναφορά στα προβλήματα υγείας που 

αντιμετώπισε ή τον πόλεμο που έζησε. Όλα είναι περαμένα και σημασία έχουν όσα 

κατάφερε. 

 

Ο κ. Π. έχει ένα μόνο έντονο παράπονο, που πρέκυψε από όλα τα προβλήματα υγείας που 

αντιμετώπισε: «Ναι, απ’ το θέμα του σεξ…», «Ναι το ‘98 κι ύστερα κοπήκαν τα πάντα. Και 

το σεξ με τη γυναίκα μου εκόπηκε με την εγχείρηση και τα πάντα....Η εγχείρηση όταν κάμεις 

προστάτη δεν ξαναπάει με τη γυναίκα του, δεν του ξανασηκώνεται!», «...Άμα κάνει ο άντρας 

προστάτη δεν του ξανασηκώνεται γιατί μέσα του κόβει μια φλέβα από κει και του κόβει και 

λίγο νεύρο και χαλάει η ισορροπία του πέους, αλλάζει η ισορροπία του πέους και…» 

Ο κ. Π. το 1998 ένιωσε την μεγάλη αλλαγή στην ζωή του, όταν έκανε εγχείρηση προστάτη. 

Ενώ είναι πολλά τα χρόνια που έχει ταλαιπωρηθεί με εγχειρήσεις και νόσους, ο ίδιος εστιάζει 

μόνο σε αυτή την χρονιά. Την ξεχωρίζει, ως όριο στην ζωή του και επεξηγεί τους λόγους 

συνοπτικά: «Το ‘98 που έκανα την εγχείρηση για τον προστάτη ήμουνα εντάξει σε όλα σε 

όλα… και στο σεξ και στη δουλειά μου και παντού…», η σύζυγος συμπληρώνει: «Και στα 

πρόβατα ακόμη… 500 πρόβατα με τους γιους του… Δηλαδή τα πρώτα χρόνια, είναι 12 

χρόνια;».  

 

Ο κ. Π. εξομολογείται το αποθημένο του. Ομολογεί ότι αν μπορούσε να αλλάξει κάτι με 

μαγικό τρόπο στην ζωή του, θα ήταν να μάθει γράμματα συγκεκριμένα: «Δεν έμαθα 

γράμματα από μικρός. Χωρίς γράμματα τι θ’ αλλάξω τη ζωή μου να κάμω τι; Να κάμω 

εμπόριο; Δε μου κόβει τώρα να κάμω τον έμπορο, θα πέσω όξω. Και λεφτά να χω τώρα 

παράδειγμα να κάμω ένα εμπόριο, τι εμπόριο να κάνω. Άμα δεν έχεις μυαλά , γράμματα να 

γράψεις τη χασούρα να γράφεις το κέρδος της ημέρα ή ξέρω ‘γω τα πάντα θα πέσεις όξω, τι 

να κάνεις. Λοιπόν ,που να πάω; Έμαθα και σφυρίζω των προβάτων απ’ όταν ήμουνα μικρός 

ε και εδωνά συνεχίζω. Να τα τώρα». Φαίνεται ότι θεωρεί ότι χωρίς την εκπαίδευση που θα 

επιθυμούσε να έχει, ουσιαστικά δεν είχε καμία επιλογή στην ζωή του, έπρεπε να ζήσει με τον 

τρόπο που έμαθε από τους παλιούς. «Έμαθα κι έσκαφα τ’ αμπέλια και τσι ελιές και (..). Τι  

να αλλάξω τη ζωή; Που να την αλλάξω τη ζωή;», «Δεν εμπορούσα να αλλάξω τη ζωή μου 

εγώ, γιατί δεν ήξερα γράμματα και κάθε επιχείρηση θέλει γράμματα.» και η σύζυγος 

συμπληρώνει: «Άλλη λύση δεν υπάρχει.» 
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Τέλος ο κ. Π. εξομολογείται: «Όι, εγώ ζηλεύω στα γράμματα. Στι μορφωμένους ζηλεύω, που 

λέει η τηλεόραση κάτι κι εγώ δεν το καταλαβαίνω όπως το λέει η τηλεόραση. Ε, 

πολυτελέστατα που κουβεντιάζουν δεν ξέρω οι υπουργοί και τέτοια. Βουλευτές. Δεν το 

καταλαβαίνω με τον τρόπο που το λεν αυτοί. Δεν καταλαβαίνω τις λέξεις. Γιατί δεν τις 

μάθαμε. Ο γραμματισμένος μια λέξη μπορεί να πει (…) διαφορετικά δεν καταλαβαίνω εγώ 

τίποτα. Λοιπόν, τι να κάνω… 

 

 

Αντιλήψεις: 

Ο κ. Π. πιστεύει ότι το επάγγελμα του κτηνοτρόφου έχει πολλές απαιτήσεις: «Το επάγγελμα 

αυτό εθέλει και δύναμη και τέχνη θέλει. Και τέχνη θέλει και δύναμη.»  

 

Ο κ. Π. όσον αφορά το σύστημα υγείας, θεωρεί ότι κάθε εξυπηρετούμενος του συστήματος, 

πρέπει να κινητοποιήται από μόνος του. Να ψάχνει τις καλύτερες λύσεις για τον εαυτό του 

καθώς δεν θα το κανει κανέις άλλος για τους ίδιους, ούτε οι γιατροί. Συγκεκριμένα αναφέρει: 

«Ο κάθε άνθρωπος που είναι άρρωστος δεν έχει ανθρώπους να τον εγυρέψουνε μην 

περιμένεις ο γιατρός να ρθει να σε γιατρέψει. Πρέπει εσύ να πάγαινες στο γιατρό. Και θα 

ρωτήσεις ποιος είναι καλός γιατρός για την πάθηση τούτηνε να ρωτήσεις πού είναι ο 

καλύτερος γιατρός στο Πεπαγνη είναι, στο Βενιζέλειο είναι, στην κλινική είναι ξέρω γω να 

διαλέξει ο άλλος να πάει στο γιατρό που θέλει.» και συμπληρώνει, «Από πονεί λέει, πάει στο 

γιατρό!». 

 

Ο κ. Π. εξομολογείται τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις δύσκολες περιόδους στην ζωή του: 

«Δε σκέφτομαι εγώ τίποτα ποτέ. Λέω ε ‘βάλτο παέ να πονάω, αν γιάνω αν δε γιάνω θ’ 

αποθάνω μια μέρα τι αργά τι γρήγορα… δεν το….Ναι δεν το σχολιάζω καθόλου. Μα για 

στάσου τώρα. Όταν το σχολιάζει κάθε πράμα αποχοντραίνει το μυαλό σου (…) (γέλιο)». Και 

συμπληρώνει δίνοντας την συμβουλή του: «Ο άνθρωπος πρέπει να έχει υπομονή και 

ψυχραιμία να ‘ναι ψύχραιμος. Να αντιμετωπίζει τα πάντα, τα πάντα. Α, άμα είμαι νευρικός 

καμιά φορά τα ‘χω κάνει θάλασσα. Αν είσαι νευρικός καμιά φορά τα κάνει και θάλασσα. Και 

στα καλά και στα κακά τα κάνει θάλασσα. Όλα, όλα, όλα τα χω από λίγο, όλα τα χω από λίγο 

και νευρικός είμαι και…Και ήρεμος είμαι και πως είναι, άστα τώρα άστα τώρα…» 

 

Πνευματικότητα: 

Ο κ. Π. αναφέρει ότι δεν πιστεύει ιδιαίτερα στο Θεό. Ο ίδιος λέει: «Ποτέ! Ποτέ θρήσκος δεν 

εγίνηκα.», «Δεν εγίνηκα. Στην εκκλησιά δεν πάω εκτός μόνο όταν ποθάνει κανείς δικός μου 

και πάω στο μνημόσυνο που γίνει όταν παντρεύεται ξέρω γω να πάω στην εκκλησία ξέρω γω 
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να χαρίσω να φύγω. Να πάω να λειτουργηθώ να πάω στην εκκλησιά να κάμω το σταυρό μου 

ποτέ. Μόνο σε θανείς σε γάμους σε τέτοια πράματα, σε βαφτίσια…».  
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Ν.Α. 

Ο κ. Ν. ζει με την σύζυγο του. Στην έναρξη της συνέντευξης ήταν λίγο επιφυλακτικός αλλά 

σύντομα έγινε αποκαλυπτικός, ενώ παρέμεινε συνοπτικός. Η συνέντευξη έλαβε χώρα σε ένα 

πεζούλι, πάνω στον δρόμο που οδηγεί στην έξοδο του χωριού. Δεν υπήρξαν παρεμβολές από 

τρίτα πρόσωπα. Η εικόνα του κ. Ν. άφηνε την εντύπωση ενός ανεξάρτητου, 

αυτοεξυπηρετούμενου ανθρώπου. Χρησιμοποιούσε ένα μπαστούνι σαν υποβοήθημα για το 

βάδισμα του.   

Ο κ. Ν. επέλεξε να εξιστορήσει την ζωή του και μάλιστα να ξεκινήσει από την ημέρα που 

έγινε η έφοδος των γερμανών στο χωριό του. Ήτανε 12 χρονών όπως λέει ο ίδιος και 

βρισκόταν στα χωράφια μαζί με την μαμά και τον μπαμπά του.  

 

Ηλικία: 1928 

Γέννηση, καταγωγή: Ζωνιανά 

Εκπαίδευση: ‘Α Δημοτικού 

Πατρική οικογένεια (αδέρφια/οικονομική κατάσταση): 3 αδέρφια/ μικρά εισοδήματα 

Οικογενειακής κατάσταση: παντρεμένος/ 5 παιδιά  

Επάγγελμα – απασχόληση: κτηνοτρόφος, γεωργός 

 

Οικογενειακή ζωή 

Πατρική οικογένεια: Ο κ. Ν. γεννήθηκε το 1928 στα Ζωνιανά Κρήτης. Οι γονείς του 

ήταν αγρότες, θερίζανε κριθάρι. Είχε τρία αδέρφια, ο ίδιος ήταν ο δεύτερος κατά σειρά σε 

ηλικία. Ο μεγαλύτερος αδερφός του τραυματίστηκε στον Αλβανικό πόλεμο. Η οικογένεια 

του είχε χάσει τα ίχνη του για περίπου έξι μήνες. Τελικά επέστρεψε στο χωριό άρρωστος και 

σύντομα πέθανε. Πρόσφατα έχασε και τον μικρότερο αδερφό του, «Και είχα έναν αδερφό, 

είναι ένας... ένας χρόνος δεν είναι, απόθανε στις Αρχάνες». Τέλος η αδερφή του τρίτη σε 

σειρά και μοναχοκόρη είναι η μόνη εν ζωή και διαμένει στο Ηράκλειο. Δεν θυμάται να έχει 

περάσει ο ίδιος ή τα αδέρφια του κάποια παιδική ασθένεια, λέει «Τίποτα. Τίποτα. 

Υγειέστατα.» 

Τέλος, σε σχέση με τις αιτίες θανάτου των γονιών του, παραθέτει: «Ο πατέρας μου απόθανε 

72 χρονώ. Η μάμα μου απόθανε κι αυτή 80». «Η μάνα μου είχενε πίεση. Ο πατέρας μου 
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είχενε… είχε κι αυτός πίεση κι έφαγε μπακαλιάρο αρμυρό, είχε πολύ αλάτι κι απόθανε. Ναι, 

αυτά είναι...Έκανε πέντε έξι μέρες». 

 

Άμεση οικογένεια  

Ο κ. Ν. στην ερώτηση «...πείτε μου λίγα για την οικογένειά σας....», απάντησε, «Εκάναμε 

παιδιά, τέσσερα, πέντε παιδιά έκαμα. Και έχω δυο ακόμη, τα τρία πεθάνανε». Δεν γνωρίζει ή 

αποφεύγει να εκφέρει την αιτία θανάτου, των τριών παιδιών του, σχετικά λέει «Δεν ξέρω. 

Αρρωστήσαν κι αποθάνανε. Τρία, έχω ακόμη δυό. Έχω έναν παντρεμένο και μια λεύτερη». 

Άμεσα γύρισε την συζήτηση στα ζώντα παιδιά του και αναφέρεται εκτενώς στα τέσσερα 

εγγόνια του, που είναι παιδιά του γιου του. Η κόρη του είναι ελεύθερη και εργάζεται ως 

κομμώτρια. Τα παιδιά που πεθάνανε ήταν σε ηλικία 4 και τριών ετών. 

Όσον αφορά τον γάμο του αναφέρει: «Ε, είναι τώρα πενήντα χρόνια που παντρεύτηκα εγώ. 

Πενήντα τρία, πενήντα τέσσερα χρόνια…». Ο ίδιος λέει ότι επέλεξε την σύζυγο του, δεν 

ήταν συνοικέσιο, η ομορφιά της όπως λέει, τον έκανε να την επιλέξει, «(γελάει) Τη 

διαλέξαμε!... Σ’ ένα γάμο την είδα και μου άρεσενε». Ο κ. Ν. με την σύζυγο του μένουν 

μόνοι τους στο χωριό, από το οποίο δεν έφυγαν ποτέ. Τα παιδιά τους μένουν στο Ηράκλειο, 

αλλά σύμφωνα με τον κ. Ν. συχνά επισκέπτονται ο ένας τον άλλο, «Τα παιδιά μας έρχονται 

εδώ, πάμε και ‘μεις».    

 

Επαγγελματική ζωή 

Ο κ. Ν. αρχικά μιλάει για τα θέματα που αντιμετωπίζει τώρα, λέει «...απ’ το εγκεφαλικό. Και 

δε μπορώ να περπατήσω, δε μπορώ να δουλέψω, δε μπορώ τίποτα. Αυτή είναι η ζωή μου 

εμένα». Τώρα πια, μετά το εγκεφαλικό αναφέρει «Ε, έχω πέντε έξι πρόβατα… Πάω, πάω, 

στα πρόβατα πάω.  Πότε πότε σιγά σιγά, ε, επήγα το πρωί τα έδωσα καλαμπόκι, τριφύλλι και 

φάγανε και μετά επήρα κάτω κι έρχομαι να πάω στο σπίτι. Αυτό είναι». Πριν πάθει το 

εγκεφαλικό αναφέρει ότι δούλευε κανονικά «δούλευα κανονικά, έσκαβα κιόλας.» 

Στην συνέχεια εξιστρορεί τα εργασιακά του βήματα από τότε που θυμάται τον εαυτό του, 

«Όταν ήμουνα μικρός επέρασα αυτά που σου λέω (Εννοεί την περίοδο με τους γερμανους 

και λίγο νωρίτερα όπου βοηθούσε στο θέρισμα του κριθαριού τον πατέρα του) και συνεχίζει, 

«Μετά πια μεγάλωσα και γίνηκα πιο μεγάλος δεκαεφτά, δεκαοχτώ χρονώ επήγαινα κι 

έπαιρνα φαμελιάκι εγώ». Ο ίδιος επεξηγεί ότι δούλευε σαν εργάτης με πρόβατα και σε 

χωράφια. Ρωτήθηκε για τις ώρες εργασίας του εκείνη την εποχή και απαντά, «Όταν 

επηγαίναμε μεροκάματο και μ’ έβαζες εσύ και σου ‘σκαβα τ’ αμπέλι, έσκαβα όλη μέρα....μ’ 

αυτό το σκαλιδάκι, να το. Απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι…» και συμπληρώνει σε σχέση με 

τις ώρες εργασίας, «Πολλές ώρες. Ήτουνε δύσκολη η ζωή τότες. Τώρα είναι εύκολη». Ο κ. 

Ν. σε όλη του η ζωή στα Ζωνιανά, φρόντιζε ζώα και γη. 
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Έφυγε μετανάστης, «Πήγα στη Γερμανία εγώ», και έμεινε τέσσερα χρόνια εκεί. «Δούλεψε Ε, 

δουλεύαμε σ’ ένα εργοστάσιο, σηκώναμε τσουβάλι. Το οχτάωρο....Έβγανε ζωοτροφές». 

Δούλεψε σε δύο εργοστάσια, «...Έκαμα στο ίδιο εργοστάσιο, έκαμα δυο (χρόνια). Και έκαμα 

και σ’ άλλον ένα, άλλα δυο. Έκανε εφημερίδα το άλλο, το τελευταίο». Θεωρεί ότι δύσκολες 

συνθήκες αντιμετώπισε στο εργοστάσιο με τις ζωοτροφές, «Δύσκολο ήτανε το πρώτο που 

ήτανε ζωοτροφές, τα σηκώναμε όλοι στον  ώμο και τα φορτώναμε». Παρ’ όλα αυτά 

αναφέρει ότι ποτέ δεν αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας εκείνη την εποχή. Όπως ο ίδιος λέει 

για τα χρόνια που έζησε στην Γερμανία, «Ήταν και καλά ήτουνε και κακά. Γιατί όλη μέρα 

δούλευες, εβαριούσουνε, κουράζουνε». Έφυγε μόνος του, αλλά εκεί συνάντησε πολλού 

συγχωριανούς του. Στην Γερμανία έμεινε μόνος του, κάτι που δεν ξανασυνέβει μέχρι και 

σήμερα στην ζωή του. 

 

Ιστορικό υγείας: 

Ο κ. Ν. δεν θυμάται να αρρώστησε ο ίδιος ή τα αδέρφια του στην παιδική τους ηλικία. Στην 

αντίστοιχη ερώτηση απάντησε: «Τίποτα. Τίποτα. Υγειέστατα.», στην συνέχεια αναφέρθηκε  

στην πρώτη φορά που θυμάται ότι αρρώστησε, «Πρώτη φορά αρρώστησα και πόνεσε ο 

λαιμός μου και κατέβασα… είχα, λέει, πυώδεις αμυγδαλές... και πήγα εδώ στ’ Ανώγεια στον 

γιατρό και μου το ‘βγαλε. Αυτό ήτανε....», «Ε, τότε ήμουνα μεγάλος.  Μεγάλος ήμουνα 

είκοσι χρονώ. Ναι.». Ο κ. Ν. καταλήγει σε σχέση με το ιστορικό υγείας του ότι:  «Αυτό 

θυμούμαι. Το άλλο που μ’ έπιασε είναι τώρα πέντε χρόνια, πάνε έξι χρόνια, εγκεφαλικό.». 

 

Είναι αξειοσημείωτο, ότι ο κ. Ν. σε όλη του τη ζωή εργαζόταν καταπονόντας σκληρά το 

σώμα του. Όμως όπως ο ίδιος καταθέτει, κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του δεν νόσησε 

και δεν ταλαιπωρήθηκε από ενοχλήσεις, και ασθένειες. Σύμφωνα με τον ίδιο, «Δεν είχα 

πρόβλημα πουθενά. Ποτές.», συμπληρώνει «Ε, τώρα έχω πολλά προβλήματα. Από το αφτί 

μου… εκουφάθηκα κιόλας δεν καλογροικώ. Τώρα που ‘μαστε κοντά…Έχω εγχείρηση 

καμωμένη στα μάτια(καταράκτη).» 

Επισκεψιμότητα & αξιολόγηση σε κέντρα υγείας & περιφεριακό ιατρείο 

Καθώς ο κ. Ν. διένυσε υγειής το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, δεν χρειάστηκε να 

επισκεφτεί πολλές φορές το σύστημα υγείας. Η μοναδική του εμπειρία από όσα περιγράφει ο 

ίδιος είναι το εγκεφαλικό που έπαθε. Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα: «Τους ήβλεπα και 

δεν εμπόρουν να μιλήσω. Μετά ένα παιδί  δεκαπέντε, δεκαοχτώ χρονώ με το φακό, λέει έπαε 

είναι να το ‘ναι και με βρήκανε. Και με πάνε στ’ Ανώγεια, μου λένε εγκεφαλικό είναι και με 

πάνε ύστερα στο Ηράκλειο και έκαμα δέκα μέρες. Δέκα έντεκα μέρες έκανα στο νοσοκομείο, 

στο Βενιζέλειο. Και μετά ήρθα εδώ και είμαι τώρα –η από δω πλευρά μου είναι μαραμένη.». 
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Ο κ. Ν. υποστηρίζει ότι δεν έχει επισκεφθεί το κέντρο υγείας ή το περιφεριακό ιατρείο καμία 

φορά μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά η γνώμη του είναι ότι παρέχει μικρή βοήθεια. Ο 

ίδιος αναφέρει: «Όχι, δε μας καλύπτει. Πάμενε και μας βοηθά λίγο και μας λέει άμε στο 

Ηράκλειο.»  

 

Τρόπος ζωής  

Κατανάλωση βοτάνων:  

Ο κ. N. πίνει τσάι «Το κυπαρισσάκι, για τσάι... Και ένα άλλο δεντρουλάκι μα δεν είναι εδώ. 

Το λένε σφακόμηλο.. Εδώ βγαίνει το δέντρο αυτό. Εδώ απέναντι κει χάμου». Όμως δεν 

γνωρίζει κάτι σχετικά με τις ιδιότητες τους, καθώς ο ίδιος  λέει, «Ε, κάνει, λέει (καλό), δεν 

ξέρω». Αναφέρει ότι δεν πίνει συχνά βότανα, συγκεκριμένα, «Πότε πότε πίνω. Πότε πίνω, 

πότε δε πίνω». Κατά την διάρκεια της συνέντευξης αναφέρει ότι από μικρός πίνει βότανα, 

τσάι αλλά ποτέ συστηματικά.  

 

Διατροφή :   

Αρχικά ο κ. Ν. αναφέρθηκε στην διατροφή της παιδικής του ηλικίας, την περίοδο της 

κατοχής, όπου «Ετρώγαμε, που λες, σταφίδες, χόρτα χαρούπια και ζήσαμεν. Άλλο τίποτα δεν 

υπάρχει. Αυτή ήταν η ζωή μας τότες.». 

Στη συνέχεια ο κ. Ν. περιγράφει την καθημερινότητα του: «Το πρωί που θα σηκωθώ πίνω 

τον καφέ μου, το τσάι μου, οτι είναι, λίγο τυράκι και πάω στα πρόβατα. Κι ύστερα 

ξαναγυρίζω το μεσημέρι και ξανατρώμεν και το βράδυ.». Συμπληρώνει λέγοντας ότι τρώει 

μαγειρευτό φαγητό, «κρέας και φασόλες και κουκιά», εννοώντας ότι τρώει κρέας, όσπρια και 

λαχανικά. Το μοναδικό υλικό που γνωρίζει ότι δεν πρέπει να τρώει είναι «Αλάτι πολύ δεν 

πρέπει να τρώω γιατί έχω και πίεση. Αλάτι πολύ δεν πρέπει να τρώω εγώ».  

 

Όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ παραθέτει: «Έπινα κρασάκι αλλά το κρασί κάνει, λέει, 

στην πίεση κακό. Και δεν πίνω τώρα.». Υποστηρίζει ότι έχει περίπου 5 ή 6 χρόνια να πιει, 

από το εγκεφαλικό και μετά. Αντιφάσκει όμως συμπληρώνοντας, ότι «Ένα ποτηράκι το πίνω 

πότε πότε». Συνεχίζει επεξηγώντας, «Ε, περνάνε και δυο βδομάδες να πιω». Συνεπώς, 

υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία 5, 6 χρόνια δεν πίνει, εννοεί ότι καταναλώνει ένα ποτηράκι, 

περίπου δυο φορές το μήνα. Πίνει κυρίως κόκκινο κρασί που είναι δικής του παραγωγής, 

όπως ο ίδιος παρέθεσε, «Κόκκινο, και είναι από σταφύλια. Τα ‘χωμεν εμείς τ’ αμπέλια.». 

Στην συνέχεια αναφέρει ότι πίνει και ρακή, «πότε πότε» και συμπληρώνει ότι σε σχέση με 

παλιότερα πίνει λιγότερο κρασί. Τελικά αποδεικνύεται ότι πίνει λίγα ποτήρια κρασί ή ρακή 

τον μήνα.    
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Ο κ. Ν. καταναλώνει αλκοόλ από την εφηφεία του, «Από δεκαπέντε είκοσι χρονών έπινα. 

Εκάναμε και παρέες και πίναμενε, γυρίζαμε στα σπίτια, να πάμε στο σπίτι το δικό μου να 

πιούμε κρασί, να ‘ρθούμε στο δικό σου σπίτι να ξαναπιούμε κρασί… και επαίζανε και λίρες, 

βιολιά…». Συμπερασματικά πίνει συστηματικά αλκοόλ  58 χρόνια. Σύμφωνα με τα λεγόμενα 

του, παλιότερα έπινε καθημερινά αρκετά ποτήρια αλκοόλ και συχνά μεθούσε, «Εδώ κάθε 

βράδυ πηγαίναμε στα καφενεία να μονιάσουμε εκεί χάμω να τα κάνουμε, να πίνουμε στα 

μαγαζά. Ε, ούζο.... Ναι, και ούζο. Τότες ήτανε καραφάκια τα λέγανε μπουκαλάκια τόσα 

μπουκαλάκια μικρά. Να μονιάσουμε πέντε δέκα άτομα. Να πούμε του καφετζή «φέρε μας 

ένα καραφάκι», να πεταχτεί ο άλλος «φέρε δυο καραφάκια» να πίνουμε. Να βγούμε στην 

όρεξη, να τραγουδούμε, να γυρίζουμε το χωριό…». Όπως αποδεικνύεται η κατανάλωση 

αλκοόλ ήταν μέρος της κοινωνικής έκφρασης και ζωής. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έκφραση 

που χρησιμοποίησε ο κ. Ν. «να μονιάσουμε», δηλαδή να έρθουνε κοντά, να διασκεδάσουν, 

να επικοινωνίσουν. 

 

Καθημερινή δραστηριότητα:  

Σχετικά με την καθημερινότητα του, αναφέρει: «κοιμούμαι δέκα η ώρα το βράδυ, έντεκα, 

μπορεί και δώδεκα…Ξυπνώ το πρωί έξι εφτά η ώρα είμαι στο πόδι... Ε, μετά πάω εδώ στα 

πρόβατα και περνάει η ώρα μου και σηκώνομαι κι έρχομαι στο σπίτι και τρώω το μεσημέρι 

ό, τι βρούμε, και περνάει η μέρα.». Είναι πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό ότι ακόμη 

απασχολείται με τα πρόβατα. Ο κ. Ν. στο βαθμό που μπορεί αισθάνεται ενεργός 

επαγγελματικά. Επίσης περιστασιακά πηγαίνει στο καφενείο, αν και ο ίδιος αναφέρει ότι 

προτιμά να μένει στο σπίτι του, «Στο σπίτι (κάθεται συνήθως), καμιά φορά πάω στο 

καφενείο, καθίζω μια δυο ώρες, φεύγω.» 

 

Βέβαια μετά το εγκεφαλικό άλλαξαν οι σωματικές του δυνατότητες και επηρεάστηκεε η ζωή 

του σε επίπεδο καθημερινότητας. Ο ίδιος αναφέρει «...απ’ το εγκεφαλικό. Και δε μπορώ να 

περπατήσω, δε μπορώ να δουλέψω, δε μπορώ τίποτα. Αυτή είναι η ζωή μου εμένα.»  

 

Ο κ. Ν. θεωρεί τον εαυτό του ευκαιριακό καπνιστή και όχι εξαρτημένο, όπως υποστηρίζει ο 

ίδιος: «Καμιά φορά σε παρέα να καπνίζω ένα τσιγάρο, καμιά φορά... . Κι αν είχα πάρει 

πακέτο, το χα στην τσέπη μου ένα μήνα, δυο..». 

 

Σταση ζωής 

Αναπαραστάσεις: 

Ο κ. Ν. αφηγήθηκε εκτενώς την εμπειρία που βίωσε από το εγκεφαλικό. Ακολουθεί η 

αφήγηση του, η οποία αποδεικνύει την συνοχή, την φροντίδα, την ενότητα και 
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αλληλοϋποστήριξη που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων της κοινότητας. Ο κ. Ν. έπαθε το 

εγκεφαλικό όταν βρισκόταν στο χωράφι και για κάποιες ώρες ήταν αγνοούμενος. Συμφωνα 

με την εξιστόρηση που ακολουθεί, κινητοποιήθηκε άμεσα η ίδια η κοινότητα για να τον βρεί, 

χωρίς να εμπλακεί η αστυνομία ή η πυροσβεστική από το Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τα λεγόμενα 

του κ. Ν.:  

«Εδώ απ’ όξω, εκεί χάμου ήμουνα, έκοβα ένα κλαδί και μ’ έπιασε εγκεφαλικό και μ’ 

αναζητήξαν απ’ το σπίτι και με περιμέναν να πάω, δεν επήγα. Και είπανε, λέει, εχάθηκα εγώ, 

δεν έρχομαι, δεν ξέρουμε πού πάει, όλο το χωριό αυτό, εβγήκενε και με γυρεύανε εδώ στα 

χωράφια.», «Εγώ έκοψα το κλαδί, μετά δεν εμπόρουν να σηκωθώ να περπατήσω. Κι έβλεπα 

τ’ αμάξια που περνούσαν από δω από το δρόμο, τα ‘βλεπα, εδώ χάμου ήμουνα. Τα ‘βλεπα 

αλλά δεν εμπόρουν να μιλήσω.», «Και προσπάθουνε, είχα τη μνήμη μου τότες, και 

προσπάθουνε και λέω να κατεβώ στο δρόμο να με βρούνε και λέω να κατεβώ στο δρόμο κι 

ήθελα από δω μέχρι όχι το δέντρο αυτό, το από μέσα και να κατεβώ στο δρόμο, εδώ να ‘μαι, 

να με δούνε. Λέει, δεν τον εβρήκαμε, εντάξει και έβλεπα τ’ αμάξια που περνούσανε από δω 

και πήγαιναν…», «… αυτά τα βουνά ήσανε γεμάτα ανθρώπους και με γυρεύανε.», «Τους 

ήβλεπα και δεν εμπόρουν να μιλήσω. Μετά ένα παιδί  δεκαπέντε, δεκαοχτώ χρονώ με το 

φακό, λέει επαέ είναι να το ‘ναι και με βρήκανε. Και με πάνε στ’ Ανώγεια, μου λένε 

εγκεφαλικό είναι και με πάνε ύστερα στο Ηράκλειο και έκαμα δέκα μέρες. Δέκα έντεκα 

μέρες έκανα στο νοσοκομείο, στο Βενιζέλειο. Και μετά ήρθα εδώ και είμαι τώρα –η από δω 

πλευρά μου είναι μαραμένη.». 

Η εμπειρία που έζησε λόγω του εγκεφαλικού ο κ. Ν. ήταν συγκλονιστική. Είχε τις αισθήσεις 

του, καταλάβαινε ότι τον ψάχνουν αλλά δεν μπορούσε να τους βοηθήσει να τον βρουν και 

παράλληλα ήξερε ότι αν δεν τον έβρισκαν θα πέθαινε. Ο ίδιος διηγήται «Έβλεπα τ’ αμάξια 

εδώ πέρα, έβλεπα τα φώτα που πηγαίναν, έρχονταν. Φωνάζαν οι ανθρώποι επαέ χάμου και 

δεν εμπόρουν να τον εμιλήσω... Ε, δε φοβήθηκα. Ούτε το σκέφτηκα καθόλου. Μετά όπου 

εσυνήλθα και αυτό, το σκέφτηκα… λέω, πώς δεν επόθανα;!.». Ο ίδιος σχολιάζει ότι δεν 

ένιωσε φόβο παρ’ όλο που ήρθε τοσο κοντά στον θάνατο.   

 

Ο κ. Ν. είναι καταβεβλημένος ψυχικά από τις συνέπειες του εγκεφαλικού στο σώμα και την 

καθημερινότητα του. Ακολουθούν τα αντίστοιχα απόσπασματα: «...απ’ το εγκεφαλικό. Και 

δε μπορώ να περπατήσω, δε μπορώ να δουλέψω, δε μπορώ τίποτα. Αυτή είναι η ζωή μου 

εμένα.», «Η αριστερή μου μεριά είναι μαραμένη όλη.  Αυτά είναι η ζωή η δική μου.» 

 

Όπως έχει αφηγηθεί ο κ. Ν. παλιότερα στο χωριό συνήθιζαν οι άντρες να πηγαίνουν στο 

καφενείο και να πίνουν, συχνά πολύ. Παρατίθεται το σχετικό απόσπασμα:  «Εδώ κάθε βράδυ 

πηγαίναμε στα καφενεία να μονιάσουμε εκεί χάμω να τα κάνουμε, να πίνουμε στα μαγαζά. 

Ε, ούζο.... Ναι, και ούζο. Τότες ήτανε καραφάκια τα λέγανε μπουκαλάκια τόσα μπουκαλάκια 
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μικρά. Να μονιάσουμε πέντε δέκα άτομα. Να πούμε του καφετζή «φέρε μας ένα καραφάκι», 

να πεταχτεί ο άλλος «φέρε δυο καραφάκια» να πίνουμε. Να βγούμε στην όρεξη, να 

τραγουδούμε, να γυρίζουμε το χωριό…». Το γεγονός αυτό σε συνδιασμό με την σκληρή 

δουλειά που έκανε ο κ. Ν. φαίνεται αντιφατικό. Όμως ο ίδιος το επεξηγεί με το ακόλουθο 

απόσπασμα: «Ε, τότες ήταν αόριστη εμάς η ώρα μας. Όποτε θέλαμε ξυπνούσαμεν όποτε 

θέλαμε κοιμούμασταν.», επιπρόσθετα συμπληρώνει, ότι σε περίπτωση που ο ίδιος δεν 

αισθανόταν καλά το πρωί, λόγω του γλεντιού, «Ε, άλλος επήγαινε. Άμα δεν ήμουνα καλά 

πήγαινε άλλος». Είναι αξειοσημείωτη η εικόνα, αυτής της ελευθερίας και των χαλαρών 

ρυθμών, σε εποχές δυσχερείς οικονομικά και για ανθρώπους που  δεν ήταν ευκατάστατοι. 

 

Ο κ. Ν. ουσιαστικά δεν μπόρεσε να φοιτήσει στο σχολείο, καθώς προέκυψε η εισβολή των 

Γερμανών. Ο ίδιος διηγήται, «Τότες επήγαινα στη δευτέρα τάξη όταν επέσαν οι Γερμανοί. 

Ύστερα δεν εξαναπήγα.... Πρώτη, δευτέρα τάξη. Πρώτη τάξη την έβγαλα. Δευτέρα στα 

μεσακά περίπου δεν εξαναπήγα».  

  

Ο κ. Ν. επιλέγει ως την δυσκολότερη περίοδο στην ζωή του, την περίοδο της κατοχής. Όπως 

εξηγεί στην συνέχεια, υπήρχε πείνα και ανέχεια. Σύμφωνα με το κ. Ν. «Οι πιο δύσκολες 

στιγμές της ζωής μας ήτανε όταν δεν είχαμε ψωμί, δεν είχαμε τίποτε να φάμενε. Αυτές ήταν 

οι δύσκολες στιγμές.», «Τις δυσκολίες που ‘χουμε περάσει στο πα. Όταν ήρθαν οι Γερμανοί 

δεν είχαμε ψωμί καθόλου. Αυτές ήτανε οι δυσκολίες μας εμάς. Ετρώγαμεν όμως ό,τι 

εβρίναμεν και ζήσαμε.». Στην συνέχεια, ονομάζει τον εαυτό του αισιόδοξο, και εξηγεί τον 

τρόπο που αντιμετωπίσε αυτή την δυσκολη περίοδο της ζωή του και κατάφερε να επιβιώσει 

αλλά μιλά εξ’ ονόματος όλης της κοινότητας. Όπως ο ίδιος αναφέρει, «Δεν σκεφτούμασταν. 

Και όχι μόνο εγώ, όλοι. Δεν εσκεφτόμασταν τίποτα, μόνο να βρούμε τίποτα να φάμενε. Και 

τα συζητούμε, τα λέμε πότε λίγο εδώ πέρα και λέγαμε «θυμάσαι την τάδε εποχή;», «Θυμάσαι 

την τάδε τάδε τάδε;». 

Είναι αξειοσημείωτο ότι ακόμη και σε εκείνες τις εποχές που παρουσιάζει ως τις πιο 

δύσκολες διηγήται ότι συνέβαιναν γλέντια, συγκεντρώνονταν παρέες, γίνονταν γάμοι. 

 

Ο κ. Ν. ομολογεί ότι αισθάνεται ευτυχισμένος γιατί χαίρεται τα παιδιά και τα εγγόνια του, 

και επειδή όπως συμπληρώνει δεν φοβάται τίποτα πια. «Τώρα νιώθω ευτυχισμένος. Γιατί 

θορώ τα κοπέλια μου, τα ‘γγονάκια μου, (συγκινείται) ναι…». 

Συνεχίζει όμως ονομάζοντας μία ευχή που θα ήθελε να πραγματοποιηθεί: «Αν ημπορώ ν’ 

αλλάξω… να μπορώ να πορπατώ! Αυτό ήθελα!...Ναι. Αυτό ήθελα. Ούτε λεφτά δεν ήθελα, 

τίποτα». Η ευχή αυτή αποδεικνύει πόσο σημαντική είναι η σωματική ακεραιότητα γαι τον 

ίδιο. 
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Αντιλήψεις 

Ο κ. Ν. θεωρεί ότι το εγκεφαλικό που πέρασε, είναι εμφανές στην εικόνα του. Ασφαλώς 

πρόκειται για εντύπωση του ιδίου καθώς φαίνεται υγειής και αυτοεξυπηρετούμενος. Ο κ. Ν. 

αναφέρει, «Γι’ αυτό με βλέπεις έτσι» θεωρώντας ότι ο συνεντευκτής μπορεί να διακρίνει την 

αναπηρία  και την δυσκολία του.  

Ο κ. Ν. πιστεύει στην κοινοτική αλληλεγγύη και την συνοχή των κατοίκων του χωριού. Ο 

ίδιος στην ερώτηση «Έχετε ανθρώπους που νιώθετε κοντά; Που άμα έχετε ανάγκη θα τους 

ζητήσετε βοήθεια; Που άμα θέλετε να κάνετε γιορτή θα τους καλέσετε;» απαντά, «Έχουμε, 

έχουμε. Εμάς εδώ και ο συγγενής να μην είναι, άμα πάθει κανείς τίποτα τον εβοηθούμε όλοι, 

όλοι.». Είναι συγκλονιστική η ασφάλεια που αισθάνεται ο κ. Ν., χωρίς να ξεχωρίζει 

συγγενείς και φίλους από τους συγχωριανούς του.    

 

Ο κ. Ν. έζησε εποχές ανέχειας και φτώχιας, με αποτέλεσμα να οδηγήται σε συγκρίσεις με τα 

δεδομένα της σύγχρονης εποχής, που έχουν ως επακόλουθο την κριτική απέναντι στους 

νέους. Σύμφωνα με τον ίδιο, «Εγώ σηκώνομαι από δω, από δω από το χωριό εσηκωνόμουν, 

είχα ένα γαϊδουράκι. Να σηκωθώ το πρωί, έξι η ώρα, εφτά η ώρα, να πάρω το γαϊδουράκι 

μου, να το καβαλικέψω, να πάω να πάω να πάω το βράδυ στο Ηράκλειο. Εγώ… Ε, τώρα σου 

λέει θα πάνε… δεν πάνε στο μαγαζί  στο καφενείο δεν πάνε με τα πόδια μόν’ θεν τ’ αμάξι να 

πάνε. Αυτή ήταν η ζωή μας εμάς.». Μέσα από την σύγκριση ο κ. Ν. διαπιστώνει: «Αλήθεια. 

Τώρα είναι εύκολη (η ζωή) γιατί, ε… υπάρχουν και λεφτά, τότες δεν υπήρχαν ούτε λεφτά 

ούτε τίποτα. Ούτε συντάξεις εδίναν τότε, ούτε τίποτα.».   

Συμπληρώνει την σύκριση αναφερόμενος σε κοινωνικές εκδηλωσεις και την κοινωνική 

ηθική. Ο κ. Ν. ισχυρίζεται ότι «Και γάμοι γίνονταν εδώ πέρα… Ναι. Και γίνονται και τώρα 

γάμοι. Και τώρα γίνονται αλλά κείνη την εποχή ήτανε πιο καλά.... Γιατί ήτουνε αγαπημένοι 

οι ανθρώποι. Ήτουνε… οι ανθρώποι… όταν είχες, ας πούμε, αυτό το πράμα, υπάρχει, το 

λεγεν αλήθεια δεν το λεγε ψόματα.», «Ετότες το συμβόλαιο ήτανε «εντάξει πάρε το» αυτό 

ήταν το συμβόλαιο... Αυτό ήταν το συμβόλαιο. Ούτε υπογραφές ούτε τίποτα. Αυτό ήτανε. 

Ήτανε οι ανθρώποι τότε σταθεροί ανθρώποι, καλοί ανθρώποι….». 

Ο κ. Ν. θεωρεί οτί αυτή η αλλαγή των ανθρώπων και της εποχής οφειλεται στην επιθυμία 

του ατόμου για χρήματα. Ο ίδιος εξηγεί: «Δεν ξέρω. Οι νέοι τώρα θένε –όχι πως το λέω ‘γω, 

μα είναι έτσι- οι νέοι θένε αυτοκίνητο και λεφτά! Ετότες ούτε αυτοκίνητο είχαμε ούτε λεφτά! 

Ήθελα να πάω στο Ηράκλειο από παέ, ήθελα πάω με τα πόδια…» 

  

Ο κ. Ν. μιλώντας για την καταγωγή του, υποστηρίζει: «Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ 

αρρώστησα, εδώ θα πεθάνω κιόλας.». Φαίνεται ένας άνθωπος ασφαλής, που γνωρίζει τον 

εαυτό του και της επιθυμίες του. Αγαπά το χωριό του και αισθάνεται ότι εκεί ανήκει.    
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Ο κ. Ν. διηγούμενος περιόδους ιατρικών παροχών στο χωριό, έως σήμερα, περιγράφει: 

«Εκείνη την εποχή θυμούμαι και ήτουνε στ’ Ανώγεια ένας γιατρός. Τον ελέγουνε Κουνάλη... 

Και πριν πέσουν οι Γερμανοί ήτουνε... Ο Κουνάλης και είχενε ένα άλογο ψαρό. Ένα ψαρό 

άλογο. ...καβαλίκευε το άλογο αυτός και ήρχοντονε...Ντόπιος, ντόπιος απ’ τ’ Ανώγεια. Και 

κούτσαινε κιόλας.», «Αυτός επόθανε, μείναμε χωρίς γιατρό. Τώρα έχει και νοσοκομείο στ’ 

Ανώγεια τώρα...». Ο κ Ν. περιγράφει την μεγάλη αλλαγή που βίωσε και αναφέρεται στα δύο 

άκρα. Υπήρξε περίοδος που υπήρχε ένα γιατρός στην περιοχή, αφ’ ότου πέθανε, ήρθε η 

περίοδος όπου δεν υπήρχε κανένας γιατρός και με πολλές ενδιάμεσες αλλαγές, σήμερα 

υπάρχει το κέντρο υγείας στα Ανώγεια.  

 

Όσον αφορά την λειτουργία και τις παροχές του συστήματος υγείας από την εποχή που ο κ. 

Ν. ήτανε παιδί έως σήμερα,   υποστηρίζει αναπάντεχα: «Εγώ τα βλέπω καλύτερα τότες». 

Ακολούθως τεκμηριώνει, λέγοντας «Γιατί ούτε δεν αρρωστούσαμε, ούτε φάρμακα δεν 

είχαμενε ούτε γιατρούς». Ο κ. Ν. πιθανά έχει συνδέσει την ανάπτυξη του συστήματος υγείας 

με τις ανάγκες που θεωρεί ότι απέκτησε ο πλυθησμός. 

 

Ο κ. Ν. προσπαθεί να παραθέσει την γνώμη του σχετικά με τα αίτια των προβλήματων 

υγείας που έχουν οι άνθρωποι στην σύγχρονη κοινωνία σε αντιδιαστολή με την παλαιότερη 

κοινωνία της κατοχής. Ακολουθούν τα σχετικά αποσπάσματα: «Ξέρω γω… Γι’ αυτό σου λέω 

ότι είναι Θεός.» και προσπαθώντας να επεξηγήσει, «Α, αρρωστείς και ‘γειαίνεις. Ούτε σε 

γιατρό τότες ούτε πουθενά. Τώρα όλοι στο γιατρό. Εκρύωσες, λέει, στο γιατρό.». Η 

τοποθέτηση του κ. Ν. δεν γίνεται ξεκάθαρη, ακόμη και μετά από σειρά διευκρινιστικών 

ερωτήσεων. Στην συνέχεια όμως αναφέρεται σε μία ξεκάθαρη άποψη, λέει «Δεν ξέρω. Τώρα 

έχει, η ατμόσφαιρα έχει μολυνθεί γι’ αυτό αρρωστούν οι ανθρώποι... Κι αυτά που τρώμε κι 

αέρας κι όλα!»  

 

Πνευματικότητα  

Ο κ. Ν. πιστεύει βαθιά και χωρίς καμία αμφιβολία στον Θεό. Τα ακριβή λόγια του είναι: 

«Πιστεύω. Πιστεύω γιατί υπάρχει Θεός. Υπάρχει.». 

Στη συνέχεια αναφέρεται στην πορεία της πίστης του και λέει: «Δεν επίστευα όταν ήμουνε 

μικρός. Είχα ζωή και δεν επίστευα. Εδά πιστεύω... Τώρα πέντε έξι δέκα χρόνια πιστεύω.» και 

επεξηγεί, «Γιατί βλέπω πράματα που… να εγώ εκεί που μ’ έπιασε το εγκεφαλικό. Θε, να 

πεθάνω εκείνη τη βραδιά οπωσδήποτε, γιατί έβρεχε κιόλας… Μάρτης, κρύο…και 

βρεχόμουνα, και ορεγόμουνα να βρέχομαι. Το νερό τ’ ορέγουμνε... Με δροσέρευε αυτό το 

πράγμα.» και καταλήγει, «Ε, τότες… πιστεύω πολύ, γιατί αν δε θέλαν να με βρούνε… εγώ 

αυτή τη βραδιά ήταν να πεθάνω.». 
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Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι νιώθει ευγνώμονας για την παράταση ζωής που πήρε. 

Θέλει να ζήσει σε αντίθεση με άλλους ηλικιωμένους του δείγματος της έρευνας. 
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Ε.Μ. 

Η κ. Ε. υπήρξε άνετη και ζεστή με την συνεντεύκτρια παρ΄ όλο που ζει μόνη, είναι σχεδόν 

τυφλή και ανοίγει την πόρτα σε έναν άγνωστο σε αυτή ανθρωπο. Μόλις η συνεντεύκρια 

συστήθηκε και εξήγησε τους λόγους της επίσκεψης της, η κ. Ε. την προσκάλεσε και δέχτηκε 

αμέσως να συμμετάσχει στην έρευνα.  Η κ. Ε. ζει μόνη της σε ένα σπίτι σε κεντρικό σημείο 

του χωριού. Το σπίτι όπως και η ίδια, μοιάζει να βρίσκονται σε παραμέληση,  χωρίς  όμως να 

αγγίζουν την εικόνα της εγκατάληψης. Ενώ η ίδια μιλά για το πόσο θλιμένη είναι και 

ακούγεται κουρασμένη και ματαιωμένη, η εικόνα της είναι χαμογελαστή και χαλαρή στο 

μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης. 

Η κ. Ε. ξεκινά την συνέντευξη μιλώντας για τα παιδιά του άντρα της. Με αυτόν τον τρόπο 

αναφέρεται η ίδια στα παιδιά αυτά, σχεδόν σε ολόκληρη την συνέντευξη. 

 

Έτος γέννησης: 1920 

Γέννηση, καταγωγή: Ζωνιανά 

Εκπαίδευση: Αναλφάβητη 

Πατρική οικογένεια (αδέρφια/ οικονομική κατάσταση): 6 Αδέρφια/ Μικρά εισοδήματα 

Οικογενειακής κατάσταση:  Παντρεμένη/ 0 παιδιά  

Επάγγελμα – απασχόληση: Αγρότισσα & Νοικοκυρά 

 

Οικογενειακή ζωή 

Πατρική οικογένεια:  

Η κ. Ε. σε σχέση με την πατρική της οικογένεια, αναφέρθηκε στον πατέρα της, ο οποίος είχε 

αμπέλια και ήτανε αγρότης, και εκτενέστερα στα αδέρφια της. Είχε έξι αδέρφια, εκ των 

οποίων σήμερα ζουν τα δύο, ένας αδερφός και μία αδερφή. Η μεγαλύτερη αδερφή της 

πέθανε περίπου το 2008 ενώ, τα άλλα  δύο αδέρφια της παίθαναν στην παιδική τους ηλικία. 

Σχετικά ανέφερε: «Ήτανε μια κοπελιά, μια ήτανε μα επέθανε, ήτανε πρώτη...», «Μετά 

έκαμεν η μάνα μου ένα αγόρι και επέθανε. Δυο χρονώ ήτανε και τότες ήτανε λέει (παύση), 

ήτανε με τα παιδιά, ηλικία...δεν ξέρω ηντά αρρώστια και το πιασενε και πέθανε.». Συνολικά 

είχε 6 αδέρφια, δύο αγόρια και τέσσερα κορίτσια, όπως ανέφερε «Ε, μόνο εγώ και 

αυτός...τρία είμαστε ζωντανά και άλλα τρία πεθαμένα».  

 

Σήμερα βρίσκεται εν ζωή μόνο ο ένας της αδερφός, με τον οποίο έχει επικοινωνία, όπως η 

ίδια ανέφερε: «Στο τηλέφωνο για θα πατήσω το δάχτυλο μου να τονε πάρω. Επίτηδες είναι 
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έτσι. Τα γράμματα δεν τα βλέπω να παίρνω. Έτσι έχουν επίτηδες το τηλέφωνο σασμένο...έχω 

μόνο τα αδέρφια και τα παιδιά να παίρνω. Άλλους, τα ξενα δεν παίρνω, γιατί δεν βλέπω τα 

γράμματα, δεν ξέρω τα τηλέφωνα τους.» 

 

Άμεση οικογένεια:  

Η κ. Ε. παντρεύτηκε με προξενιό σε ηλικία 48 ετών. Ο πατέρας της επέλεξε τον σύζυγο και 

τον χρόνο του γάμου. Όπως η ίδια αναφέρει «ε, ναι. Αυτός με έβανε και τον επήρα. Τον 

ήθελε να τον επάρω.», «του άρεσενε του μπαμπά μου. Του άρεσενε αυτός που επήρα, 

επειδής είχενε λέει πολύ περιουσία.». Η κ. Ε. παντρέυτηκε σε μεγάλη ηλικία, ενώ θα 

μπορούσε να είχε παντρευτεί μικρότερη, αν της το επέτρεπε ο πατέρας της. Όπως η ίδια 

εξιστορεί  «ε, πές ότι εχάρηκα πες ότι επικράθηκα κιόλας, γιατί με ζητούσανε νεαροί και δεν 

με έδωκε ο μπαμπάς μου, ήτανε η άλλη αδερφή πρώτη και δεν ήτανε παντρεμένη και δεν με 

έδινε και μεγάλωσα.». Η συνέπεια της καθυστέρησης αυτής ήταν ότι η κ. Ε. δεν πρόλαβε να 

κάνει παιδιά, την πρόλαβε η εμηνόπαυση. Παρ΄όλα αυτά μεγάλωσε τέσσερα παιδιά, τα οποία 

ήταν του  συζύγου της, που είχε χηρέψει. Η κ. Ε. μεγάλωσε μαζί με το σύζυγο της, ένα 

κορίτσι και τρία αγόρια, τα οποία τα γνώρισε σε νηπιακή ηλικία. Η ίδια αναφέρει «Όλα τα 

παιδιά τα μεγάλωσα και τα σπούδαξα». Ο σύζυγος της έχει πεθάνει εδώ και 12 χρόνια. Τα 

αγόρια τους  μένουν στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, ενώ η κόρη μένει στην Χαλκίδα. Έχει 

τέσσερα εγγόνια. Τώρα ζει μόνη.  

Επαγγελματική ζωή: 

Η κ. Ε. εξιστορεί την παιδική της ηλικία και την συνεισφορά της στην πατρική της 

οικογένεια, «Όταν ήμουνα στο σπίτι μας, ο μπαμπάς μου είχε οζά και τα πήγαινε, εδώ 

εχιόνιζε και τα πήγαινε αλλού εδώ εμέσα, τα ‘χενε τον χειμώνα εκεί και το καλοκαίρι τα 

‘φερενε, και εγώ επήγαινα εμοναχή μου και έκανα το χωράφι, επήγα με τα πόδια, που είχενε 

μια φορά και πήγαινα στα όροι και έκανα μοναχή μου χωράφι με τ’ αλέτρι να κάμω δυο 

τρεις βόλτες στο χωράφι και μετά να πιάσω και την σκαλίδα να σκάβω, και έβγαλα 1500 

οκάδες καρπό τότες». 

Η κ. Ε. έχει δουλέψει με τον σύζυγο της σαν αγρότισσα. Έκανε γεωργικές εργασίες, όπως 

αναφέρει στην συνέχεια: «Όταν είμουνα νέα παντρεύτηκα και είχενε ο άντρας μου αμπέλια, 

σουλτανιά, είχαμε ελιές και πηγαίναμε και τις μαζεύαμε μαζί και πηγαίναμε και τρυπούσαμε 

τα αμπέλια και βγάναμε 5 τόνους σταφίδες...» 

Η κ. Ε. δούλεψε σκληρά μαζί με τον σύζυγο της στα χωράφια. Η ίδια περιγράφει την περίοδο 

εκείνη της ζωής στο ακόλουθο απόσπασμα: «Ναι, εκάμαμε και χωράφι και βγάναμε το 

ψωμάκι, είχιενε ένα μουλάρι....εθέριζα,  αλώνεγα, το σπαρμένο και στα βουνά θερίζαμενε, τα 

βουνά όλα τα σπέρναμε τότε στην παλιά εποχή». 
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Η κ. Ε. υποστηρίζει ότι μέχρι την μέρα που πέθανε ο σύζυγος της, δηλαδή μέχρι και πριν 12 

χρόνια δούλευε σκληρά, ενώ διέκοψε κάθε εργασία αμέσως μετά τον θανατό του. 

Συγκεκριμένα αναφέρει: «μετά που πέθανε (ο σύζυγος)  έκατσα εγώ...πουθενέ ύστερα, ούτε 

τ’ αμπέλια μου, ούτε τις ελιές, τίποτα, δεν εξαναπήγα πουθενά. 

Ιστορικό υγείας: 

Η κ. Ε. υποστηρίζει ότι, «όταν ήμουν εγώ μικρή δεν αρρώσταινα.», όπως ούτε και τα 

αδέρφια της. Μετά από σειρά διερευνητικών ερωτήσεων η κ. Ε. αποκαλύπτει ότι είχαν 

περάσει την ανεμοβλογιά με τα αδέρφια της. Σχετικά διηγήθηκε: «ε, την ανενεβλογιά, την 

εβγάναμε όταν είμαστε μικρά στο σπίτι μας», «την κατσίγαρη που λέγανε μια φορά που 

γίνεται για το σώμα του ανθρώπου». Όσον αφορά την θεραπεία για την ανεμοβλογιά 

καταθέτει «φάρμακα τότες δεν υπήρχαν(γελα)». Τα αποσπάσματα που προηγήθηκαν πιθανά 

να αποδεικνύουν ότι η κ. Ε. ακόμη και αν προέκυψαν νόσοι, δεν τις αξιολόγησε και δεν 

αποτυπώθηκαν στην μνήμη της. 

Η κ. Ε. δεν θυμάται να νόσησε από κάτι μέχρι την ηλικία των 60, όπου τότε απέκτησε τα 

πρώτα προβλήματα υγείας. Η ίδια αναφέρει: «ναι, τα πόδια και το αναπνευστικό... μετά τα 

60 (έτη)». Όσο αφορά το πρόβλημα του αναπνευστικού συστήματος αναγνωρίζει ότι, «ε όσο 

μεγαλώνει η ηλικία με πειράζει πιο πολύ. Με δυσκολεύει πιο πολύ.» και ότι την ενοχλεί 

έντονα, «όταν στεναχωρούμε...παντα, πάντα.». 

Η κ. Ε. πριν  από 13 χρόνια έχασε την όραση της. Επίσης αντιμετωπίζει αναπνευστικό και 

κινητικό πρόβλημα, όπως η ίδια αναφέρει ακολούθως «Έχω αναπνευστικό και παίρνω ένα 

σορό φάρμακα. Έχω τα πόδια μου που με πονούνε και δεν μπορώ να περπατήξω, εν για 

τουτο ναι, το βαστώ μέσα στο σπίτι και περπατώ, αλλιώς δεν περπατώ.» 

Το κινητικό πρόβλημα προέρχεται από τα αθριτικά. Η κ. Ε. δεν περιμένει βελτίωση: «Ε αυτά 

δεν γίνουνται, τα αθριτικά δεν γίνουνται.», «Πονεί η μέση μου, πονεί όλο μου το σώμα.». 

Και συνεχίζει την αναφορά στα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει σήμερα: «έχω 

στομάχι, το στομάχι μου και το πρωί που θα σηκωθώ παίρνω το, παίρνω το χάπι για το 

στομάχι μου και μετά τση πίεσης. Παίρνω της πίεσης δύο. Ένα το πρωί και ένα το βράδι. Και 

παίρνω για το...για τα αθροιτικά».  Η κ. Ε. δεν νιώθει ότι τα φάρμακα που λαμβάνει 

βελτιώνουν την καθημερινότητα της. Έχει ξεχωρίσει μόνο ένα παυσίπονο, το οποίο στην 

συνέχεια απαγορεύτηκε. Η ίδια αναφέρει σχετικά: «ε, είναι ένα αλλά το απαγορέψαν οι 

γιατροί γιατί πειράζει λέει στο συκώτι. Και μετά μου το απαγορέψαν και δεν μου το γράψαν 

να το πάρω, πήγα και το πλήρωσα ολόκληρο (γελά) και το πήρα. Αλλιώς δεν μπορώ να 

περπατάω». Λαμβάνει το συγκεκριμένο παυσίπονο όπως η ίδια υποστηρίζει: «κάθε δυο, 

τρείς μέρες. Γιατί μου το χουν απαγορευμενο(mesulid). Δεν σου λέω; Μου απαγορέψανε να 

μην το παίρνω καθόλου. Εχθές το βράδι το ‘πια, και γι αυτό τα καταφέρνω σήμερα και 

μπορώ και περπατάω. Με βοηθάει στα πόδια.». Η κ. Ε. συνεχίζει την αναφορά στα φάρμακα 
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που λαμβάνει και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει: «αυτό είναι για το στομάχι. Με 

πιάνουν εκεί που κοιμούμε το βράδι γράμπες στα πόδια μου και γροικώ να βγεί η ψυχή μου 

και κάθε βράδι το παίρνω (μαγνήσιο).... ε δεν με πολυπίανουν πια, εδά εντάκαρα και το 

παίρνω κάθε βράδι. Δεν με πολυπιάνουνε.». Επίσης συμπληρώνει ότι λαμβάνει συνταγή για 

την υψηλή πίεση περίπου 15 χρόνια, λέει «της πίεσης και αυτό. Αυτό το παίρνω το πρωί και 

αυτό το βράδι. Εχθές την Τετάρτη, έρχονται κάθε Τετάρτη γυναίκες εδώ και μου μετρούν την 

πίεση και είχα λέει 17.». Η κ. Ε.  υποστηρίζει ότι καταναλώνει τα ίδια φάρμακα εδώ και 

πολλά χρόνια, επίσης συνηθίζει να παίρνει depon. 

Επισκεψιμότητα & αξιολόγηση σε κέντρα υγείας & περιφεριακό ιατρείο: 

Η κ. Ε. είχε επισκεφτεί το ΠΑΓΝΗ πριν πολλά χρόνια, επειδή είχε πονόδοντο και όπως ηίδια 

εξιστορεί δεν εξηπηρετήθηκε: «στο ΠΑΓΝΗ πήγαινα μια φορά, όταν εμπόρουμε. Τώρα δεν 

πάω.»,  «είχανε εναν οδοντίατρο και μου λέει πάνε και μετά θα σε πάρω τηλέφωνο να σου 

πω τι θα κάνεις. Και περίμενα και εγώ μέρες, μέρες να με πάρει τηλέφωνο και δεν με 

πήραινε.». ‘Οταν μέτα κάποιο διάστημα άρχισε πάλι να πονάει επίσκέφτηκε το νοσοκομείο 

του Ρεθύμνου. Όπως εξιστορεί η ίδια, εξυπηρετήθηκε τελικά από εξωτερικό ιατρό, το οποίο 

σημαίνει ότι αμοίφθηκε. Ακολουθούν τα αντίστοιχα αποσπάσματα: «μετά επήγα στο 

Ρέθυμνος και το βγαλα αυτό που με επόνιανε.», «σε εξωτερικό γιατρό επήγα και πλέρωσα 

και μου το πε.». Αυτό το περιστατικό, συναίβει πολύ παλιά, πριν να λειτουργήσει το κέντρο 

υγείας ή περιφεριακό ιατρείο στο χωριό. 

Η δεύτερη φορά που θυμάται η κ. Ε. ότι χρειάστηκε επείγουσα ιατρική φροντίδα, ήταν πριν 

πεθάνει ο σύζυγος της, για την ακρίβεια πριν 20 χρόνια. Είχε πάθει ένα ατύχημα το οποίο 

διηγήται στην συνέχεια: «..Και χαλά ο τράφος, οι πέτρες και χαλάνε τον πόδα μου. Πώπω 

παναγία μου, μπορώ ύστερα να πορπατήξω να ‘ρθω; Και με βάνει στο άλογο ύστερα και με 

καβαλικεύει και έρχομαι παέ και επρίστηκε ο πόδας και πάω στα Ανώγεια και δεν μου κάνεν 

τίποτα. Και μετά πάω στο Ρέθυμνος στο νοσοκομείο και ήτανε να μολυνθεί ο πόδας, τον 

καιρό που μαζεύανε τις ελιές. Είχα και πολύ δουλειά παέ να κάνω και στεναχωρούμουνα και 

λέει ο γιατρός θα κάτσεις εδώ, αλλιώς άμα πας σπίτι σου θα μoλυνθεί ο πόδας σου και θα 

στον κόψουνε... έκατα μετά 8 μέρες στο γιατρό και μου είχε πάνω στο κρεβάτι ένα τέτοιο και 

με κοίταζεν τις μέρες και μου βάνανε φάρμακα, μετά δα μου πέρασε και μετάδα ήθα ύστερα 

στο σπίτι.»   

Τελικά αναφέρει ότι επισκέπτεται και το περιφεριακό ιατρείο, απλά εξηγεί ότι το 

επισκέπτεται μόνο για συνταγογράφηση. Ακολουθεί αυτούσιο απόσπασμα της κ. Ε.: «ε, πάω 

με τούτο ναι, το βεργάκι, πάω από αυτό το δρόμο και πάω γύρω γύρω από κιε στον καλό το 

δρόμο, πάω το γύρω γύρω και πάω στο ιατρείο»,  «όχι μόνο για τα φάρμακα έχω πάει παέ». 

Η κ. Ε. υποστηρίζει ότι δεν επισκέπεται το Κέντρο Υγείας γιατί δεν μπορεί να πάει, εκτός 

από εξαιρετικές περιπτώσεις. Βέβαια, εφ΄όσο υπάρξει ανάγκη, πηγαίνει στο Κέντρο Υγείας 
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στα Ανώγεια, όπως της συνέβει πέρσι που αρχικά πήγε για εξετάσεις, καθώς την δυσκόλευε 

η αναπνοή της και στην συνέχεια, είχε ένα ατύχημα. Η ίδια διηγήται, «είχα το αναπνευστικό 

και δεν ημπόρουνα να κουνίσω...»,  «πέρσι πήγαν στα Ανώγεια με εξέτασαν και το 

καλύτερο.. πήγα να κατέβω από τουτη ναι την σκάλα απ’ όξω που εβγήκες και γκρεμίστηκα 

και πήγα κάτω. Και εκει δα τρυπά η κεφαλή μου και έβγανα αίματα και χτυπούν και οι ... 

μου. Εγώ δεν ημπόρουμε καθόλου να σηκωθώ από κει, από κάτω στο πάτωμα. Ε, αυτά είναι 

τα βάσανα μου.». 

Η κ. Ε. εκφράζει ότι η αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας, και οι υπηρεσίες του χωριού, 

που έγκειται στο Περιφεριακό ιατρείο και στο Κέντρο Υγείας Ανωγείων, ουσιαστικά 

εξυπηρετούν την ανάγκη της συνταγογράφησης. Συγκεκριμένα η ίδια υποστηρίζει:  «ε, άμα 

έρχεται παέ γιατρός και σου γράφει τα φάρμακα, νιώθω πιο καλύτερα. Είναι πιο καλύτερα, 

ποιος πάει στα Ανώγεια, ποιος πάει στο Ρέθυμνο.», «καλύτερα είναι δα που ερχεται εδώ και 

πάω το βιβλιάριο και μου γράφει τα φάρμακα. Και πάω δα και το φαρμακείο είναι απέναντι. 

Και από παέ να φωνάξω του κ. Παναγιώτη, να ρθει να πάρει το βιβλιάριο, να ρθει να γράψει 

το χαρτάκι τα φάρμακα που γράφει και μου τα φέρει.». Ενδιάμεσα  αναφέρει ότι παλαιότερα 

όταν τα παιδιά της ήταν μικρά πήγαινε στο Ρέθυμνο γιατί δεν υπήρχε κάποιος στο χωριό να 

βοηθήσει.  

 

Τρόπος ζωής  

Κατανάλωση βοτάνων – παραδοσιακές πρακτικές: 

Η κ. Ε. δεν χρησιμοποιεί πια βότανα, καθώς όπως αναφέρει η ίδια δεν μπορεί να τα μαζέψει 

πια. Απόσπασμα: «εγω ντα πάω να βρω, που να πάω να βρω δα τώρα.» 

Όταν ήταν πιο νέα και ζούσε ο σύζυγος της κ. Ε. έβραζε βότανα και συνήθιζε να τα μαζεύει 

η ίδια, όπως αναφέρει: «παλιότερα, έβγαινε χαμομίλη εδώ γύρω γύρω, έβρινα φασκομηλιές, 

εφοράζαμε απ΄το βουνό πάνω, τον ελέγανε έρωντα». Συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι τώρα δεν 

τα χρειάζεται, εφ’ όσον πίνει γάλα. Όπως η ίδια ανέφερε, «άμα θέλω θα άρω από το 

φαρμακείο, μα πίνω το γάλα και δεν παίρνω...», «δεν τα χρειάζομαι». 

Η κ. Ε. δεν θυμάται τις παραδοσικες πρακτικές από τις παλαιότερες γενιές.  Τελικά μπόρεσε 

να θυμηθεί μία, την ακόλουθη:  «ε, ναι; άμα ήθελα πονέσει ο λαιμός μας όταν ήμασταν 

μικρά, πήγαινε η μαμά μου και έβρεχε ένα κομμάτι του προβάτου το μαλί και μας το δενε 

επαέ στον λαιμό (ποτισμένο με ρακή)».  

Διατροφή :  

Η κ. Ε. τρώει μικρές ποσότητες φαγητού, μία ή δύο φορές την ημέρα. Η ίδια εξηγεί το 

διατριφικό της πρόγραμμα: «Σηκώνομαι το πρωί και βάνω το γάλα στο κατσαρόλι και το 

158 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
 
ζεσταίνω λίγο, ε καίω την κουζίνα, και μετά το μεσημέρι τρώω και λίγο φαγάκι, κι άμα θέλω 

και το βράδι να φάω φαί, άμα δεν θέλω πίνω πάλι γάλα και κοιμάμαι.» 

Για να εξηγήσει ότι δεν έχει περιορισμούς στο φαγητό, αναφέρει: «Και τώρα έχω κρέας 

ψημένο, με το κουνουπίδι....αρνάκι με κουνουπίδι». 

Καθημερινή δραστηριότητα: 

Η κ. Ε. περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας μόνη της και μέσα στο σπίτι της, η ίδια 

αναφέρει, «Εδώ μένω εδώ μέσα». Όπως διηγήται στην συνέχεια, παλιότερα έκανε παρέα με 

τις γειτόνισσες της. Τώρα που έχουνε φύγει, σπάνια έχει επισκέψεις. Η ίδια αναφέρει: 

«Ελάχιστες έρχονται τώρα», «Κάθε μία κάθετε στο σπίτι της και κοιτάει τη δουλειά τζη. 

Είχα παέ δύο γειτόνισες πιο πάνω αλλά φύγανε δα και είναι κλειστά τα σπίτια των. Πήγαν 

και κάτσανε στο ηράκλειο. Με αυτές τις γειτόνισες είμασταν βράδι και πρωί είμασταν 

μαζί.», «...Η μια είναι δυο χρόνια που έφυγενε και η άλλη είναι ένας χρόνος εδά». 

Η καθημερινότητα της κ. Ε. περιορίζεται σημαντικά, επειδή δεν βλέπει. Ειδικά από τότε που 

έχασε τον σύζυγο της, άλλαξε εντελώς η ζωή της, όπως παρουσιάζει η ίδια. «Πριν επαίθανε 

(ο σύζυγος)....είναι δα 12 χρόνια που επέθανε. Εγώ έκατσα μετά δεν μπορώ να πηγαίνω 

πουθενά, πουθενά δεν επήγαινα, στραβή.», «Εδώ κάθομαι όλη μέρα.». 

Στη συνέχεια αναφέρεται στις συνήθειες και την ποιότητα ύπνου που έχει. Τον χειμώνα 

ξυπνάει πιο αργά, καθώς έχει κρύο, όπως υποστήριξε η ίδια: «Εδά ήτανε καλοκαίρι και 

σηκώνουμε γρήγορα, αλλά τώρα που θα χειμωνιάσει δα, θα χει κρύο, θα μένω στο κρεβάτι 

ίσα με 10 ηώρα, 11...δεν σηκωνομαι.». Επίσης αναφέρει ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί πολλές 

ώρες, διακόπτεται ο ύπνος της τα βράδια, με αποτέλεσμα να χρειάζεται φαρμακευτική 

αγωγή.. Σχετικά εξηγεί: «όχι. Σηκώνομαι την νύχτα και καθίζω εδώ, αφού δεν μπορώ να 

κοιμηθώ...... όχι δεν κοιμάμαι πολλές ώρες. Μπορεί να θέσω στις 10 ηώρα και ξυπνώ και 

είναι 12. Και καθίζω μια ολιά και μετά ξαναπάω και πέφτω στο κρεβάτι κια ταλαιπωρούμε 

όλη νύχτα και γυρίζω, γυρίζω και αγανακτώ να ξημερώσει. Οπότε λίγο παίρνω ένα χαπάκι 

και με κοιμίζει όλη την νύχτα.», «Ε ναι, τυχαίνει καμιά φορά και κοιμάμαι μια ολιά, 

κοιμάμαι λίγες ώρες.».  

Κατά την διάρκεια της ημέρας βλέπει τηλεόραση, ουσιαστικά ακούει την τηλεόραση. Είναι 

σχεδόν η αποκλειστική της ασχολία. Σχετικά αναφέρει: «ε, εγώ είτε φωτεινά είναι είτε 

σκοτεινά έχω τα μάτια μου κλειστά και κάθομαι εδώ και ακούω το κουτί.». Επίσης θα 

μαγειρέψει κάποιες φορές και θα καθαρίσει όπως μπορεί. Τέλος έχει δύο γλάστρες που 

συχνά θα φυτέψει κάπιο σπόρο, που θα μπορεσεί να μαγειρέψει αργότερα. Βέβαια η ίδια 

σχολιάζει ότι η φροντίδα των βλαστών είναι πολύ συντομη και ουσιαστικά δεν αποτελεί μία 

δραστηριότητα. Η ίδια μεταφέρει:«όταν έχω...πέρσι είχα τέσσερις καρπούς φυτεμένα εκέι 

στην γλάστρα καψα μια φορά και τα μαγείρεψα μια φορά και έβρηκα και δροσερά να πουμε 

καρπούς και θα τα βάλω πάλι εκιά..... . Πουπουλεριά και παέ. Έχω, κάθομαι όλη μέρα και 

159 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
 
πρέπει να χω μαλακό να κάθομαι, γιατι κάθομαι, όλη μέρα κάθομαι, όλη μέρα.», «ε, πόση 

ώρα δα κει έξω δυο γλάστρες κει που είναι...» 

Στάση ζωής  

Αναπαραστάσεις: 

Η κ. Ε. παρόλο που είναι σχεδόν τυφλή, αυτοεξυπηρετήται. Η ίδια περιγράφει: «Μαγειρεύω 

πότε, πότε. Καμιά φορά το καίω και το πετώ (γέλια) καμιά φορά... Το πετυχαίνω και το 

τρώω.».  Για να μπορεί να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο, έχει ρυθμιστεί το τηλεφωνό της σε 

γρήγορη κλίση. Οπότε έτσι μπορεί να επικοινωνίσει με τα αδέρφια της και τα παιδιά της. Η 

ίδια περιγράφει: «Στο τηλέφωνο για θα πατήσω το δάχτυλο μου να τονε πάρω. Επίτηδες 

είναι έτσι. Τα γράμματα δεν τα βλέπω να παίρνω. Έτσι έχουν επίτηδες το τηλέφωνο 

σασμένο...έχω μόνο τα αδέρφια και τα παιδιά να παίρνω. Άλλους, τα ξενα δεν παίρνω, γιατί 

δεν βλέπω τα γράμματα, δεν ξέρω τα τηλέφωνα τους.». 

Παρόλο που μένει μόνη της, στο σπίτι της, και είναι σχετικά ανεξάρτητη,  συχνά αισθάνεται 

ανήμπορη και ανεπαρκής και νιώθει θλίψη. Η ίδια εξομολογήται: «Ένας άνθρωπος απού 

είναι μόνος και είναι...δεν μπορώ να κάνω τις δουλειές μου, στεναχωρούμαι, στεναχωράμαι», 

«Δεν αλλάζει αυτό τίποτα, η στεναχωρία εμένα δεν βγαίνει από τη σκέψη μου». 

Η κ. Ε. αναφέρει ότι δεν έχει περιουσία, καθώς ο σύζυγος με την υποστήριξή της την άφησε 

στα παιδιά. Πιθανά νιώθει ανεξάρτητη, σύμφωνα με την ίδια: «.....εδά δεν έχω (γελά 

δυνατά)...τα πήρανε τα παιδιά, τα ξεπατώσαν κάμανε...δεν επήρα τίποτα, δεν επήρα εγώ. 

Από του αντρός μου την περιουσία δεν κρατώ τίποτα. Δεν ήθελα, επειδής δεν βλέπω, δεν 

μπορώ να την εσάζω και τον ελέω εγώ, δεν θέλω πουθενά να δώσετε. Μόνο λάδι όπου 

μαζεύουνε τις ελιές και μου δίνουν και εμένα.». 

Η κ. Ε. δεν μπόρεσε να πάει σχολείο. Όπως η ίδια περιγράφει: «Ούτε μία τάξη, ούτε στην 

πρώτη, ούτε καθόλου. Δεν επήγα στο σχολείο.». Δεν μπόρεσε να πάει λόγω πολέμου και 

φτώχειας.  

Η κ. Ε. παντρεύτηκε σε ηλικία 48 ετών, καθώς ο πατέρας της δεν της το επέτρεψε νωρίτερα, 

με αποτέλεσμα να μην προλάβει να κάνει παιδιά. Η ίδια σχετικά ανέφερε: «Ε, πολύ 

ανάποδος ήταν ο μπαμπάς μου και όταν ήμουνα μικρή με ζητούσανε και δεν με εδώκενε. Και 

ήτανε η πιο μεγάλη αδερφή, ήτανε λέει ελεύθερη και δεν με έδινε εμένα να παντρευτώ να 

απομείνει η άλλη και γι αυτό εμεγάλωσα». 

Θα ήθελε να έχει κάνει δικά της παιδιά, παρ’ όλο που μεγάλωσε τα παιδιά του συζύγου της. 

Συγκεκριμένα είπε, «θε να χω, ένα θέλα να με διατηρεί πιο καλιά παρά τα ξένα (γελά 

αμήχανα)». Διαφαίνεται πίκρα, ίσως ματαίωση. Έχει παράπονο. 

Έχει καλή σχέση με τα παιδιά και τα εγγόνια της. Την επισκέπτονται, ακόμη και η κόρη που 

ζει εκτός Κρήτης, έρχεται στο χωριό με τα παιδιά της το καλοκαίρι. Σχετικά  αναφέρει η κ. 
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Ε.: «Ε, απαντά, ναι. Τον Αύγουστο κατεβαίνει η Μαρία και κάνει 15 μέρες εδώ γιατί 

κάνει...πως το λένε κιονά...αυτή γράφει σε ένα γραφείο....» 

Η. κ. Ε. διηγήται την περίοδο που έχασε την ορασή της, το οποίο συνέβει περίπου ένα χρόνο 

πριν τον θάνατο του συζύγου της. Η ίδια περιγράφει: «Ένα χρόνο ήσανε πιο μπροστά αλλά 

από το ένα έβλεπα μια ολιά και πηγαίναμενε μαζί στις ελιές και επήγαινα εγώ μπροστά και 

αυτός με εκλούθανε από πίσω και ετσι που δεν τις έβλεπα όλες, ε εμάζευα δυο, τρείς και τις 

άλλες τις μάζευε αυτός. Αυτά είναι.».    

«Αν κανείς χάσει τον σύντροφό του, όση χαρά και να πούμε, εμένα δεν με πιάνει δα χαρά.», 

θρινεί ακόμη παρ’ όλο που έχουν περάσει 12 χρόνια από τον θάνατο του.  

Η κ. Ε. ανέφερε με ειρωνικό ύφος και ρευστή διάθεση, ότι στην ζωή της έχει δουλέψει και 

έχει κουραστεί πολύ. Συγκρίνοντας τις δυνατότητες της παλιότερα και σήμερα ανέφερε: 

«Αυτά είναι τα βάσανα μου και εδά δεν μπορώ να περπατώ(γελά)» 

 «Ε όταν εμπόρουμε εγώ και δούλευα, να πάω όλη μέρα στη δουλειά, να έρθω το βράδι, να 

μαγειρέψω, να φάνε τα παιδιά, να φάμενε όλοι. Είχα και τα πεθερικά μου και τα πεθερικά 

μου τα ‘χα τόσα χρόνια...παέ, και μετά επεθάνανε. Και είμαστε 4 και 2, ίσον 6 και 2, 8 

άτομα. Και πήγαινα στη δουλειά, να ρθω να μαγερέψω...», «(γέλια), πολλές φορές εκεί που 

εμαγείρευα, έκανα ετσέ και νύσταζα και έριχνα ένα ύπνο. Δεν εχορταινα τον ύπνο γιατί λέμε 

και παλιές κουβέντες, αφού εσείς δεν τις λέτε τώρα.», «ε ναι δεν εχόρταινα τον ύπνο να 

σηκωθώ πρωί πρωί να πάμενε, μακριά τα άμπελι, στις ελιές, και ηθελα εγώ κάθε βράδι να 

μαγειρέψω»  

«Ε, άμα έχει κανείς τον σύντροφο του, δεν έχει πολύ στενοχωρία, γιατί μαζί βγαίναμε κάθε 

μέρα έξω είμασταν μαζί. Πηγαίναμε μαζί στα υπάρχοντα του.». η κ. Ε. όσο ζούσε ο σύζυγος 

της και βίωνε την συντροφικότητα, ένιωθε ανακούφισει και έβρισκε διάθεση για 

δραστηριότητες. 

Αναφέρει ότι ξεχνάει, «κιαμέ και τα παλιά και τα καινούρια. Τα καινούρια ξεχνω δα πιο 

καλιά, γιατί δα το μυαλό μου δεν γράφει τώρα. Τα παλιά τα θυμάμαι μια ολιά τα 

καινούρια...». Είναι λογικό να χάνει την εμπιστοσύνη στον εαυτό της, αναγνωρίζοντας ότι 

δεν μπορεί να εμπιστεύεται την μνήμη της. 

Η κ. Ε. ανέφερε το τελευταίο ατύχημα που της συνέβει: «οταν κατέβαινω από κιε πιάνω το 

και με τα δυο μου χεράκια και πιάνω και τον τύχο του σπιτιού και πάω εκιά βόλτα και 

καθίζω.... ε ναι. Θυμάμαι πως εγκρεμίστηκα και βάνω το ... ετσέ, στο σκαλέρι, και όταν πάει 

στην μέσα μπάντα στο σκαλέρι, όταν το κρεμώ, μετά πατώ το πόδι και κατεβαίνω». Είναι 

φανερά φοβισμένη και προσέχει πολύ, αυτοπεριορίζεται.  

Η κ. Ε. υποστήριξε ότι, σε περίπτωση που χρειαστεί ιατρική παρακολούθηση ή εξέταση θα 

επισκευτεί το Κέντρο Υγείας στα Ανώγεια. Πέρσι που είχε πάει για εξετάσεις, της συνέβει 

ένα ατύχημα. Η ίδια ανέφερε: «πέρσι πήγαν στα Ανώγεια με εξέτασαν και το καλύτερο... 

πήγα να κατέβω από τούτη ναι την σκάλα απ’ όξω που εβγήκες και γκρεμίστηκα και πήγα 
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κάτω. Και εκει δα τρυπά η κεφαλή μου και έβγανα αίματα και χτυπούν και οι ... μου. Εγώ 

δεν ημπόρουμε καθόλου να σηκωθώ από κει, από κάτω στο πάτωμα. Ε, αυτά είναι τα 

βάσανα μου.», «του Γιάννη που χει το καφενείο, έχει ένα εγγονάκι από το Ηράκλειο και το 

χει εδώ παέ στο σπίτι. Ο Γιάννης δεν ήτανε επαδά, να με δει και με είδενε το παιδάκι το 

εγγονάκι του και λέει του παππού, ‘‘παππού η γιαγιά κάτω και βγάνει αίματα’’ ήτανε μικρή, 

και έρχεται και παίρνουνε τηλέφωνο ύστερα στ’ Ανώγεια και έρχεται το φορείο και με 

βάνουνε και σειρα πόνους, πόνους μεχρι να πάω. Μούγκριζα στο ασθενοφόρο. Αυτά είναι τα 

βάσανα μου.». 

Η κ. Ε. βιώνει επίπονη καθημερινότητα, δυσκολεύεται ακόμη και τα βράδια την ώρα του 

ύπνου. Π.χ. ανέφερε: «ναι ναι. Μουγγρίζω την νύχτα. Εκιά που είμαι ησυχασμένη δεν μπορώ 

να κουνήσω τα πόδια μου με πιάνουν οι γράμπες. Καταλαβαίνεις εδά τι είναι οι γράμπες; 

ξέρεις.», «παίρνω παίρνω το φάρμακο. Κάθε που θα πάω να κοιμηθώ παίρνω αυτά που 

παίρνω για να κοιμηθώ να μην με πιάνει το αναπνευστικό» 

Η κ. Ε. σε έναν απολογισμό της ζωής της, σχετικά με το εάν έζησε μία όμορφη ζωή ανέφερε: 

«ε, άμα δουλεύεις κάθε μέρα, κάθε μέρα όταν ήμουνα νέα, ήντα σκέψεις θέλει να κάμω; Πέ 

μου δα.... μόνο τη δουλειά, μόνο την δουλειά. Να πηγαίνουμε να σκάφτουμε το χωράφι, όταν 

δεν είχαμε ψωμάκι, για να μας δίνουνε ψαμάκι και τρώμενε». Σύμφωνα με τα λεγόμενα της 

κ. Ε. αποδεικνύεται ότι η ίδια δεν βρίσκει ομορφιά στο σύνολο των εμπειριών της. Μόνο την 

εργασία γνώρισε και την συνεχή προσπάθεια για επιβίωση. 

Η κ. Ε. αναφέρεται στο σύνολο της συνέντευξης στην θλίψη της, όμως η παρουσία της είναι 

ευχάριστη και το πρόσωπο της χαμογελαστό, οπότε η ίδια εξηγεί «ετσά το ‘χει το 

παρουσιαστικό μου, γιατί όταν κάθομαι ‘κει έξω μου λέει ο κ. Παναγιώτης, τι κάνεις σήμερο 

και με κάνει και γελάω(γελά)», «κιαμε τι να κλαίω;». 

Η κ. Ε. απαντώντας στην ερώτηση εαν φροντίζει και αγαπά τον εαυτό της τοποθετήθηκε με 

τα ακόλουθα αποσπάσπασματα: «λέω να με πάρει ο θεός να μην με αφήσει να πέσω στο 

κρεβάτι», «θέλω να πεθάνω», δικαιολογεί «ε, άμα με πονούνε τα πόδια μου και δεν μπορώ 

να πηγαίνω εκεί κάτω κάτω στον κήπο, να πηγαίνω εδώ να πηγαίνω εκεί....», «ε άμα κάθεσε 

επαέ μέσα, επειδής βάνω το κουτί, τα ξεχνάω και θέτω άλλα στο νου μου. Όταν πάω να 

κοιμηθώ τα βάνω.».  

Όσο ζούσε ο άντρας της η καθημερινότητα είχε νόημα. Επιπλέον η κ. Ε. ένιωθε ανακούφιση 

μέσα στην σχέση. Τώρα που έχει μείνει μόνη δεν βρίσκει ηρεμία ούτε και νόημα. Η ίδια 

ανέφερε:  «ε, είχα τον άλλο παέ και τα παιδιά σπουδάζανε, φύγανε... και δεν εσκεφτόμασταν. 

Αν πεί επέθανε είμαι και γω πεθαμένη».  

Η κ. Ε. δεν αναφέρθηκε καθόλου στην περίοδο της κατοχής, μετά από παρότρυνση 

διηγήθηκε: «για τον πόλεμο; (Γελα) κατεβήκανε δα οι Γερμανοί και μετά τση νικήσαμε και 

φύγανε.» «ε, πώς δεν άλλαξε (η ζωή). Εστεναχωρούμασταν, ερχόντουσαν τα αεροπλάνα και 
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λέγαμε τώρα θα μας βομρδίσουνε και χωνόμασταν στα σπίτια μέσα, να μη θορούνε, τα 

παράθυρα να ναι κλειστά, να μην φέξει έξω. Ήτανε κακή ζωή τότεσας.» 

Η κ. Ε. παρ’ όλο που ανέφερε ότι μεγάλωσε από μικρά τα παιδιά του συζύγου της και ότι τα 

σπούδασε και τα αγαπά, εξακολουθεί να βιώνει την απώλεια της μη μητρότητας. 

Αναγνωρίζει την αγάπη και την στήριξη των παιδιών που μεγάλωσε αλλά δεν αρκεί. Η ίδια 

εξηγεί: «Ε, ναι ζητά βέβαια, κιαμέ, μα να ‘χω και ένα δικό μου πιο καλά ήτανε. Επειδής 

παντρεύτηκα μεγάλη, πέρασε κάπμοσος καιρός και μ έφηκε η περίοδος και δεν επρόλαβα 

ύστερα να κάνω παιδί.». 

 

Αντιλήψεις: 

Η κ. Ε. παρά τις σωματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, την μοναξιά και την ανασφάλεια, 

δεν θέλει να αλλάξει σπίτι διαμονής και να μεταφερθεί σε άλλο χώρο, παρ’ ότι έχει την 

επιλογή. Η ίδια υποστήριξε: «Εγώ δεν κάνω πουθενά γιατί δεν βλέπω. Εγώ, μου είπενε η 

κόρη να με πάρει πάνω στη Χαλκίδα στο σπίτι τζη, αλλά εγω δεν θέλω να πάω...δεν θέλω να 

φύγω από εδώ». 

Η κ. Ε. θεωρεί ότι ο πατέρας της ευθύνεται που δεν έκανε παιδιά, εφ’ όσον δεν της επέτρεπε 

να παντρευτεί μέχρι να παντρέψει την μεγαλύτερη αδερφή της και έτσι πέρασαν τα χρόνια, 

παντρεύτηκε σε μαγάλη ηλικία και ήρθε σύντομα η εμηνόπαυση. Συγκεκριμένα ανέφερε, «Ε, 

ήθελε να κάνουνε παιδιά όταν ήμουνα μικρή, ύστερα εμεγάλωσα και δεν έκαμα παιδιά.», «αν 

είμουν εγώ τυχερή, ήθελε να παντρευτώ πιο μικρή να κάνω και παιδιά αλλά δεν είμουνα 

μικρή.». 

Η κ. Ε. θεωρεί πολύ σημαντική την εκπαίδευση. Η ίδια δεν μπόρεσε να λόγω συνθηκών να 

φοιτήσει στο  Δημοτικό, και αυτό είναι κάτι που την δυσαρεστεί, σύμφωνα με το ακόλουθο 

απόσπασμα, «Δεν τα θυμάμαι. Ο άνθρωπος που δεν πάει στο σχολείο να μάθει γράμματα, να 

μην λέει πως ζει στον κόσμο.»  

 

Πνευματικότητα  

Η κ. Ε. πιστεύει βαθιά στον Θεό. Πηγαίνει στην εκκλησία και συνιθίζει να κρατά τα 

θρησκευτικά έθιμα. Έχει κάποιο χρονικό διάστημα που δυκολεύεται να ηγαίνει στην 

εκκλησία, επειδή πονούν τα πόδια της. Η ίδια ανέφερε: «πιστεύω και στον Θεό και στους 

Αγίους, παντού.», «πάω (στην εκκλησία), μα έχω 2 Κυριακάδες να πάω...». 

Σε σχέση με την πίστη της και κατά πόσο την βοηθά στην ζωή της, η ίδια ανέφερε: «κιαδά να 

σου πω δεν ξέρω τίποτα (γελά)», «δεν κατάλαβα τέτοιο πράγμα..δεν κατάλαβα.». 

Η ίδια υποστήριξε ότι δεν κάνει θετικές σκέψεις και είναι συνέχεια θλιμένη, «κάθε βράδι 

κάνω τον σταυρό μου όταν πάω να πέσω στο κρεβάτι και παρακαλώ όλους τους Αγίους και 

τον Θεό και όλους να με βοηθούνε και να μην με βάλουνε στο κρεβάτι να μην μπορώ να 
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σηκώνομαι, μόνο να με πάρουνε αμέσως, να μην πέσω στο κρεβάτι να μαι άρρωστη. Αυτή 

την ευχή κάνω κάθε βράδι.», «Ε δεν ξέρω αν ακούνε, δεν ξέρω.», «την κάνω την προσευχή 

μου, λέω να με πεθάνετε αλλά να μην με πάτε στο κρεβάτι να μαι πολύ άρρωστη, να μην 

μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι.» 

 

 

 

 

Ζ.Π. 

 

Η κ. Ζ και ο κ. Δ  είναι σύζυγοι. Διατηρούν ένα καφενείο. Σε αυτό δέχτηκαν την επίσκεψη 

του φοιτητή και εκεί δόθηκε η συνέντευξη.  Και τα δύο πρόσωπα αποτελούσαν μέρος του 

δείγματος, οπότε συμμετείχαν από κοινού στην συνέντευξη και μίλησαν διαδοχικά και 

μερικές φερές ταυτόχρονα για την ζωή τους. Σε μεγάλο μέρος της συνέντευξης 

παρευρίσκοταν στο καφενείο, με διακριτική παρουσία, ένας πελάτης και συγχωριανός τους.  

Η κ. Ζ. έχει μία καλή παρουσία, άρτια εικόνα όπως και ο σύζυγος της. Επίσης διαθέτει 

δεικτικό χιούμορ και χαλαρή διάθεση. Παρουσιάζεται πότε παραιτημένη και πότε δυναμική. 

Φαίνεται να είναι πολύ δεμένη με τον σύζυγό της καθώς, κατά την διάρκεια ολόκλρηρης της 

συνέντευξης αλληλοπειράζονται, χαμογελούν ο ένας στον άλλο και επικοινωνούν άρτια και 

ουσιαστικά μεταξύ τους (λεκτικά και μη λεκτικά). Η συντροφικότητα που μοιράζονται 

εκπέμπεται καθαρά. 

Η πρώτη φραση της κ. Ζ. μόλις ξεκίνησε η μαγνητοφώνηση ήταν «Έπεσα στη Γερμανική 

ιστορία ως κοριτσοπούλα…» 

 

Ηλικία: 82 ετών 

Γέννηση, καταγωγή: Ζωνιανά Κρήτης 

Εκπαίδευση: Δ’ Δημοτικού 

Πατρική οικογένεια (αδέρφια/ οικονομική κατάσταση): 8 αδέρφια/ μικρά εισοδήματα 

Οικογενειακής κατάσταση: παντρεμένη, χωρίς παιδιά 

Επάγγελμα – απασχόληση: Αγρότισσα 
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Οικογενειακή ζωή 

Πατρική οικογένεια:  

Η κυρία Π. γεννήθηκε το 1928 στα Ζωνιανά Κρήτης.  Είχε οχτώ αδέρφια, η ίδια αναφέρει 

«Έζησα, ζήσαμε εκείνη την εποχή κακή ζωή γιατί ήμασταν και μεγάλη οικογένεια εννιά 

αδέρφια και ζήσαμε με ζόρια, ήταν τη γερμανική κατοχή». Επέλεξε να αναφερθεί 

μονολεκτικά για τα αδέρφια της. Ερωτήθηκε, αλλά η παραπάνω είναι η μοναδική 

πληροφορία που έδωσε. Η κ. Π. περιγράφει την εποχή της παιδικής και εβηβικής της ηλικίας, 

ως δύσκολη για τον βιοπορισμό της οικογένεια της: «Όι, δεν πήγαμεν (σχολείο),  την εποχή 

κείνη να ξανείς γράμματα… εμείς επροσπαθούσαμεν να ζήσωμεν  γιατί ξέρεις τι ήταν ο 

Γερμαναράδες να κατεβούν επαέ; Να μην υπάρχει τίποτα;».  Οι γονείς της έφυγαν σε μεγάλη 

ηλικία, συγκεκριμένα η κ. Π. είπε, «Η μάνα μου επέθανε ενενήντα χρονώ, ο πατέρας μου από 

εγκεφαλικό εβδομήντα εφτά». Η ίδια πιστεύει ότι το εγκεφαλικό του πατέρα της οφείλεται 

στο γεγονός ότι, «Έπινε κρασάκι, χωρίς να ξέρει πως είχενε πίεση και τον έπιασε 

εγκεφαλικό, ε, και άμα σε πιάσει εγκεφαλικό…. εδά δεν είναι και τόσο σοβαρό, αυτός ο 

κακομοίρης δεν έπαθε απ’ την αρχή, δεν έπεσε, αλλά σιγά σιγά τον εξανάπιανε…Επέθανε». 

 

Άμεση οικογένεια:  

Η κ. Π. αρραβωνιάστηκε στην ηλικία των 21 χρόνων και παντεύτηκε στα 24. Ο σύζυγος 

είναι συνομίλικος της. Παντρεύτηκαν οικιοθελώς και με πρωτοβουλία του συζύγου. Η κ. Ζ. 

λέει «Ε, ήτανε γειτόνοι και τέτοιος έρωτας», αναφέρεται στον εαυτό και τον σύζυγο της, με 

μία ελαφριά ειρωνία στο ύφος της. Στην συνέχεια λέει με σθένος, «Ναι ναι! Είμαστε με το 

παλικάρι πενήντα οκτώ χρόνια μαζί!...Το ‘52 αρραβωνιαστήκαμε, το ‘55 παντρευτήκαμε. 

Και είναι 58 χρόνια…». Η κ. Π. αναφέρεται στον θεσμό του γάμου: «Εδά  βρήνετε αιτία τα 

κορίτσια και με το παραμικρό, δεν τα βρήνετε, εμείς τα βρήκαμεν έτσι ή αλλιώς τα 

βρήκαμεν…». Η κ. Π. ασκεί κριτική στα νέα ζευγάρια, λεγοντας ότι σε ένα γάμο αν 

δεσμευτείς, βρίσκεις τρόπο να είσαι καλά. 

Η κ. Π. δεν έχει παιδιά, παρ’ όλο που θα το ήθελε πολύ. Συγκεκριμένα είπε: «Η μεγαλύτερή 

μας στεναχώρια ήταν αυτή....... Ε ναι εδά που μεγαλώσαμε τώρα ζητούμενε και ‘μεις παρέα, 

να χαμε ένα παιδί να μας πηγαίνει στο γιατρό, να πηγαίνουμε εδώ, να πηγαίνουμε εκεί. Ποιος 

θα μας το κάνει;.......... Αν έθες να σηκωθούμε (να ξυπνήσουμε) αυτή είναι η σκέψη μας». 

Στην ερώτηση αν σκέφτηκε ποτέ να υιοθετήσει ένα παιδί, αναφέρει «Τέτοια πράματα εγώ δε 

θέλω. Δε έκαμα παιδιά δε θέλω από κανένα. Εγώ, ήμασταν εννιά αδέρφια, μόνο εγώ δεν 

έκανα. Και τα εννιά μου αδέρφια εγεννήσανε. Είχα τ’ ανήψια μου, άλλα να μου δώσουνε δε 

θέλω τέτοιο πράμα, δεν έκανα, μη γυρεύεις τέτοια πράγματα. Δε βλέπεις τώρα τι γίνεται; 

Πόσα χρόνια περνούνε και παρακολουθείς το πακέτο (εκπομπή στην τηλεόραση);.......... Όσα 
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κοπέλια είναι υιοθετημένα τα γυρεύουνε και τα βρίσκουνε τώρα. Πενήντα χρόνια, σαράντα 

χρόνια…. Και παραπονιούνται γιατί εμένα οι γονείς μου με δώσανε.» 

 

Επαγγελματική ζωή:  

Η κ. Π. από την αρχή της συζήτησης αναφέρθηκε έντονα στην σκληρή εργασία που έκανε ως 

αγρότισσα σε όλη της την ζωή, αναφέρει «Όπως και να ‘ναι περάσαμε, εδουλέψαμεν, 

εσκάβαμεν, εθερίζαμεν, ετρυγούσαμεν, πηγαίναμε στις ελιές… κούραση!......Είχαμεν και 

αμπέλια, μόνο ελιές που δεν είχαμε κάτι λίγες! Αλλά η περιοχή η δική μας είναι προς το 

Ηράκλειο». Εκτός από τις αγροτικές εργασίες ασχολήθηκε με «Υφαντά κάναμε, για 

προίκα…». Τέλος με τον σύζυγο βρήκαν από τον πεθερό της ένα καφενείο στο χωριό, 

«Πολλά χρόνια το χαμε το μαγαζί με το που παντρευτήκαμε, ήταν του πεθερού μου.........Όλη 

μέρα… ε, είμαστε και αγρότες, πηγαίναμε στην αγροτική δουλειά και μετά στο μαγαζί. 

Πολλή δουλειά!». Η κ. Π. συχνά κατα την διάρκεια της συνέντευξης αναφέρεται στον φόρτο 

εργασίας που είχε στην ζωή της και την μεγάλη κούραση που αισθάνεται. 

Τώρα πια, τα τελευταία χρόνια, αναφέρει «Πριν δέκα, παραπάνω, δεκαπέντε χρόνια 

εδούλευα. Τώρα πια δουλειά δεν έχει......Ε, δε πάμε βέβαια έξω(εκτός του χωριού) αλλά κάτι 

θα κάνουμε, κήπους, τέτοια…». Έχει σταματήσει την αγροτική εργασία εφ’ όσον οι 

σωματικές και ψυχικές της δυνατότητες είναι διαφορετικές. Η κ. Π. κατά την διάρκεια της 

συνέντευξης ανέφερε επανηλημένα το πόσο πολύ έχει δουλέψει στην ζωή της και το πόσο 

έχει κουραστεί στην ζωή της, «Ε, σου το πα… δεν αποκτήσαμε παιδιά και συνεχίζαμεν 

ακόμα που ήμασταν μεγάλοι κι ήμασταν κι άρρωστοι και κάτι θα κάνουμεν στην αγροτική 

δουλειά.......Μα τι να λέω… δουλειά, δουλειά, δουλειά… βαριές δουλειές!».  Μιλώντας για 

την κουραση της και τις εργασίες που έχει κάνει, η κ. Π. ακούγεται στεναχωρημένη αλλά 

ταυτόχρονα και περίφανη. Ακούγεται η δουλειά να αποδεικνύει το έργο της ζωής της, την 

δύναμη της, έτσι αναφέρεται συχνά σε αυτό.  

Η κ. Π. διατηρεί ακόμη, ένα κήπο και ένα περιβολάκι στο χωριό με τα οποία ασχολείται έως 

σήμερα. Επίσης απασχολείται ακόμη στο καφενείο αλλά όπως αναφέρει και η ίδια, «Όσο 

μπορούμε γιατί είναι πολλά τα χρόνια μας για όλη μέρα δουλειά, έχουμε το μαγαζί ίσα ίσα 

για παρέα για συντροφιά, άμα μπει κανείς και καθόμαστε επαέ… το χουμε δηλαδή για 

συντροφιά…». Είναι αξιοσημείωτο ότι παρ’ όλες τις ενασχολήσεις της επιμένει «Ε, τώρα 

πάνε πια… τα παρατήσαμε όλα…». 

 

Ιστορικό υγείας:  

Η κ. Ζ αναφέρει ότι δεν γνωρίζει, δεν θυμάται αν είχε αρρωστήσει σαν παιδί και 

συμπληρώνει «Όι, όι δεν επέρασα εγώ. Μάλλον εγίνηκα πάνω από 45 χρονώ να πιω χαπάκι, 

τίποτα». Στην συνέχεια όμως αναφέρει ότι «Τριάντα χρόνια ζάχαρο, έχω θυροειδή,  έχω 
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οστεοπόρωση, και τι δεν έχω… και παίρνω ένα σωρό φάρμακα....Τα πόδια μου….δεν μπορώ 

η καημένη... τα πόδια μου…Οστεοπόρωση είναι δύο χρόνια που πονώ και δε μπορώ να 

βαδίζω... Ναι. Ε, πριν επερπάτουμε, αλλά όχι βέβαια σαν όταν ήμουνα νέα.» Συμπληρώνει: 

«Τα κόκκαλα, η οστεοπόρωση… αρθριτικά.. κοπίαση, όλα τα χρόνια εκείνα που 

δουλεύαμε… αυτά θες να σου πω;».  

Στη συνέχεια αναφέρεται στον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας που έχουν 

διαγνωστεί. Όσον αφορά την αντιμετώπιση του ζαχάρου αναφέρει, «Δεν έπαιρνα φάρμακα 

γιατί με τη δίαιτα δεν έβγαινε πολύ τελευταία. Όσο μεγαλώνω τόσο βγαίνει και το ζάχαρο 

παραπάνω.....Να σου πω. Καταρχήν άμα το ανακάλυψα ότι είχα ζάχαρο, τον πρώτο μήνα 

έπινα φάρμακο. Μετά το ‘ριξα στη δίαιτα. Και ήτανε, πέρασαν οχτώ χρόνια να πιώ χάπι. Ε,  

ύστερα έβγαινε παραπάνω, πάλι αναγκαστικά. Κι έπινα πάλι χαπάκι...». σύμφωνα με τα 

λεγόμενα της κ. Π., τα τελευταία 20 χρόνια λαμβάνει αγωγή για το ζάχαρο.  

Τέλος, στην ερώτηση «Σήμερα, αλλά και γενικότερα τον τελευταίο καιρό, πώς νιώθετε; Πώς 

νιώθετε με την υγεία σας και τη διάθεσή σας;», απαντά «Ε δε σου λέω τι νιώθω; Πονώ… 

από πέντε χρόνια, δέκα ήμουν εγώ θηρίο… Εδά και δυο τρία χρόνια αισθάνομαι αυτά τα… Ε 

ναι όσο μεγαλώνω, τόσο παρουσιάζονται και άλλα κι άλλα». Σε αυτό το απόσπασμα 

αναφέρεται στις ασθένειες από τις οποίες νοσεί και τους πόνους που βιώνει. 

 

Επισκεψιμότητα & αξιολόγηση σε κέντρα υγείας & περιφεριακό ιατρείο 

Η πρώτη αναφορά της κ. Π. σε υπηρεσία Υγείας κατά την διάρκεια της συνέντευξης, 

αφορούσε το Βενιζέλειο, καθώς πηγαίνει τακτικά τα τελευταία 30 χρόνια λογω του διαβήτη. 

Απόσπασμα: «Πάμε στα Βενιζέλεια που χουμε ραντεβού, κάθομαι κει από ξω….Ναι, δεν 

είναι συνήθως να ξέρεις ένα γιατρό. Αφού και στο διαβήτη που πάω στα Βενιζέλεια, έχω 

καρτέλα, δεν είναι ο ίδιος κάθε φορά στο ραντεβού μου» και στην συνέχεια αναφέρει 

«...πάντα υπάρχει το ραντεβού εκτός αν θέλουμε να πάμε απ’ όξω, να πληρώσουμε για να 

μην βάνουμε, να μην κόψουμε ραντεβού, να είναι, να πούμε να πάω να κόψω, να περιμένω 

τρεις μήνες, τέσσερεις να μου δούνε τι έχω(συγκεκριμένα για το ζάχαρο)». Θεωρεί δεδομένο 

πια, ότι δεν είναι δυνατό, μέσα από το σύστημα υγείας, να έχει ένα σταθερό, γιατρό. Αυτό το 

δεδομένο δεν την χαροποιεί και γι’αυτό το σχολίασε αλλά ούτε την δυσαρεστεί. 

Στην ερώτηση «Τα τελευταία δύο χρόνια πόσες φορές πήγατε στο Κέντρο Υγείας ή στο 

βενιζέλειο, όχι για να σας γράψουν φάρμακα, αλλά γιατί είχατε πρόβλημα με την υγεία 

σας;», απαντά: «Στο Πέραμα είχαμε δικούς μας φαρμακοποιούς και στέλναν τη συνταγή και 

μας τα ‘φέρναν». Η παραπάνω στοιχομυθία ενώ δείχνει ασυνάρτητη, πιθανά υποδεικνύει ότι 

η κ. Π. συνειρμικά έχει συνδέσει την επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας ή το νοσοκομείο, με την 

συνταγογράφηση φαρμάκων και όχι με την εξέταση, γνωμάτευση ή ενημέρωση. 
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Στην συνέχεια ο συνεντευκτής επιμένει, ρώτώντας: «Πέρα από τα φάρμακα, έτυχε τα 

τελευταία δύο χρόνια να έχετε κάποιο πρόβλημα, μία ενόχληση ή μια ανησυχία και να πάτε 

στο γιατρό για εξέταση;». Η απάντηση που ακολούθησε ήταν: «Όχι παιδί μου. Έχουμε 

συνηθισμένα  και ακόμα είναι το ραντεβού.... Εγώ θα πάω την άλλη μέρα για ζάχαρο, θα μου 

κόψουνε για τρεις μήνες, για έξι μήνες… Αυτά που ξέρουμε, τα συνηθισμένα».  

Η κ. Π. αναφέρεται στην αξιολόγηση του Κέντρου Υγείας Ανωγείων και του Περιφεριακού 

ιατρείου, «Ε, ναι αφού πάμε στο γιατρό… άμα πας στο γιατρό και κάτι θα σου πει, νιώθεις 

ότι μου ‘πενε την αλήθεια…», «Αλίμονο δα αλίμονο, αλίμονο, είναι και πολλοί γιατροί που 

δεν δίνουν… Ναι ναι…  όλοι οι ανθρώποι δεν είναι παιδί μου το ίδιο …». Από τις παραπάνω 

τοποθετήσεις φαίνεται ότι η κ. Π. παρά τις συχνές επισκέψεις στους γιατρούς δεν έχει 

αναπτύξει κάποια σχέση με αυτούς που εργάζονται στην κοινότητα. Στο απόσπασμα που 

παρατίθεται, η κ. Π. αναφέρεται σε οποιονδήποτε γιατρό και στην ανάγκη του ασθενή να 

ανακουφιστεί. Τελικά όμως ξεχωρίζει τους γιατρούς. Λέει, ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι 

ίδιοι και εννοεί ότι άλλος γιατρός θα ακούσει και θα είναι καθησυχατικός και άλλος θα 

αδιαφορήσει ή θα είναι αγενής.  

Η κ. Π. κάνει μία αναδρομή στην μνήμη της, σχετικά με τις αλλαγές που έχει βιώσει στο 

ελληνικό σύστημα υγείας. Θυμάται, ότι παντοτε στο χωριό είχανε γιατρό. Πριν το ’80 ο 

γιατρός, έμενε εκεί για 2 ή 3 χρόνια και μετά ερχόταν άλλος. Η ίδια είπε χαρακτηριστικά 

«Και όμως, δεν είχαμε μωρε γιατρό; Εμάς πάντα, να και είκοσι χρόνια τριάντα, δεν έχουμενε 

γιατρούς; Ερχόντανε…». Η κ. Π. συμπληρώνει για την σύγχρονη παροχή υπηρεσιών υγείας: 

«Ε, όχι είναι πιο καλά....Ε, ναι γιατί  πάει και του γράφει και τα φάρμακα και κοιτάζει άμα 

έχεις….». Συνεχίζει να εστιάζει στην συνταγογράφηση και σε κάμια άλλη παροχή 

υπηρεσίας.  

 

Τρόπος ζωής  

Κατανάλωση βοτάνων: 

Σχετικά με την κατανάλωση βοτάνων η κ. Π. δηλώνει «Απ’ αυτά τα βότανα που λες, χρόνια 

έπαιρνα αλλά είναι ένα, δυο χρόνια που τα ‘κοψα. Έβραζα στην κατσαρόλα και εγένοτο το 

μπουκάλι και το έβαζα στο ψυγείο και τα έπινα αντί για νερό....Μαλοτήρα, χαμόμηλο, 

μπαρμπαρούτσα που λένε, δεν τα ξέρεις εσύ, να σου τα πω….Μωρέ σαρανταδέντρι πώς να 

σου το πω… Πάνω από είκοσι βότανα έβαζα μέσα.» και συνεχίζει, «Δεν αγόραζα εγώ τέτοια 

πράγματα. Τα ‘βρινα εγώ...Όχι έξω(από το χωριό) που πήγαινα, τα ‘βρινα». Η κ. Π. συνήθιζε 

να τα βράζει όλα μαζί και δεν έχει ξεχωρίσει κάποιο βότανο για συγκεκριμένη χρήση. Η ίδια 

είπε: «Όλα μαζί και γίνονταν σαν το κρασί και το ‘πινα κάθε πρωί ένα ποτηράκι αντί για 

168 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
 
νερό», και συμπληρώνει «Ό, τι βρω θα βράσω». Τώρα πια δεν τα προτιμά και ισχυρίζεται ότι 

«Ε, βαρέθηκα».  

Η κ. Π. κατά την διάρκεια της συνέντευξης αναφερόμενη στην χρήση βοτάνων, λέει: «Από 

τους παλιούς δεν ξέρω τίποτα.... Τα βότανα τα μάθαμε κι αυτά τελευταία, όχι πως μας τα 

μάθανε οι γονείς μας. Τότε πού να βρεις, ήταν γεροί οι ανθρώποι και δεν έκαναν τίποτα». Η 

κ. Π. δεν έμαθε τις παραδοσιακές χρήσεις των βοτάνων και παραδοσιακών πρακτικών. 

Ταυτόχρονα υποστηρίζει ότι η γενιά των γονιών της και των πιο «παλιών» δεν νοσούσαν, 

ήταν πιο υγειείς. 

Αξειοσημείωτο ειναι ότι δεν γνωρίζει για την χρήση των βοτάνων ή τις παραδοσιακές 

πρακτικές αλλά πιστεύει στις ιαματικές τους ιδιότητες. Η κ Π. αναφέρει σχετικά, «Επήγαινα 

μια φορά σ’ ένα γιατρό παθολόγο για το ζάχαρο πήγα και μετά με ρώταε. Ε, και ξέρεις, άμα 

πας στο γιατρό, να σε δω.», «Για λεφτά! Πάω μια, λέει ανάσα, δεν ήβρε τίποτα. Πάω την 

άλλη, μετά ένα μήνα, ξανά πάλι και τελευταία, ξέρεις τι μου ‘πενε; Μα δε μου λες, μήπως 

ασχολείσαι με βότανα;». Είναι εμφανής ο λόγος που αναφέρει την ιστορία, θέλει να εξηγήσει 

ότι τα βότανα έχουν υψηλή διατροφική αξία και ενισχύουν ακόμη και θεραπεύουν τον 

οργανισμό. Ο γιατρός στην εξισρόρηση της κ. Π. επιβεβαιώνει αυτήν την αντίληψη.   

 

Διατροφή:  

Η κ. Π.  αναφέρεται στην διατροφή που ακολουθεί τώρα, η οποία είναι κοινή με του συζύγου 

της: «Το πρωί να σηκωθούμε να πιούμε το γαλατάκι μας και κατά τις 10:00, η ώρα θα φάμε 

και κάτι άλλο...». Γενικότερα η κ . Π προτιμά να τρώει λίγο τυρί για να συνοδεύσει  την 

λήψη των φαρμάκων, στα οποία αναφέρεται με τον όρο «φαρμακάκια». Συνεχίζει, «Το πρωί 

πίνουμε το γάλα μας, εγώ μετά να, με πιάνει υπογλυκαιμία, οπωσδήποτε κατά τις δέκα η ώρα 

πρέπει κάτι να τσιμπήσω γιατί με πιάνει υπογλυκαιμία και σα να σέρνω μια αρρώστια.....» 

και εξηγεί ότι τότε, λόγω υπογλυκαιμίας συνηθίζει να τρώει τυράκι  και κρακεράκια. 

«Κρακεράκια τρώω εικοσιπέντε χρόνια.» και συμπληρώνει, «Ε, φρούτο, ή πορτοκάλι, 

τσιμπώ και λίγα σταφύλια, τσιμπώ και σταφύλι…Ε, και μετά το απόγεμα έναν καφέ…». Το 

μεσημέρι θα φάει οποιοδήποτε φαγητό αλλά «Μέτριο το φαί. Λίγο...Να σου πω, απ’ όλα 

τρώμε. Κι εγώ που ‘χω το ζάχαρο, δέκα χρόνια περίπου που κάνω ινσουλίνη, γιατί έπρεπε να 

κάνω ινσουλίνη. Βρήκανε λέει στα ούρα σκόνη και τρώω απ’ όλα και από λίγα. Και όσπρια 

και από λίγα βέβαια, με περιορισμένα…» εννοεί τα γλυκά. Συνεχίζει λέγοντας, «Πότε 

ψήνουμε ψάρι πότε ψήνουμε κρεάς πότε θα ψήσουμε κοτόπουλο... Όσπρια, κρέας, ψάρι, 

κοτόπουλα, λαχανικά... Από όλα, θα περάσει η βδομάδα. Πάντως την Κυριακή έχουμε 

πάντοτε κρέας.... Αρνάκι δεν πολυτρώμε αρνάκι... Και κάθε Λαμπρή κρέας... Το Πάσχα θα 

φάμενεν αρνί και τα Χριστούγεννα άλλο ένα....» και συμπληρώνει στην καθημερινότητα 

διατρέφονται με, «Βοδινά , κιμάδες, κοτόπουλα. Ε και παίρνουμε και μεγάλο κρέας. 
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Πρόβατο, κατσίκα... Και τη βδομάδα και δυο φορές...Και καφέδες πίνουμε, και βότανα 

πίνουμε κι απ’ όλα πίνουμε...και γάλα......... Του εμπορίου. Το προβίσιο είναι παχύ για μας». 

 

Στην ερώτηση για το αν συμπεριλαμβάνεται το αλκοόλ στις διατροφικές της συνήθειες 

παραθέτει, «Εγώ όχι ούτε αναψυκτικό...Εγώ κρασί… έπινα μέχρι που μ’ έπιασε το 

ζάχαρο…Παλιά πίναμε κι εμείς, έπινα κι εγώ κρασί, επειδή θυμάμαι το, την Κατοχή, που 

σερβίρανε, άμα κάτι να σε ψήσουνε να βάλουνε και λίγο κρασάκι. Και  ‘μαθα. Και έπινα. 

Άπαξ και πιάσαμε το ζάχαρο τα κόψαμε όλα». Είναι αξειοσημείωτο ότι την περίοδο της  

κατοχής, που αποτελούσε μία περίοδο φτώχειας και πείνας, οι ζωνιανοί πίνανε κρασί και 

μάλιστα δίνανε και στα μικρά παιδιά, όπως ομολογεί η κ. Π. που στην κατοχή βρισκόταν 

στην παιδικη της ηλικία, πήγαινε δημοτικό. 

 

Καθημερινή δραστηριότητα:  

Η κ. Π. αναφέρει την καθημερινότητα της: «Εξαρτάται παιδί μου. Εδά δεν ξυπνώ το πρωί, 

ξυπνώ στις 8...Ναι, και που σηκώνομαι το πρωί και μου χει ένα φλυτζάνι γάλα, αυτός 

βρασμένο, καθίζω και το τρώω και μετά θα σκουπίσω τα γύρω γύρω και μετά θα βγω να 

ψήσω, να φάμε, να πέσουμε στο κρεβάτι για ύπνο, αυτά». Το μεσημέρι τρώει παρέα με τον 

σύζυγο της, αναφέρει: «Ε να σου πω… Τα παλιά τα χρόνια που χαμε το μαγαζί και 

δούλευενε, ε, τον έστελνα και έτρωγε και μετά έβγαινα εγώ. Για δεν μπορούσαμε να 

αφήσουμε το μαγαζί μοναχό. Εδά τρώμε μαζί που γεράσαμε, καθόμαστε μαζί». Για ύπνο 

πηγαίνει 10 με 12 το βράδι, εξαρτάται από το αν θα δει μαζί με τον σύζυγο κάποια ταινία ή 

εκπομπή. Κάποιες φορές όμως έχει αϋπνίες, η ίδια λέει «Εξαρτάται παιδί μου από την ώρα 

που θα… άμα σε πάρει ο ύπνος κοιμάσαι δυο τρεις ώρες μαζεμένες και μέχρι να ξυπνήσεις… 

ε, και τότε δα ό, τι σκεφτείς… άμα ξυπνήσεις δεν ξανακοιμάσαι!». Συμβαίνει να 

«καρφωθούν» σκέψεις τότε δεν μπορεί να ηρεμίσει. 

Όσον αφορά την φυσική της δραστηριότητα προσθέτει, «Δε πάμεν έξω από το χωριό 

πουθενά....Μόνο στο χωριό μέσα, έχω κι έναν κήπο επαέ κοντά, στο χωριό μέσα και πάω 

εδώ για παρέα, περνάει η ώρα, τ’ αφεντικό κάθεται επαέ, άμα μπει κανένας παίζει το χαρτάκι 

και άντε να πιει και κανένα καφεδάκι, γίνεται» και συμπληρώνει σε σχέση με τη λειτουργία 

του καφενείου, «Όσο μπορούμε γιατί είναι πολλά τα χρόνια μας για όλη μέρα δουλειά, 

έχουμε το μαγαζί ίσα ίσα για παρέα για συντροφιά, άμα μπει κανείς και καθόμαστε επαέ… 

το χουμε δηλαδή για συντροφιά…..Εμείς βόλτες δεν μάθαμε να κάνουμε βόλτες.» 
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Σταση ζωής 

Αναπαραστάσεις: 

Η κ. Π. αναφέρει πόσο δύσκολες εποχές έχει ζήσει και μάλιστα παραθέτει το ακόλουθο 

απόσπασμα στο ξεκίνημα της συνέντευξης. «Έζησα, ζήσαμε εκείνη την εποχή κακή ζωή 

γιατί ήμασταν και μεγάλη οικογένεια εννιά αδέρφια και ζήσαμε με ζόρια, ήταν τη γερμανική 

κατοχή. Ε, μεγαλώσαμε, δουλεύαμε μετά επαντρευτήκαμαν…». Περιγράφει το σύνολο της 

ζωής της με τρεις λέξεις, οι οποίες είναι η περίληψη και αναδρομή μαζί, της ζωής της.   

 

Η κ. Π. γεννήθηκε στα Ζωνιανά και δεν έχει ζήσει σε κανένα άλλο μέρος στην ζωή της. 

Σχετικά αποσπάσματα: «Εδώ, εδώ στα Ζωνιανά! Γένος, ανατροφή, οι γονείς μου βέβαια 

μετά φύγαν και πήγαν στο Ηράκλειο…». Το μοναδικό μέρος στο οποίο έζησε είναι τα 

Ζωνιανά. «Έξω» με τον όρο που χρησιμοποιεί η ίδια είναι η περιουσία της, προς το 

Ηράκλειο.  

Φοίτησε σε κάποιες τάξεις του δημοτικού και περιγράφει σχετικά, «Σχολείο πήγαμεν… και 

πώς επήγαμεν! Ούτε χαρτί, ένα τετράδιον ήτον το χαρτί μας... Και μια μπλάκα, που 

γράφαμεν πάνω και όταν μας έλεγε ο δάσκαλος «στον πίνακα»… αυτά ήτανε!». Οι συνθήκες 

της μάθησης ήταν δύσκολες και τα ερεθίσματα που δέχονταν τα παιδιά, όπως και τα μέσα 

που διέθεταν ήταν περιορισμένα. Η κ. Π. αναφερόμενη σε όσα έμαθε στο σχολείο: «Ναι, 

βάναμε την υπογραφή μας, μετά άμα μεγαλώσαμε σιγά σιγά μοναχοί μας γνωρίσαμε τα 

γράμματα και μάθαμε μετά και βάναμε την υπογραφή μας, όχι μεγάλα πράματα, του 

Δημοτικού, Τετάρτη τάξη...Μέχρι την Τετάρτη πήγαμεν και μετά δεν εξαναπήγαμεν. Δεν το 

τελείωσα το.....Όι, δεν πήγαμεν,  την εποχή κείνη να ξανείς γράμματα… εμείς 

επροσπαθούσαμεν να ζήσωμεν  γιατί ξέρεις τι ήταν οι Γερμαναράδες να κατεβούν επαέ; Να 

μην υπάρχει τίποτα;». Προτεραιότητα ήταν η επιβίωση, τίποτα δεν μπορούσε να 

μεσολαβήσει μέχρι να κερδιθεί η ασφάλεια της ζωής. Μερικές φορές ακούγεται ειρωνική, 

όταν μιλά για όσα έμαθε στο σχολείο. 

Η κ. Π. συγκρίνει την καθημερινότητα που είχε νεότερη με την καθημερινότητα που διατηρεί 

σήμερα: «(γέλιο) Μα τι να λέω… δουλειά, δουλειά, δουλειά… βαριές δουλειές!.....Τώρα 

ξεκουραζόμαστε. Να βρούμε πράμα να φάμε, να κοιμηθούμε.». Πολύ συχνά καθ’ όλη την 

διάρκεια της συνέντευξης αναφέρεται στην κοπιαστική, πολύωρη και πολύχρονη εργασία 

της. Εστιάζει την κούραση της εργασίας που αποτελεί ξεκάθαρα έργο ζωής για την ίδια, που 

την καθιστά περίφανη. Είναι ενδιαφέρον που η κ. Π. αναφερόμενη αρχικά στον παρελθόν 

της, και στη συνέχεια στην σύγχρονη πραγματικότητα της, η δεύτερη παρουσιάζεται 

διεκπεραιωτικά, σαν να μην έχει ενδιαφέρον.  
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Η κ. Π. αναπάντεχα αναφερόμενη στο εάν έχει αλλάξει η ζωή της από τότε που νόσησε από 

αθριτικά, ζάχαρο κ.λ. είπε:  «Τίποτα.». Είναι αδύνατο να μην έχει αλλάξει η καθημερινότητα 

εφ’ όσον έχουν προστεθεί τουλάχιστον τρεις επίπονοι νόσοι, που επιρεάζουν την 

λειτουργικότητα του σώματος της. Μία λογική ερμηνεία θα μπορούσε να είναι ότι η κ. Π.  

δεν έχει αποδεχθεί την νέα κατάσταση, καθώς στην συνέχεια αναφέρει «Και εδά που είμαι 

άρρωστη μου φαίνεται πως είμαι τριάντα χρονώ.... (γέλιο) Ναι, δεν παραδέχομαι πόσο 

μεγάλωσα». Όμως στην συνέχεια της συνέντευξης είπε: «Πώς δεν πονάω! Το γόνατό μου δεν 

ζαβλώνει…», στην καθημερινότητα της βιώνει τον πόνο και την δυσκινησία. 

 

Η κ. Π. τακτικά επισκέπτεται το σύστημα υγείας, όπως αναφέρει: «Ε ναι, όχι ότι δεν μ’ 

αρέσει, δεν πρέπει να το φάω. Δεν επιτρέπεται να το φάω. Πάω συνέχεια στους γιατρούς 

περνώ από μηχάνημα για τα πόδια μου, και μάλλον θα πάω, να κι αυτό τα μήνα θα ξαναπάω 

να περάσω απ’ το μηχάνημα». Τακτικά επισκέπτεται κάποιο γιατρό καθώς το ζάχαρο, όπως 

και η αρθρίτιδα, η οστεοπόρωση πρέπει να παρακολουθούνται, και η κ. Ζ. συμορφώνεται 

στις κατευθύνσεις των γιατρών που επισκέπτεται, αναφέρει «Γιατί και στους γιατρούς που 

πάω ό, τι μου πούνε, το εκτελώ..» 

Η κ. Π. εξομολογείται ότι συχνά σκέφτεται τον θάνατο. Είναι μία σκέψη που κάνει από 

νεαρή: «Ίντα μου ‘ρχεται στο μυαλό; Ότι θα πεθάνω....Ότι θα ρθει ο καιρός όπου θα 

πεθάνω.... Από είκοσι χρονώ έχω στο μυαλό μου το θάνατο... Δεν ξέρω γιατί.  Έτσι μου 

κόλλησε και λέω μα τι ζούμε, θα πεθάνουμε..... «Όχι δε σκεφτούμε τίποτα… μόνο που 

σκέφτομαι, ζούμε απόψε, αύριο θα ζούμε;». Οι σκέψεις που την απασχολούν είναι οι 

ακόλουθες: «Αυτή είναι η σκέψη μου. Απόψε θα πέσω στο κρεβάτι και λέω, θα πω, ώ 

Παναγία μου και καλοξημέρωσέ μας! Άλλο τίποτα....Αφού βλέπω που ‘μαι στο γκρεμό μωρέ 

παιδί μου…», και συνεχίζει «Ε φοβούμαι, και λέω μόνο να μην το καταλάβω. Ήρθε ο καιρός 

μου, θα φύγω.», «Ε ύστερα, άμα πιάσεις τα ογδόντα και πιάσεις τα ογδόντα δυο και πιάσεις 

τα ογδόντα τρία και πιάσεις τα ογδόντα πέντε και πιάσεις τα ενενήντα, πού θα πας παιδί μου; 

Στην τρύπα! (γέλιο Δαμιανού, Ζουμπουλίας)». Η κ. Π. φοβάται τον θάνατο αλλά μοιάζει να 

επιθυμεί να τελειώσει η ζωή της. Όταν αναφέρεται στην καθημερινότητα της έχει αρνητική 

χριά, το ίδιο και όταν μιλά για το παρελθόν της:  «Εδά που μεγάλωσα, δε με νοιάζει να ‘μαι 

μέρα νύχτα στο κρεβάτι. Να μην γροικώ και να μη βλέπω. Δεν έχω πρόβλημα». Όπως έχει 

αναφέρει κατά την περιγραφή της καθημερινότητας της, συχνά την βιώνει απλά 

διεκπεραιωτικά π.χ. αναφέρει «...τρώω και μετά θα σκουπίσω τα γύρω γύρω και μετά θα βγω 

να ψήσω, να φάμε, να πέσουμε στο κρεβάτι για ύπνο, αυτά». Η κ. Π. δηλώνει 

δυσαρεστημένη από την ζωή της: «Όχι δεν είμαι ευχαριστημένη στη ζωή μου. Καθόλου. Και 

τώρα που ξαπλώνω να κοιμηθώ, να με πάρει ο πρώτος ύπνος και μετά ξυπνώ και έρχονται 

όλα τα κακά που έχω περάσει στο μυαλό μου....Ε, να, οι κούρασές μου κι οι έγνοιες, που δεν 
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επήγα πουθενά, που βλέπεις τώρα τα κορίτσια και είναι όπα όπα και πάν εδώ και παν εκεί… 

εμείς τι εγναντήσαμε;.... τι να θυμούμαι τα καλά; Όχι! Τις στεναχώριες».    

Καθ’ όλη την διάρκεια της συνέντευξης φαίνεται το δέσιμο που υπάρχει με τον σύζυγό της. 

Συχνά θα τον πειράξει και συχνά θα αναφερθεί στην φροντίδα που της παρέχει. Συνηθίζει να 

αναφέρεται στον σύζυγο της, με την προσφώνηση «αφεντικό», για να τον πειράξει π.χ.:  

«Ναι, να μου κόψουνε λίγο τυράκι ο αφεντικός άμα με δει με υπογλυκαιμία ένα κομματάκι 

τυράκι, φρυγανίτσες…». Ανάλογες φράσεις και πειράγματα, συνατώνται σε ολόκληρη την 

συνέντευξη. Η κ. Π. έχει χιούμορ, το οποίο χρησιμοποιεί καθ’ όλη την διάρκεια της 

συνέντευξης, αυτοσαρκαζόμενη αλλά και απέναντι στον σύζυγο της. 

 

Αντιλήψεις:  

 

Σχετικά με τον θεσμό του γάμου η κ. Π. σχολιάζει, «Εδά  βρήνετε αιτία τα κορίτσια και με 

το παραμικρό δεν τα βρήνετε, εμείς τα βρήκαμεν έτσι ή αλλιώς τα βρήκαμεν…». Έχει μία 

καθάρα κριτική ματιά στα νέα ζευγάρια που ίσως κατά την γνώμη της δεν έχουν διάθεση να 

διατηρήσουν την σχέση τους, έστω και μέσα από δυσκολίες. 

 

Η κ. Π. θεωρεί ότι πρέπει να ακολουθεί τις κατευθύνσεις που τις δίνουνε οι γιατροί. Μπορεί 

συχνά να μην της είναι ευχάριστο, αλλά λόγω της προχωρημένης της ηλικίας, δεν έχει 

επιλογή. Σχετικά αναφέρει: «Δε μ’ αρέσουνε αλλά θέλοντας και μη με το γάλα μου πρέπει να 

τα πάρω. Γιατί και στους γιατρούς που πάω ό, τι μου πούνε, το εκτελώ.», «Τίποτα. Ε, είναι 

λέει από την ηλικία και ε, είμαι και κουρασμένη», «Τι να κάνουμε; Φάρμακα πίνουμε... Δεν 

περνάει τίποτε άλλο απ’ το χέρι σας. 

 

Η κ. Π. θεωρεί ότι οι νέες γενιές έχουν περισσότερα προβλήματα υγείας από τις 

προηγούμενες γενιές, επειδή έχει αλλάξει η ατμόσφαιρα. Η ίδια είπε «Τα σκουπίδια είναι, τα 

καυσαέρια, είναι το ένα είναι το άλλο… Τότε υπάρχανε τέτοια πράματα; Με τα 

γαϊδουράκια…». Όταν αναφέρεται σε παλαιότερες γενιές δεν συμπεριλαμβάνει τον εαυτό 

της καθώς υποστηρίζει: «Μα δεν είμαι εγώ καλά. Αν ήμουν δυνατός οργανισμός… ίντα 

πρέπει να χω παραπάνω απ’ ότι έχω;» 

 

Η κ. Π. νιώθει πόνο και αδικία που δεν έχει ένα παιδί. Βιώνει ανασφάλεια και μοναξιά, και 

αμφισβητεί την κρίση του Θεού, καθώς αναφέρει: «Ε, ναι εδά που μεγαλώσαμε τώρα 

ζητούμενε και ‘μεις παρέα, να χαμε ένα παιδί να μας πηγαίνει στο γιατρό, να πηγαίνουμε 

εδώ, να πηγαίνουμε εκεί. Ποιος θα μας το κάνει; Ε δεν είναι ένα παράπονο αυτό;......Μου λες 

ύστερα ο Θεός τα κάνει λέει ίσια». 
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Πνευματικότητα: 

Η κ. Π. όταν πρωτοαναφέρεται στην θρησκεία και στο αίσθημα πίστης υποστηρίζει: «Από 

τσι γονείς μας τα μάθαμε. Αυτός πάει αλλά εγώ τώρα που μεγάλωσα δεν πάω (στην 

εκκλησία)..... Εγώ δεν πάω γιατί έχω το ζάχαρο και είμαι υποχρεωμένη το πρωί, που θα 

σηκωθώ, να κάνω την ινσουλίνη μου και πρέπει και το γάλα μου. Να μπω στην εκκλησία δεν 

αντέχω. Ε, και επειδή μου φαίνεται άμα πας στην εκκλησία και ψάλλει ο παπάς και ψάλλουν 

οι ψάλτες μου ‘ρχεται ένας ύπνος… (γέλιο)...Ναι ναι και λέω Παναγία μου να 

απολειτουργήσει να φύγω. Να πάω…». Στο παραπάνω απόσπασμα αναφέρεται στον σύζυγο 

της, ο οποίος πάει στην εκκλησία. Η ίδια δεν πηγαίνει αλλά απολογήται γι’ αυτό. 

 

Η κ. Π. πιστεύει στον Θεό, σε μια ανώτερη δύναμη αλλά φαίνεται να αμφισβητεί την 

ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Ακολουθεί απόσπασμα: «Αα… δεν πιστεύουμε; Υπάρχει μιαν 

ανωτέρα δύναμη μα δεν την ξέρει κανείς....Αν δεν επίστευα πως υπάρχει θα σκεφτόμουνα το 

θάνατο; Από είκοσι χρονώ σου λέω τον σκέφτομαι το θάνατο». Σε σχέση με το εαν η πίστη 

της, την βοηθά να ξεπερνά δυσκολίες λέει: «Μπορεί να μη σε βοηθάει αλλά μόνο η ιδέα, να 

λες ή να σου πούνε για τον άγιο, αισθάνεσαι πως πράγματι σε βοηθά», «Ε ναι. Νομίζεις άμα 

παρακαλέσεις έναν άγιο ή το Θεό, και να μην υπάρχει, σου φαίνεται ότι σε βοηθάει....‘Ε ναι 

εγώ νιώθω ότι βοηθάει». Φοβάται το θάνατο καθώς υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει αν θα 

βρεθεί κάπου καλύτερα ή χειρότερα, ούτε και τα κριτήρια με τα οποία θα κριθεί. 

Φαίνεται ότι το γεγονός ότι δεν απέκτησε παιδί έχει κλονίσει την πίστη της: «Ε ναι εδά που 

μεγαλώσαμε τώρα ζητούμενε και ‘μεις παρέα, να χαμε ένα παιδί να μας πηγαίνει στο γιατρό, 

να πηγαίνουμε εδώ, να πηγαίνουμε εκεί. Ποιος θα μας το κάνει; Ε δεν είναι ένα παράπονο 

αυτό; Μου λες ύστερα ο Θεός τα κάνει λέει ίσια. Γιατί εμάς να μας ρίξει και να μας ρίξει στο 

βόθρο να πούμε –με συγχωρείτε κιόλας. Γιατί να μη μας κάνει  κι εμάς ίσα ίσα με τους 

άλλους; Τι του κάναμε εμείς του Θεού;». συμπληρώνει η κ. Π. αναφερόμενη στην ατεκνία, 

«Η μεγαλύτερή μας στεναχώρια ήταν αυτή». 

 

Η κ. Π. υποστηρίζει ότι «Ε ναι, δε σκέφτομαι μόνο εαυτό μου, σκέφτομαι και τον άλλο 

κόσμο.», «Εγώ ξέρεις τι λέω κάθε βράδυ; Ω Θεέ μου και βλέπε όλο τον κόσμο και μας. 

Πρώτα βάνω τον κόσμο». Στην ερώτηση του συνεντευκτή για ποιο λόγο πρώτα προσεύχεται 

για τον κόσμο, απαντά: «Δεν ξέρω, έτσι το πήρα. Βοήθα Θεέ μου όλο τον κόσμο και μας. 

Δεν ξανοίγω τον εαυτό μου και τότε…», «Και το λέω και το άλλο πάλι. Ω Παναγία μου 

καλοξημέρωσέ μας και μας κι όλο τον κόσμο. Τι ε πεις;». κλείνει με μία ρητορική ερώτηση.  

Δεν κανει αισιόδοξες σκέψεις για το μέλλον:  «Από δω κι ύστερα; Χειροτερεύουνε παιδί 

μου.... Ε, κάθε μέρα είναι άλλα κι άλλα». Ενώ αναφερόμενη στις δυσκολίες της ζωής, 

υποστηρίζει, «Αυτό περνά μωρέ παιδί μου. Και να στεναχωρεθείς…», «Ε, περνά και 

φεύγει… άμα περνά και πας πιο καλά, το ξεχνάς ότι επέρασες αυτή την κακή ζωή.» 
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«Αλίμονο στον κόσμο αν δεν ξέχνανε ότι περνά», «Τι θα κάναμε… Ο Θεός του στειλε τον 

κόσμο (…)». Η κ. Π. υποστηρίζει αντιφατικές σκέψεις. Είναι απαισιόδοξη για το μέλλον της 

αλλά θεωρεί ότι όταν συναντά κανείς δυσκολίες πρέπει να τις προσπερνά και να τις ξεχνά. 
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Δ.Π. 

 

 Ο κ. Δ. και η κ. Ζ.  είναι σύζυγοι. Διατηρούν ένα καφενείο. Σε αυτό δέχτηκαν την επίσκεψη 

του φοιτητή και εκεί δόθηκε η συνέντευξη.  Και τα δύο πρόσωπα αποτελούσαν μέρος του 

δείγματος, οπότε συμμετείχαν από κοινού στην συνέντευξη και μίλησαν διαδοχικά και 

μερικές φερές ταυτόχρονα για την ζωή τους. Σε μεγάλο μέρος της συνέντευξης 

παρευρίσκοταν στο καφενείο, με διακριτική παρουσία, ένας πελάτης και συγχωριανός τους.  

Ο κ. Δ. έχει χιούμορ, συνηθίζει να αυτοσαρκάζεται και να πειράζει την σύζυγό του. Δείχνει 

να έχει διάθεση για ζωή και μεγάλη αδυναμία στην κ. Π. . Είναι τρυφερός και φροντιστικός 

σύζυγος. Συνηθίζει να απαντά άμεσα και εύστοχα στις θεματικές που δίνει ο συνεντευκτής. 

Δεν παρεκλίνει καθόλου σχεδόν από τα θεματικές που θέτονται στην συνέντευξη.  

Η συνέντευξη άρχισε με την κ. Π. οπότε οι πρώτες φράσεις του κ. Δ. ήταν εμβόλιμες και 

συμπληρωματικές της κ. Π. Όταν πήρε τον ξεκάθαρο ρόλο του συνεντευξιαζόμενου, είχε 

σχηματίσει ήδη μια εικόνα σε σχέση με τον συνεντευκτή και το είδος των πληροφοριών που 

τον ενδιαφέρουν.  

 

Ηλικία: 80 ετών 

Γέννηση, καταγωγή: Ζωνιανά 

Εκπαίδευση: - 

Πατρική οικογένεια (αδέρφια/ οικονομική κατάσταση): 9 αδέρφια/ Μεσαία εισοδήματα 

Οικογενειακής κατάσταση: παντρεμένος/ 0 παιδιά  

Επάγγελμα – απασχόληση: ελεύθερος επαγγελματίας (καφενείο) 

 

Οικογενειακή ζωή 

Πατρική οικογένεια: Ο κ. Π. γεννήθηκε το 1930. Είχε 9 αδέρφια. Σήμερα βρίσκονται εν 

ζωή δύο αδερφές του 76 και 90 ετών και ένας αδερφός, ο οποίος είναι 78 ετών και ζει στην 

Αθήνα. Σχετικά αναφέρει, «Εννιά είναι κι έχουν τελειώσει τώρα τα… έξι… κι είμαστε 

ακόμη δυο κορίτσια ζούνε ακόμα κι είναι ενενήντα και ογδόντα έξι η άλλη». Είναι 

ενδιαφέρουσα η λέξεη που χρησιμοποιεί για τον θάνατο «έχουν τελειώσει». Πιθανά 

υποδηλώνει το τρόπο που αντιλαμβάνεται τον θάνατο ο ίδιος.  Τα αδέρφια που φύγαν από 

την ζωή σύμφωνα με την σύζυγο του κ. Π. ήταν  «...90άρηδες, από γεράματα πεθάνανε από 
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γεράματα.». Οι γονείς του κ. Π. επίσης πέθαναν σε μεγάλη ηλικία και φυσιολογικά χωρίς την 

διάγνωση κάποιας νόσου, συγκεκριμένα ειπωθηκε: «.... Ε, μεγάλοι ποθάνανε, γιατί από 

γηρατειά πεθάναν οι γονείς μου. Ογδόντα πεντάρηδες ήταν». 

 

Άμεση οικογένεια: Ο κ. Π. υποστηρίζει ότι παντρεύτηκε από έρωτα, και πειράζοντας την 

σύζυγο που βρίσκονταν μαζί είπε: «Ερωτευτήκαμε, βρε παιδί, μου και κάναμε… δε 

μπορούσαμε να μη βλέπουμε ο ένας τον άλλον». Στην συνέχεια έγινε πιο περιγραφικός 

«Ξέρεις τι έκανα τότε; Νεαρούλια; Όταν πάρεις κουφέτα από αρραβώνες και τα βάλεις κάτω 

από το κεφάλι σου, το προσκέφαλο, ονειρεύεσαι το νεαρό που θα πάρεις. Εγώ το ‘κανα. Και 

είμαστε και γειτόνοι εδώ πέρα…», «Ναι και μόλις το βαλα στον ύπνο μου την εβλέπω να 

πούμε  πάνω στην ταράτσα στο σπίτι κι έκανε βόλτα. Και ξυπνάω το πρωί, ωωω, το 

Ζουμπούλι. Αυτή πρέπει να πάρω. Κι όπως έγινε. Στ’ αλήθεια σου είπα».   

 

Ο κ. Π. θυμάται, «Το ‘52 αρραβωνιαστήκαμε, το ‘55 παντρευτήκαμε. Και είναι 58 

χρόνια…» ενώ συμπληρώνει «Πολλά χρόνια, παιδιά δεν αποκτήσαμεν… Και δεν 

εβαρεθήκαμε ο ένας τον άλλον!», «58 χρόνια ζωή μαζί! Τώρα είναι πιο καλά. Γιατί 

παντρεύονται το αντρόγυνο, με την κοπέλα, με το αγόρι τη μια χρονιά και την άλλη δεν 

κάνουμε και χωρίζουν. Κατευθείαν.» 

Δεν έκανε παιδιά και είναι το μοναδικό του παράπονο από την ζωή «Το μόνο που είχαμε, ότι 

δεν αποκτήσαμε παιδιά, αυτό ήταν. Τώρα αυτή είναι η στεναχώρια μας». Δεν σκέφτηκε ποτέ 

να υιοθετήσει, σχετικά αναφέρει: «Όσα κοπέλια είναι υιοθετημένα τα γυρεύουνε και τα 

βρίσκουνε τώρα. Πενήντα χρόνια, σαράντα χρόνια…. Και παραπονιούνται γιατί εμένα οι 

γονείς μου με δώσανε.» 

 

Επαγγελματική ζωή 

Ο κ. Π. εργάστηκε σαν αγρότης μαζί με την σύζυγο του, όπως αναφέρει και για τους δύο η κ. 

Π. στην συνένετυξη, «Όπως και να ‘ναι περάσαμε, εδουλέψαμεν, εσκάβαμεν, εθερίζαμεν, 

ετρυγούσαμεν, πηγαίναμε στις ελιές… κούραση!......Είχαμεν και αμπέλια, μόνο ελιές που δεν 

είχαμε κάτι λίγες! Αλλά η περιοχή η δική μας είναι προς το Ηράκλειο». Επίσης ο κ. Π. βρήκε 

ένα καφενείο στο χωριό από τον πατέρα του, «Πολλά χρόνια το χαμε το μαγαζί με το που 

παντρευτήκαμε, ήταν του πεθερού μου.........Όλη μέρα… ε, είμαστε και αγρότες, πηγαίναμε 

στην αγροτική δουλειά και μετά στο μαγαζί. Πολλή δουλειά!». Η κ. Π. συχνά κατα την 

διάρκεια της συνέντευξης αναφέρεται στον φόρτο εργασίας που είχε στην ζωή της και την 

μεγάλη κούραση που αισθάνεται και πάντοτε συμπεριλαμβάνει τον σύζυγο της, μιλά στον 

πληθυντικό. Ο κ. Π. δεν σχολίασε τα παραπάνω, γενικότερα δεν αφήνει την εντύπωση του 

κουρασμένου από την ζωή ανθρώπου. 
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Ιστορικό υγείας 

Ο κ. Π. ξεκινά το ιστορικό της υγείας του αναφερόμενος στο έλκος δωδεκαδακτύλου. Ο ίδιος 

ερνημεύει ότι ένα βασικό αίτιο, εξαιτίας του οποίου νόσησε είναι η κατανάλωση αλκοόλ. 

Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα: «Εγώ έκανα εγχείρηση πριν τριάντα χρόνια το στομάχι 

μου...... Έλκος δωδεκαδακτύλου......», «Έπινα πολύ κρασάκι…Ναι! Και με πείραξε, και πήγα 

στην Αθήνα κι έκανα εγχείρηση και πάω καλά τώρα, είμαι καλά. Πάω καλά.», «Το ’60 

έκανα εγχείρηση». 

Στην συνέχεια αναφέρεται στο πρόβλημα που είχε το γόνατο του: «Έκαμα και μιαν 

εγχείρηση στο γόνατο… Είχε φαγωθεί λέει το πέταλο και πήγα στην Αθήνα και μου το 

αλλάξανε και βάλανε πλαστικό. Και είπε ο γιατρός όταν θα γιάνεις στο ένα θα σε κάνω και 

στο άλλο. Εγώ θα το πάρω το άλλο μαζί μου όταν θα φύγω. Ε και γελούσε! Καλά, μου 

λέει…». Τελικά ο κ. Π. δεν έκανε στο άλλο πόδι την εγχείρηση, αλλά όπως ομολογεί, τώρα 

έχει πόνους και αξιολογεί ότι είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Ο ίδιος λέει «Τώρα δεν έκαμα 

αλλά με πονάει όμως.... Πότε θα πάω να το κάνω, θα το βγάλω κι αυτό». 

 

Ο κ. Π. λαμβάνει πολλά φάρμακα. Έχει πλέον εξοικιωθεί με την συνήθεια αυτή και 

σαρκαστικά αναφέρεται με τον όρο «φαρμακάκια». Είανι ενδιαφέρον ότι απέφευγε να 

μιλήσει αναλυτικά για τα προβλήματα υγείας που τον απασχολούν, τελικά με την παρέμβαση 

της συζύγου του  «Πώς δε παίρνει!....Ε πες της γιατί», έγινε αναλυτικός.  

Ο ίδιος ακολούθως αναφέρεται στα αίτια λήψεις των φαρμάκων: «Παίρνω για την 

κυκλοφορία....Για την κυκλοφορία του αίματος. Πέρσι κιόλας επήγα στο γιατρό και….Για 

στομάχι…Για στομάχι κάθε πρωί παίρνω ένα…Για τον προστάτη. Είναι για την κυκλοφορία, 

είναι για τον ίλιγγο…Την αρρυθμία…». 

 

Όσο αφορά τον ίλλιγγο, ο κ. Π. αναφέρει ότι δύο χρόνια ταλαιπωρείται αλλά τα χάπια που 

λαμαβάνει τον έχουν βοηθήσει πολύ. «Έ, δυο χρόνια....Είναι τα χάπια τώρα κανένα δυο 

χρόνια έχει να με πιάσει τώρα… δυο χάπια παίρνω την ημέρα». Συνεχίζει μιλώντας για την 

αρρυθμία εξαιτίας της οποίας, ο κ. Π. λογω της αδυναμίας που αισθάνεται επισκέπτεται 

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται 2 ή  3 μέρες. «Η 

αρρυθμία, κάθε χρόνο παθαίνω απ’ την αρρώστια και πάω στο Ρέθυμνο και κάνω δυο μέρες 

τρεις και με μετράνε…», «Μια φορά το χρόνο» 

 

Ο κ. Π. ρωτήθηκε πόσα χρόνια ταλαιπωρείται από τα προβλήματα υγείας, η απάντηση που 

έδωσε είναι η ακόλουθη: «Αυτά τα φάρμακα είναι, ένα δυο χρόνια.», «Πιο μπροστά δεν 

έπινα εγώ φάρμακα.. τίποτα. Κρασί έπινα. Ένα κρασί. Κόκκινο». Πολύ καθαρά ο κ. Π. 

συνειρμικά συνδέει την κατανάλωση κρασιού με την φαρμακευτική αγωγή. Επιπλέον 

αναφέρει ότι τα όλα τα προβλήματα υγείας, πέραν της εγχείρησης στομάχου εμφανίστηκαν 
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μαζί, πριν δύο χρόνια: «Τώρα είναι δυο χρόνια που με αυτά όλα αυτά…Ε, τον προστάτη μου 

είπε κάτω που είχα πάει, δεν έχεις ανάγκη να πούμε, δεν είναι… πληρωμένος… για να κάνεις 

εγχείρηση, πάρε ένα χαπάκι την ημέρα, πίνω ένα χαπάκι την ημέρα και…», «Δυο χρόνια 

είναι όλα αυτά τα φάρμακα. Που τα παίρνω.».  

 

Επισκεψιμότητα & αξιολόγηση σε κέντρα υγείας & περιφεριακό ιατρείο 

Η σχέση που περιγράφει ο κ. Π. ότι έχει με το τοπικό σύστημα υγείας είναι κυρίως 

διεκπεραιωτική. «Ε, πάω τα φάρμακα όταν τελειώσουνε και δίδω τα φάρμακα που μου 

λείπουνε και μου τα γράφει…», «Και το συνταγολόγιο και πάω στο φαρμακείο τα παίρνω 

και συνεχίζω και τα πίνω.» 

 

Ο ίδιος αναφέρει ότι σε όλα τα προβλήματα υγείας που είχε απευθύνθηκε,  «Πότε στο 

Κέντρο Υγείας, πότε στο Ρέθυμνο.». 

 

Ο κ. Π. εξηγεί τον λόγο που απευθύνεται πρώτα στο κέντρο υγείας: «Όχι πρώτα στο Κέντρο 

Υγείας. Διαπιστώνουν να πούμε και σου λέει πρέπει να πας στο…», «Οι πρώτες ανάγκες, 

βοήθειες εκεί πέρα…Με βάζουνε στο ασθενοφόρο και με πάνε…». Εννοεί ότι εαν υπάρχει 

λόγος από το κέντρο υγείας καλούν ασθενοφόρο και τον στέλνουν στο νοσοκομείο. 

 

Ο κ. Π. δεν εκφέρει άποψη αξιολογώντας τις υπηρεσίες υγείας που έχει δεχθεί. Δεν 

ακούγεται ούτε ικανοποιημένος αλλά ούτε και δυσαρεστημένος. 

 

Τρόπος ζωής  

Κατανάλωση βοτάνων 

Σχετικά με την κατανάλωση βοτάνων οι συνήθειες του κ. Π. φαίνονται από τις δηλώσεις της  

κ. Π., εφ’ όσον οι συνήθειες του παρελθόντος τους ήταν κοινές: «Απ’ αυτά τα βότανα που 

λες, χρόνια έπαιρνα αλλά είναι ένα, δυο χρόνια που τα ‘κοψα. Έβραζα στην κατσαρόλα και 

εγένοτο το μπουκάλι και το έβαζα στο ψυγείο και τα έπινα αντί για νερό....Μαλοτήρα, 

χαμόμηλο, μπαρμπαρούτσα που λένε, δεν τα ξέρεις εσύ, να σου τα πω….Μωρέ 

σαρανταδέντρι πώς να σου το πω… Πάνω από είκοσι βότανα έβαζα μέσα.» και συνεχίζει, 

«Δεν αγόραζα εγώ τέτοια πράγματα. Τα ‘βρινα εγώ...Όχι έξω(από το χωριό) που πήγαινα, τα 

‘βρινα». Η κ. Π. συνήθιζε να τα βράζει όλα μαζί και δεν έχει ξεχωρίσει κάποιο βότανο για 

συγκεκριμένη χρήση. Η ίδια είπε: «Όλα μαζί και γίνονταν σαν το κρασί και το ‘πινα κάθε 
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πρωί ένα ποτηράκι αντί για νερό», και συμπληρώνει «Ό, τι βρω θα βράσω». Τώρα πια δεν τα 

προτιμά και ισχυρίζεται ότι «Ε, βαρέθηκα».  

Ο κ. Π. συνηθίζει να πίνει ακόμα ροφήματα βοτάνων κάθε πρωί, παρά το γεγονός ότι η 

συζυγός του βαρέθηκε πια να τα μαζεύει και να τα καταναλώνει. Τώρα πια ο ίδιος έχει 

αναλάβει το διαδικαστικό μέρος. Χαρακτηριστικά λέει, «Έ τώρα, αύριο θα βράσουμε μια 

κατσαρόλα και θα γεμίσουμε κανα δυο μπουκάλια…», «Ναι αμέ! ...κάθε πρωί....Κάθε πρωί 

νηστικός ένα ποτήρι είναι ωραίο.» 

Επίσης γνωρίζει ότι στο χωριό υπάρχουν βότανα και ότι γνωρίζει και ανθρώπους που τα 

μαζεύουν με σκοπό να τα πουλήσουν στην Αθήνα: «Βότανα εδώ μαζεύουνε και έχουμε. 

Είναι ανθρώποι που πάνε στην Αθήνα που τα πουλάνε.  

Ο ίδιος λέει ότι καταναλώνει ντόπια βότανα, και ότι δεν τα  ξεχωρίζει,  πίνει: «Απ’ όλα». 

 

Διατροφή: 

Όσον αφορά την διατροφή του υποστηρίζει: «Όλα τα τρώγω. Δεν τρώγω βέβαια σάλτσες 

πολλές γιατί με πειράζει. Ε κρασί τώρα… λιγότερο…». Επιμένει όμως, ο ίδιος όπως και η 

σύζυγος του ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στις συνήθειες τους όλα αυτά τα χρόνια, «Όλα όλα 

τα φαγητά τα τρώγω.». 

Ο κ. Π. συνηθίζει να πίνει γάλα, ο ίδιος εξηγεί ότι πίνει γάλα αγελάδας με λίγα λιπαρά, 

επειδή το ντόπιο είναι βαρύ. 

Ο κ. Π. συνηθίζε να καταναλώνει καθημερινά κρασί: «Ένα το μεσημέρι, ένα το βράδυ». 

Συμπληρώνει η σύζυγος, στην ερώτηση για πόσα χρόνια υπάρχει αυτή η συνήθεια: «Πάντα. 

Από πάντοτε.», στη συνέχεια ο κύριος Δ. αναφέρει ότι έπινε και πίνει μόνο κρασί. «Έπινα 

πολύ κρασάκι… Ναι! Και με πείραξε και πήγα στην Αθήνα κι έκανα εγχείρηση και πάω 

καλά τώρα, είμαι καλά. Πάω καλά.». Μετά την εγχείρηση αναφέρει ότι έγινε καλά και δεν 

άλλαξε συνήθειες: «Όχι, πιο μπροστά άμα θελα είμαι με παρέα θα ‘πινα και δυο τρία στο 

φαί.....Ε, και μετά την εγχείρηση.» 

 

Καθημερινή δραστηριότητα: 

Όσον αφορά την καθημερινότητα του κ. Π., την πρώτη πληροφορία την δίνει η σύζυγος: 

«Εξαρτάται παιδί μου. Εδά δεν ξυπνώ το πρωί, ξυπνώ στις 8, αυτός κατεβαίνει επαέ στις 6, 

γιατί έτσι συνήθισε να κατεβαίνει στις 6…», και συνεχίζει «...Ναι, και που σηκώνομαι το 

πρωί και μου χει ένα φλυτζάνι γάλα, αυτός βρασμένο....». Το μεσημέρι τρώει παρέα με την 

σύζυγο του, κάτι που δεν το συνήθιζαν παλαιότερα λόγω εργασίας, το πρόγραμμα τους δεν 

τους το επέτρεπε.  Συνήθως κοιμάται νωρίς μαζί με την σύζυγο εκτός εάν δούνε κάποια 

ταινία ή εκπομπή, τότε μπορεί να «Πάει έντεκα δώδεκα άμα δούμε κανένα έργο». 
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Η κύρια απασχόληση του κ. Π. είναι το καφενείο που διατηρεί. Σε σχέση με την φυσική 

δραστηριότητα του κ. Π., η σύζυγος του προσθέτει, «....τ’ αφεντικό κάθεται επαέ, άμα μπει 

κανένας παίζει το χαρτάκι και άντε να πιει και κανένα καφεδάκι, γίνεται» και συμπληρώνει 

σε σχέση με τη λειτουργία του καφενείου, «Όσο μπορούμε γιατί είναι πολλά τα χρόνια μας 

για όλη μέρα δουλειά, έχουμε το μαγαζί ίσα ίσα για παρέα για συντροφιά, άμα μπει κανείς 

και καθόμαστε επαέ… το χουμε δηλαδή για συντροφιά…..Εμείς βόλτες δεν μάθαμε να 

κάνουμε βόλτες».  

Ο κ. Π. ήταν καπνιστής από τα 20 χρονών αλλά όπως παρουσιάζει: «Ε, τώρα έχω από το ‘79, 

έχω κόψει το τσιγάρο. Πόσα χρόνια είναι;». Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι 31 χρόνια δεν 

ξανακάπνισε ούτε ένα τσιγάρο και ότι ήταν αποκλειστικά δική του απόφαση να διακόψει το 

κάπνισμα χωρίς την υπόδείξη γιατρού: «Ε, το αποφάσισα. Έβλεπα να πούμε πως δε μ’ έκανε 

καλό, να πούμε και το ‘κοψα». 

Επίσης έχει ενδιαφέρον η στάση του σε σχέση με τα 30 χρόνια που υπήρξε συστηματικός 

καπνιστής. Ο ίδιος θεωρεί ότι «Απλώς το ‘κοβα έτσι και πιο μπροστά. Δε καπνίζω σήμερα 

εντάξει. Ένα διάστημα πέντε έξι μήνες να πούμε, λέω, να κάνω. Κάνω πάλι ένα τσιγάρο. Ό, 

τι ώρα ήθελα το ‘κοβα». Αναφέρεται στο παρελθόν, ότι είχε τον έλεγχο και ότι όποτε το 

επιθυμούσε μπορούσε να το κόψει, παρ’ όλο που όπως περιγράφει ακόμη και μετά από μήνες 

αποχής, επιθυμούσε ένα τσιγάρο.   

 

Σταση ζωής 

Αναπαραστάσεις: 

Ο κ. Π. όταν μιλά ελεύθερα για τον εαυτό του και τις σκέψεις του αναφέρει τα ακόλουθα: 

«Όποτε έρθει να πούμε ο μικρός αρχάγγελος και μου χτυπήσει την πόρτα ‘‘ετοιμάσου γιατί 

θα φύγουμε’’ κι από πίσω απ’ την πόρτα είναι το Ζουμπούλι. (γέλια) Όπως είπε η…, λέει η 

κυρία, ήταν το αγγονάκι της άρρωστο και έλεγε ‘‘ωχ Παναγία μου και πάρε με και να γιάνει 

το εγγονάκι μου να πούμε’’ και μια μέρα βλέπει τον Μιχαήλ Αρχάγγελο. Πάει της χτυπάει 

την πόρτα ‘‘Κυρία ετοιμάσου να σε πάρω. Δε μου πες να σε πάρω εσένα και ν’ αφήσω το 

εγγονάκι σου; Από πίσω απ’ την πόρτα είναι το εγγονάκι’’. Και δεν ήθελε να πάρει αυτή 

μόνο έδειξε το εγγονάκι που ήταν από πίσω απ’ την πόρτα. Είδες;» . Ο κ. Π. πειράζει την 

σύζυγο του, η οποία προηγουμένος είχε αναφερθεί στον θάνατο, τον οποίο επιθυμεί αλλά και 

φοβάται. Την αποκαλεί παιχνιδιάρικα «Ζουμπούλι»,  έχει εμφανώς  διάθεση για ζωή και 

προσπαθεί να την μεταδόσει στην κ. Π.   

Αναφέρει ότι είναι ευχαριστημένος από την ζωή του, συγκεκριμένα λέει: «....Έχουμε την 

υγεία μας μπροστά, έχουμε τα λεφτά μας, δε μας λείπει τίποτα, ό, τι θέλουμε το παίρνουμε, 

φρούτο παίρνουμε, κρέας παίρνουμε… μου λέει το Ζουμπούλι «να πάρουμε προβατίνα;», 

«Ε, να πάρουμε»! Το κρεοπωλείο στη μια μεριά, στην πόρτα μας, πήγαινε, λέω, να πάρεις ό, 
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τι κρέας θέλεις». Έιναι αξειοσημείωτο ότι ο κ. Π. νιώθει ικανοποιημένος αφού μπορεί να 

ψωνίσει οποιοδήποτε τρόφιμο επιθυμεί ο ίδιος ή η σύζυγος του. Αυτό του αρκεί για να 

νιώθει ευτυχία. Επίσης είναι πολυ τρυφερός ο τρόπος που απευθύνεται στην σύζυγο του.  

Στην συνέχεια υποστηρίζει ότι αισθάνεται τυχερός στη ζωή του, ότι είχε μια καλή ζωή, απλά 

συμπληρώνει το παράπονο του από την ζωή: «(τυχερος)Πολύ, πολύ... Το μόνο που είχαμε, 

ότι δεν αποκτήσαμε παιδιά, αυτό ήταν. Τώρα αυτή είναι η στεναχώρια μας.» 

Έχει μία καλή σχέση με την συζυγό του, την οποία υποστήριξε στην αρχή της συνέντευξης 

υποστηρίζοντας ότι παρ’ όλο που δεν έκαναν παιδια, είναι δεμένο ζευγάρι: «Και δεν 

εβαρεθήκαμε ο ένας τον άλλον!» 

Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι κατά την διάρκεια της συνέντευξη αποκαλύπτει ένα μελλοντικό 

του σχέδιο, που αφορά την υγεία του , «Το ίδιο είναι.... έχω το γόνατό μου και λέω να πάω 

να κάνω εγχείρηση».  

 

Αντιληψεις: 

Πιστεύει ότι θα είναι κακό να υιοθετήσει και έφερε παράδειγμα την εκπομπή «Πάμε 

πακέτο», όπου όταν παιδιά που βρίσκουν τους φυσικούς γονείς τους και έχουν πόνο ή 

παράπονο και δεν θέλουν να τους γνωρίσουν, σχετικά αναφέρει: «Όσα κοπέλια είναι 

υιοθετημένα τα γυρεύουνε και τα βρίσκουνε τώρα. Πενήντα χρόνια, σαράντα χρόνια…. Και 

παραπονιούνται γιατί εμένα οι γονείς μου με δώσανε.» 

 

Έχει ενδιαφέρον η στάση του σε σχέση με τα 30 χρόνια που υπήρξε συστηματικός 

καπνιστής. Ο ίδιος θεωρεί ότι «Απλώς το ‘κοβα έτσι και πιο μπροστά. Δε καπνίζω σήμερα 

εντάξει. Ένα διάστημα πέντε έξι μήνες να πούμε, λέω, να κάνω. Κάνω πάλι ένα τσιγάρο. Ό, 

τι ώρα ήθελα το ‘κοβα». Αναφέρεται στο παρελθόν, ότι είχε τον έλεγχο και ότι όποτε το 

επιθυμούσε μπορούσε να το κόψει, παρ’ όλο που όπως περιγράφει ακόμη και μετά από μήνες 

αποχής, επιθυμούσε ένα τσιγάρο.   

 

Πνευματικότητα: 

Μόλις αναφέρθηκε η θρησκεία από τον συνεντευκτή, ο κ. Π. αντανακλαστικά σχεδόν είπε: 

«Συνεταξάμην στο Χριστό!», ακούστηκε με μία χιουμοριστική διάθεση, αλλά σαφώς  

κυριολεκτούσε. Μέσα από διερευνητικές ερωτήσεις, ο κ. Π. αποδεικνύει ότι είναι πιστός με 

την ορθόδοξη έννοια. Δηλαδή,  ακολουθεί στην καθημερινότητα του τις παραδόσεις της 

εκκλησίας. Ο ίδιος αναφέρει: «Κάθε Κυριακή πάω  (στην εκκλησία). Δυο φορές 

μεταλαβαίνω.....Δυο τρεις φορές(τον μήνα)....Αμέ (εξομολογούμε)». Και συμπληρώνει,  «Ε, 

βέβαια  πιστεύουμε....Ε ναι. Αφού έτσι είμαστε γεννημένοι, το μάθαμε, το είδαμε το κάναμε 

κι εμείς.» 
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Στην συνέχεια όμως δείχνει και τις αμφιβολίες του. Χαρακτηριστικά αναφέρει:  «Ο Άϊ 

Γιώργης, Η Παναγία, οι αγίοι, αυτό, αυτές είναι ζωγραφιές, σανίδια. Και μένεν εμείς και 

προσκυνούμε τα σανίδια. Ψέμματα;...... Πάντως πιστεύουμε ότι υπάρχουνε. Υπάρχανε και 

γινήκαν άλλο....Ε ναι ήστανε άνθρωποι να πούμε και ζήσανε και κάμανε κάτι θαύματα να 

πούμε και είναι η θαυματουργός η Παναγία. Θαυματουργός ο Αη Γιώργης. Ο Αη Γιώργης 

κάμανε το κοντάρι σκότωσε το θεριό». Ακούγεται μπερδεμένος κατά την διάρκεια της 

συνέντευξης, πιστεύει αλλά ταυτόχρονα έχει ανησυχίες, αμφισβητεί και γενικά ψάχνει το 

δικό του τρόπο.  

Δεν μπορεί να δεχτεί ότι ένας δίκαιος Θεός, δεν τους χάρισε παιδιά. Συνεχίζει την 

πνευματική του θεώρηση λέγοντας,  «Μου λες ύστερα ο Θεός τα κάνει λέει ίσια. Ε δεν είναι 

ένα παράπονο αυτό; Γιατί εμάς να μας ρίξει και να μας ρίξει στο βόθρο να πούμε –με 

συγχωρείτε κιόλας. Γιατί να μη μας κάνει  κι εμάς ίσα ίσα με τους άλλους; Τι του κάναμε 

εμείς του Θεού; Αυτή τη στεναχώρια την έχουμε.» 
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Ι.Α. 

Ο κ. Α. υποδέχθηκε τον συνεντευκτή, μαζί με την σύζυγο του, στο σπίτι τους. Αρχικά το 

ρόλο του οικοδεσπότη ανέλαβε η σύζυγος, η οποία έκανε τις συστάσεις και γενικότερα 

δημιούργησε ένα φιλικό κλίμα. Ο κ. Α. ζει σε ένα ζεστό και περιποιημένο σπίτι. Ο ίδιος όπως 

και ο χώρος που ζει είναι προσεγμένος, γεγονός που φανερά οφείλεται στην φροντίδα της 

συζύγου. Η συνθήκες της συνέντευξης μερικές φορές ήταν δύσκολες, καθώς η σύζυγος 

επιθυμώντας να προστατέψει το κ. Α. που συγκινούνταν, παρεμβαλόταν με στόχο να 

διακόψει την διήγηση του. Συνήθως το επιτύγχανε.     

Ο κ. Α. δείχνει υγειής ψυχικά και σωματικά. Μαζί με την σύζυγο δείνουν την εντύπωση ενός 

συντροφικού ζευγαριού που αλληλοσυμπληρωνει το ένα μέλος το άλλο. 

 

Έτος γέννησης: 1927 

Γέννηση, καταγωγή: Ζωνιανά 

Εκπαίδευση: Απόφοιτος Δημοτικού 

Πατρική οικογένεια (αδέρφια/ οικονομική κατάσταση): 9 αδέρφια / μεσαία εισοδήματα 

Οικογενειακής κατάσταση: παντρεμένος 

Επάγγελμα – απασχόληση: βοσκός, οικοδόμος, γεωργός, εργάτης 

Μετανάστευση: Ναι 

 

Οικογενειακή ζωή: 

Πατρική οικογένεια 

Ο κ. Α. ξεκινά μιλώντας για τον εαυτό του, «Έχω γεννηθεί το 1927», «Το ’33 μπήκα 

σχολείο, αποφοίτησα το ’39. Δηλαδή αποφοίτησα από πού; Απ’ το Δημοτικό»,  «Είχα, 

ήμασταν τρία αδέρφια… Ο πατέρας μου απέχτησεν εννιά παιδιά.... Απ’ τα εννιά παιδιά 

μείναν τα τρία», επιβιώσανε 3 αγόρια, «Ούτε χρονιάσανε. Γιατί δε τα θυμάμαι, κανένα.» «Κι 

είμαι τρίτος απ’ όλη την οικογένεια». Δεν γνωρίζει την αιτία θανάτου των υπόλοιπων 

αδερφών του. είναι ο μικρότερος σε ηλικία οπότε έχει και τις λιγότερες αναμνήσεις. 

Σύμφωνα με όσα θυμάται, αναφέρει: «Τ’ άλλα δύο, τα πρώτα ούτε τα θυμάμαι. Και τα 

τελευταία που έχουνε πεθάνει. Δύο και μετά από μένα πεθάνανε. Ένα μικρό αδερφό είχα και 

ήμαστε έντεκα χρόνια, είχαμε διαφορά πέθανε.»  
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Ο κ. Α. έφυγε μετανάστης στην Γερμανία για περίπου 15 χρόνια και όταν επέστρεψε έχασε 

και τα δύο μοναδικά του αδέρφια. Περιγράφει: «Και τα δύο, και οι δύο πεθάναν μεγάλοι»,  

«Ο ένας πέθανε από καρδιά....Ξαφνικό. Ξαφνικό. Ο άλλος είχε εγχείρηση κάνει… 

Κυκλοφοριακό…Και μετά από ακριβώς 15 χρόνια που το  είχε κάνει, καρκινοποιήθηκε 

και… Πέθανε», η σύζυγος συμπληρώνει ότι είχε καρκίνο του ήπατος και συνεχίζει «Πέντε 

μέρες έζησε μετά που εφάνηκε αυτό το πράγμα».   

Ο κ. Α. θυμάται ότι ο ένας αδερφός του πέθανε 54ετών και ο άλλος 52. Όσο για την μητέρα 

του αναφέρει: «Η μάνα μου ήταν 89 χρονώ, δεν επήγε σε γιατρό…», και συμπληρώνει 

«ποτέ».  Επεξηγεί σε σχέση με τον θάνατο της μητέρας του, «Συμφόρηση την είχε πιάσει 

τελευταία. Και ο γιατρός απ’ την πήγαμε στο Ρέθυμνο τότε μου λέει, λέει η μάνα σου μου 

λέει καλά, έκαμε τώρα αυτή την ιστορία εχτύπησε στο πόδι της και την πήγαμε εκεί πέρα τη 

γιάτρευε και την κάνει και μου λέει η μάνα σου, μου λέει το ζυγιέριζε που λέμε το συκώτι 

μέσα όλο αυτά είναι όπως μου λέει μικρού παιδιού. Θα ζήσει χρόνια. Αλλά την έπιασε 

ύστερα συμφόρηση και βάστηξε ένα δυο μήνες και πέθανε....». Στην συνέχεια εξηγεί την 

απώλεια του πατέρα του:  «Ο πατέρας μου πέθανε κι αυτός από καρδιά, αλλά μεγάλος. 92 

χρονών.» 

 

Άμεση οικογένεια 

Ο κ. Α. αναφέρει ότι «Ε, μετά ύστερα αγαπηθήκαμε με την κυρά...». Δεν αναφέρθηκε σε ένα 

απλό προξενιό, που ήταν το σύνηθες έθιμο της εποχής. Παντρεύτηκε το 1957.  Φαίνεται  

αδυναμία που έχει στην σύζυγο του και η καλή τους επικοινωνία. Συχνά κατά την διάρκεια 

της συνέντευξης αστεϊζονται και πειράζουν ο ένας τον άλλο.  

Όπως και η σύζυγος του, ο κ. Α. έχει παράπονο που δεν κατάφεραν να γεννήσουνε παιδί, 

αναφέρει σχετικά: «Και κάναμε κάμποσα χρόνια πέρα δε μας έστειλε ο Θεός παιδιά, λέει 

άντε να φύγουμε στη Γερμανία να γυρέψουμε την τύχη μας, δεν τη βρήκαμε και καθίσαμε τα 

χρόνια που καθίσαμε στη Γερμανία. Γυρίζοντας απ’ τη Γερμανία ήρθαμε εδώ μας ήρθανε τα 

δυσάρεστα...Πολλές καταιγίδες». Στην Γερμανία έφυγαν με στόχο την τεκνοποίηση, αλλά 

αποφάσισαν να παραμείνουν, ακόμη και όταν σταμάτησαν τις προσπάθειες για σύλληψη. 

 

Επαγγελματική ζωή: 

Μόλις τελείωσε το δημοτικό, ο πατέρας του κ. Α. τον «έβαλε» όπως εξομολογείται 

«Ψωμοφόρο που λέμε εδώ πέρα και δηλαδή έπαιρνα ψωμί και το πήγαινα στους βοσκούς 

εδώ στα όρη…».  «Απάνω εκεί που είχανε ζώα κι ήτανε από δω 25 με 30 χιλιόμετρα... Ε 

καμιά φορά με το γαϊδουράκι, πότε με τα πόδια. Το ‘40…», κατά την διάρκεια του πολέμου 

είχε αυτό τον ρόλο, «Με τον πόλεμο. Το ‘41 πέφτουν οι Γερμανοί. Το ’41 πέφτουν οι 

Γερμανοί, φτώχεια! Μ’ ένα κομματάκι ψωμί.» 
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Συνεχίζει να εξιστορείται την πορεία της ζωής του: «Το ‘41 πέσαν οι Γερμανοί, ήμουνα 14 

χρονώ τότε κι έφυγα από δω –δεν ξέρω αν εξέρεις χωριά στο Μαλεβίζι.. Εκεί στην 

Καρκαδιώτισσα επήγα κι εμπήκα φαμεγιάκι. Κι έβλεπα τα πρόβατα…». Η σύζυγος 

παρεμβάλεται και μεταφράζει «το φαμεγιάκι» σε «δούλο». 

Λίγο αργότερα δούλεψε σαν βοσκός, και πήγαινε μέχρι το αεροδρόμειο στο Ηράκλειο για 

μήνες με τα ζώα. «...Υπηρέτησα 38 μήνες. Απελύθηκα ύστερα ήρθα εδώ πέρα και έκανα 

πάλι το γεωργό…», «Το  χτίστη εδώ πέρα τον οικοδόμο, εδώ δεν υπήρχε έλεος...». 

Γενικότερα εργάστηκε σαν οικοδόμος, γεωργός και στην συνέχεια μετανάστευσε στην 

Γερμανία και δούλεψε σαν εργάτης για την αεγκέ, στην παραγωγή ηλεκτρικών ειδών για 10-

15 χρόνια.   

Είχε περιουσία κοντά στο χωριό και ασχολήθηκε με τα αμπέλια και τις ελιές. 

Χαρακτηριστικά η σύζυγος συμπληρώνει, καθώς εξιστορεί ο κ. Α. τα επαγγέλματα που 

έκανε στην ζωή του, «Όλες τσι δουλειές». Εννοώντας ότι έχει καταπιαστεί με πολλά 

αντικείμενα στην ζωή του. 

 

Ιστορικό υγείας: 

Το πρώτο σοβαρό πρόβλημα υγείας που θυμάται ο κ. Α. είναι ότι είχε κολήσει ψήρες σε 

νεαρή ηλικία.. Ο ίδιο παραθέτει «Μονοφάτσι είναι κι εκεί. Και πήγαινε τώρα ο πατέρας μου 

εκεί πέρα και του κλούθου κι εγώ να δω λέει τα ξαδέρφια. Ένα που τον είχα. Λοιπόν εκεί 

πήρα ψείρες, ξέρεις τις ψείρες; Τις έχεις ακούσει;.....Αυτά είναι κάτι μυαρά που κολλούνε 

στο σώμα του ανθρώπου....Αυτές τσι κόλλησα κι είχα ένα μήνα δυο μήνες…», «Από κει 

μετά ύστερα απ’ τα πολλά, από δυο μήνες με ανακάλυψαν ο μπαμπάς μου πως ήμουν εκεί 

μέσα και έρχεται και με παίρνει και πήγαμε στον Προφήτη Ηλία…..εκεί είχε μια αδερφή και 

πάμε στο σπίτι της και μου δίνει ρούχα του γιου τσι και τ’ αλλάζω… εγώ είχα βήχα, ήμουν 

άρρωστος απ’ τις ψείρες». Η υγεία του ήταν τόσο επιβαρυμένη που αγκάστηκε να πάει στο 

Πανάνειο νοσοκομείο, στο οποίο δεν θυμάται πόσο χρόνο παρέμεινε. 

Ο κ. Α πιστεύει ότι από τότε που κόλησε τις ψείρες απέκτησε ευαισθησία στην κοιλιά. Ο 

ίδιος λέει: «Και πήρα από κει τον ευκοιλιακό τύπο.…», «Κοιλιακός τύπος λέγεται…», 

δηλαδή επεξηγεί, ότι είχε ζαλάδες, ναυτία και διάροια. 

 

Στην συνέχεια ο κ. Α. αναφέρεται στην εγχείρηση που έκανε το ΄92, επειδή είχε δυσκολία 

στο περπάτημα και έντονους πόνους και πρίξιμο στα πόδια. Ο ίδιος λέει ότι από το 1987 

ουσιαστικά έψαχνε την αιτία του πόνου και την θεραπεία, την οποία μετά από χρόνια 

κατάφερε να βρει. Στα αποσπάσματα που παρατίθονται στην συνέχεια, παρουσιάζεται 

χαρακτηριστικά, ο τρόπος που λειτουργει το σύγχρονο σύστημα υγείας:  
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«Το ’92, πιο μπροστά βέβαια, με πιάσαν τα πόδια μου και δε μπορούσα να κουνήσω. 

Χρόνια. Δηλαδή αυτό μπορεί να το ‘χα απ’ το ’89… ’87… . Δυσκολεύουμουν να 

περπατήσω. Πήγαινα συνέχεια να πούμε στο Ρέθυμνο είχα ένα γιατρό, γνωριζόμασταν αλλά 

αυτός ήταν χειρούργος δεν ήταν αγγειολόγος για να κάνει, δε με… Δε το έβρισκε τι είχαμε… 

και τελευταία επήγαινα βέβαια και σε νευρολόγο, όχι νεφρολόγο, νευρολόγο…»,  

 

«Πάω την επαύριο  μου κάνει την εξέταση βάστηξε πέντε ώρες…; Και μου βρίσκει ότι είχα 

την κακή κυκλοφορία του αίματος. Και μου λέει εσύ τώρα εγχείρηση. Του λέω δε σηκώνει 

του λέω με θεραπεία, μα ξέρω γω… τίποτα με λέει.»,  

«Το ψάχναμε. Αλλά μου λέει αυτός να βαστήξει μου λέει ένα δυο χρόνια, δεν είναι μου λέει 

ζόρικο να πούμε, να υποφέρεις μου λέει αλλά θα τ’ αφήσεις κανά δυο χρόνια κι έρχονται τα 

λέιζερ μου λέει και μπορεί να αποφύγεις την εγχείρηση. Λοιπόν, πραγματικά το κοντράρισα. 

Για τα δύο χρόνια.»  

«Λοιπόν, τι γίνεται…; Αγγειολόγος εδώ δεν ήτανε. Στην Κρήτη.... Δεν το ξέρω όμως αν 

ήτανε... Είπε αυτή την εγχείρηση να πάω στην Αθήνα.»,  

«Πρήστηκε το πόδι μου, με παίρναν απαέ, πήγαινα στο Ρέθυμνο να με δουν οι εξωτερικοί 

γιατροί να με διώξουνε δηλαδή τούτο δω εγινότανε μέσα σε μια βδομάδα. Σε μια βδομάδα 

πήγα τρεις φορές. Την τρίτη φορά που επήγα  που μπαίνω μέσα και μου, ήταν ο ίδιος γιατρός 

που μ’ εξέτασε και μ’ έδιωξε και μου λέει τι τρέχει τι θέλεις; Του λέω θέλω κρεβάτι να 

ξαπλώσω. Και τότε μάλλον δηλαδή δεν τους έβρισα παρά μόνο μάλλον σα βρισιά ήταν 

βέβαια του λέω τι θέλετε τώρα να πεθάνουμε και να μας εβάλετε στο νοσοκομείο; Δε βλέπεις 

το πόδι μου του λέω τι έχει; Τέλος πάντων με κρεβατώνουνε. Κάθισα εκεί πέρα κάπου 15 

μέρες.»  

Τετάρτη παίρνει εξιτήριο, αλλά μεχρι την Παρασκευή επιδεινώνεται πολύ, το πόδι πρίζεται 

και μελανιάζει, οπότε εισήχθει στο Πανεπιστημιακό Σάββατο πρωί, όπου νοσηλέυεται στην 

πνευμονολιγική κλινική, με την ανοχή του διευθυντή της κλινικής.  

«Να με πας αγγειολόγους. Για να κάνουμε λέει την εγχείρηση τούτη εδώ γιατί το δα εγώ εσύ 

θες εγχείρηση ξέρω γω… Αγγειολόγο να πούμε τον είχα εγώ ακούσει πιο μπροστά πως ήταν 

αγγειολόγος… πραγματικά τη Δευτέρα με παίρνουν μου δίνει  το εξιτήριο και μου λέει παρ’ 

τα χαρτιά να πας στο γραφείο των αγγειολόγων. Πάω στο γραφείο των αγγειολόγων να μην 

τα κάνομεν ψιλά Μάρτης μήνα ήτανε και ταλαιπωρούμουνα μέχρι τον Ιούλιο, 24 Ιουλίου 

κάνω την εγχείρηση(‘92).» «Είμαι ευχαριστημένος απ’ την εγχείρηση αυτή.» 

Από την συλλογή των παραπάνω αποσπασμάτων διαφαίνεται, η χρονοβόρα διαδικασία για 

την θεραπεία του ασθενή, η οποία συμπεριλαμβάνει την μετακίνηση του σε τρεις 

διαφορετικές πόλεις και τρία διαφορετικά νοσοκομεία. Συνεπάγεται ότι νοσηλεύτηκε με 

πολλούς διαφορετικούς γιατρούς και διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι δεν 
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επικοινωνούσαν μεταξυ τους. Παρά την ταλαιπωρεία που βίωσε ο ασθενής, εφ’ όσον 

θεραπεύτηκε δηλώνει πολύ ικανοποιημένος τελικά. 

 

Τα προβλήματα υγείας του κ. Α δεν τελείωσαν το 1992, στην συνέχεια απέκτησε πρόβλημα, 

η καρδιά του, με συνέπεια την διενέργεια εγχείρησης  ο ίδιος λέει, «Το ’95 περνάω 

βηματοδότη. Κι από κει και πέρα έχω τρεις αλλάξει.» «Και πάω κάθε χρόνο και κάνω έλεγχο 

στο βηματοδότη». Σύντομα ακολουθεί η επόμενη εγχείρηση, πάλι στην καρδιά. «Το 2000 

κάνω εγχείρηση καρδιάς.», «Και έκτοτε είμαι συνέχεια τώρα στην καρδιολόγους τση 

αγγειολόγους κάνω πήξη του αίματος κάθε… αναλόγως…».  

Η σύζυγος επεξηγεί, «Ε γιατί είχε ο Γιάννης είχε κάνει εγχείρηση καρδιάς φοράει 

βηματοδότη, έχει ξένη βαλβίδα, μεταλλική βαλβίδα φοράει και μετράει το χρόνο τέσσερεις 

φορές και τρεις φορές το μήνα. Για την πήξη του αίματος, γιατί πίνει το Σιντιρόν.» 

Ο κ. Α. γνωρίζει κάλα το σύστημα υγείας καθώς πολλές φορές χρειάστηκε νοσηλεία. 

Σίγουρα οφείλει το σημαντικότερο μέρος της ποιότητας στην ζωή του, στο σύστημα υγείας, 

το οποίο μπορεί να κωλυσιεργεί ή να ταλαιπωρεί τους ασθενείς αλλά συχνά, τελικά δίνει 

λύσεις και οδηγεί του ασθενείς σε μία μακροβιότερη και καλύτερης ποιότητας ζωή. 

Επισκεψιμότητα & αξιολόγηση κέντρου υγείας & περιφεριακού ιατρείου: 

Ο κ. Α. δηλώνει πολύ ευχαριστημένος από τις αλλαγές που έχουν συμβεί στις υπηρεσίες 

υγείας με την πάροδο των χρόνων. Είναι ένας άνθρωπος που έχει εξυπηρετηθεί πολλές φορές 

από το σύστημα υγείας, και ιδιαίτερα σήμερα είναι πολύ συχνός εξυπηρετούμενος καθώς 

επισκέπτεται το Κέντρο Υγείας Ανωγείων, 3 με 4 φορές το μήνα, λόγω του ποβλήματος του 

κυκλοφορικού συστήματος του. 

Ο κ. Α. θυμάται τις εξείς παροδικές αλλαγές:  «Πιο παλιά να πούμε τώρα δεκαετία του ’60 

που έφυγα εγώ και πήγα στη Γερμανία…Δεν υπήρχε εδώ γιατρός ποτέ.», «Και μετά και 

’70….Το ’70 είχαμε κάθε μέρα γιατρό.», «Ύστερα μετά που δημιουργηθήκαν τα Κέντρα 

Υγείας….Μαζευτήκαν οι γιατροί στα Κέντρα Υγείας. Ειδάλλως εδώ είχαμε, οι γιατροί ήταν 

κάθε μέρα εδώ.» 

Επίσης δηλώνει ικανοποιημένος από το Κέντρο Υγείας των ανωγείων, στην συνέντευξη που 

έδωσε είπε «Μας βολεύει πολύ». 

 

Τρόπος ζωής  

Κατανάλωση βοτάνων 

Ο κ. Α. είναι λάτρης του χαμόμηλου. Το ξεχώρισε από τα άλλα βότανα καθώς το 

καταναλωνει σε μεγαλύτερη συχνότητα, «Το χαμόμηλο πολύ!». Όμως γενικότερα τα 

ροφήματα από βότανα δεν αποτελούν καθημερινότητα για τον κ. Α., ο οποίος προτιμά το 
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γάλα, καθώς  «Του φέρνει και ύπνο, δηλαδή καλά για να πονάει καμιά φορά το στομάχι του 

συνηθάει και το χαμόμηλο ή να πονάει η κοιλιά του; Ναι παιδί μου, πίνει ζεστό», όπως 

συμπληρώνει η σύζυγος του. 

Ο κ. Α. δεν συμμετέχει ιδιαίτερα στην θεματική για τα βότανα. Ενώ τα θεωρεί σημαντικά και 

αξιόλογα, στην πραγματικότητα είναι αδιάφορος και καθόλου ενήμερος σχετικά με την 

χρησιμότητα τους. 

 

Διατροφή :  

Ο κ. Α. εξηγεί σε σχέση με την κατανάλωση φρούτων, ότι μέχρι τα τέλη του ΄80 δεν θυμάται 

να υπήρχαν φρούτα στο χωριό. Μόνο σταφύλι, που είχαν όλοι οι συγχωριανοί τους και λίγα 

αχλάδια. Επίσης, πιστεύει ότι στο χωριό πάντοτε υπήρχε τροφή διαθέσιμη, ακόμη και στην 

κατοχή και μετά την κατοχή. Συγκεκριμένα αναφέρει, «Είχανε όλοι για να φάμε. Λίγο πολύ 

είχαν όλοι».  Συγκεκριμένα υποστηρίζει, ότι πάντοτε υπήρχε τυρί, γάλα και σταφύλια στο 

χωριό για όλους. Επίσης συμπληρώνει, υπήρχαν τα φασόλια από όσπρια.  

Ο ίδιος λόγω των προβλημάτων της καρδιά του, κάνει πολύ αυστηρή διατροφή με λίγα 

λιπαρά. Η σύζυγος αναφέρει, «...δε κάνει να φάει παιδί μου. Έτσι δε τρώει ούτε τσι 

προβατίνας το γάλα, τσι κατσίκας και λιγάκι νεράκι μέσα να ‘ναι πιο αραιό.»  

Η σύζυγος φροντίζει ιδιαίτερα την διατροφή του κ. Α., σύμφωνα με τις υποδείξεις των 

γιατρών τους. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «.... έχουμε λίγα εδώ οικόσιτα για το σπίτι μας,  

να σφάξουμε κρέας να ‘χουμε καθαρό και να πίνει ο Γιάννης γάλα τσι κατσίκας γιατί παν 

λιπαρό έξω από το σπίτι μας και αλάτι. Να μην περάσει ούτε απ’ έξω απ’ το σπίτι μας». Η  

σύζυγος δηλώνει ότι πάντοτε απέφευγαν τα λιπαρά αλλά τώρα πια δεν καταναλώνουν 

καθόλου. Έχουν ενα μικρό περιβολάκι κοντά στο σπίτι τους και από εκεί καταναλώνουν τα 

οπωροκηπευτικά. 

Η διατροφική καθημερινότητα του κ. Α. είναι η ακόλουθη: «Να σου πω το πρωινό μας: γάλα 

ο Γιάννης με φρυγανιά ή φρέσκο ψωμί, ό, τι θέλει, εγώ καφέ με ένα κομμάτι μήλο και λίγο 

λίγο τυράκι και φρυγανιά, αυτό είναι το πρωινό μου. Το μεσημέρι ό, τι γράφει η μέρα εκείνη. 

Εχθές είχα φακές.  Εγώ είχα φακές, ο Γιάννης έφαγε φακές και εγώ έφαγα φασόλια πράσινα. 

Δεν κάνει να φάει ο Γιάννης φασόλια, γιατί έχουνε ουρικό οξύ πολύ».  

 

Σε σχέση με την κατανάλωση αλκοόλ, ο κ. Α. αναφέρει ότι έπινε τρία ποτήρια την ημέρα και 

σθεναρά τον αντικρούει η σύζυγος, ότι δηλαδή έπεινε λιγότερο, 2, το πολύ 2,5 ποτήρια. Δίνει 

έκταση στην τοποθέτηση. Η κ.Α λέει «Εκτός αν ήπιε καμιά φορά παραπάνω και δεν τον είδα 

να τα κάμει τρία…», αυτή την συνήθεια διατηρούσε για περισσότερα από 10 χρόνια. Ο κ. Α. 

ανέφερε στην συνέντευξη,  «Έπινα παλιά (αλκοόλ) αλλά τώρα όχι.», «Αλλά όχι πως έτσι για 

να μεθύσω ξέρω γω, ποτέ. Στα χρόνια που είμαι δεν ήπια για να…». Η σύζυγος συμπληρώνει 
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«Κάθε μεσημέρι στο φαγητό έπινε ένα ποτήρι και μισό», ενώ ο κ. Α προσθέτει: «Και το 

βράδυ έπινα…».  

Είναι ενδιαφέρον ότι παρ’ όλο που ο κ. Α. έχει μια πολύ συγκεκριμένη και αυστηρή 

διατροφή από του θεράποντες ιατρούς του, όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ είπε «Το 

αλκοόλ δεν το απαγορέψαν οι γιατροί.» 

 

Καθημερινή δραστηριότητα: 

Ο κ. Α. δεν δίνει έκταση σε αυτήν τη θεματική ενότητα και αναφέρεται κυρίως στη συνήθεια 

του καπνίζματος την οποία είχε. Αναφέρει ότι από τότε που οι γιατροί, του σύστησαν να 

σταματησεί να καπνίζει και να ξενυχτά, διέκοψε άμεσα. ο γιατροί του συνέστησαν την 

διακοπή του καπνίζματος από τότε που παρουσίασε το πρόβλημα με το κυκλοφορικό του. Ο 

ίδιος λέει, «Εκάπνιζα αλλά όχι πολύ. Δηλαδή… Μέχρι που μας ετύχανε οι θάνατοι και ξέρω 

γω όχι πιο μπροστά το χα κόψει…». Υπολογίζοντας τα χρόνια που κάπνιζε, λέει «Μπορεί και 

τριάντα(χρόνια)...Δυο δυόμιση πακέτα. Δηλαδή εάν δεν εκερνούσα το πακέτο μου κρατούσε 

τρεις ημέρες». Συνεχίζει,  «Ε, οι γιατροί μου λέγανε, λέει, το τσιγάρο να κόψεις του λεγα, 

λέω δεν καπνίζω καπνίζω αυτά και έμεινα με.. σου λέει τόσα λίγα που καπνίζεις δεν… καλό 

είναι λέει να καπνίζεις να πούμε αλλά λίγα. Αυτά καπνίζω. Ε, ύστερα τα σταμάτησα». 

 

Στάση ζωής  

Αναπαραστάσεις: 

Ο κ. Α. όταν ήταν 14 ετών αποφάσισε να πάει σε ένα κοντινό χωριό, το οποίο είχε 

ξαναεπισκευτεί παλιότερα με τον πατέρα του, όπου με δικά του λόγια: «Το ‘41 πέσαν οι 

Γερμανοί, ήμουνα 14 χρονώ τότε κι έφυγα από δω –δεν ξέρω αν εξέρεις χωριά στο 

Μαλεβίζι..», «Εκεί στην Καρκαδιώτισσα επήγα κι εμπήκα φαμεγιάκι». Εννοεί ότι βρήκε μια 

οικογένεια που του προσέφερε στέγη και φαγητό, με αντάλαγμα αυτός να προσέχει τα 

πρόβατα της οικογένειας.  

  

Στην συνέχεια 15 χρονών γράφτηκε στην Εθνική Αντίσταση. Οι εικόνες και οι εμπειρίες που 

βίωσε ήταν πολύ σκληρές και επικίνδυνες για την ηλικία του. Σχετικά αποσπάσματα από την 

συνέντευξη:  «Εγώ από ύστερα πήγα και γράφτηκα στην Αντίσταση, στην Εθνική 

Αντίσταση… Δεκαπέντε είχα μπει.», «... Λοιπόν, σαν επήγα στρατιώτης υπηρέτησα 38 

μήνες.…», «Τα βουνά της Ροδόπης είναι Σέρρες, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη να πάει μέσα, 

από κει ύστερα χειμώνας στα χιόνια… Το ’50 το Πάσχα ρίξαν ένα κανόνι και μας το σπάσαν 

από κει και πήγα στη Σαλονίκη κι έκαμα, πιο μπροστά από δω απού ‘μουν στρατιώτης  πήγα 
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στη Χίο, από τη Χίο βγήκα στη Δράμα από κει ύστερα στην Αλεξανδρούπολη επάνω… Από 

κει με αποσπάσανε και πήγα στην Ήπειρο....Επιστράτευση ήμαστε τότε. Τότε ήτανε ο 

Εμφύλιο Πόλεμος ο ανταρτοπόλεμος που λέγαμε. Και τι να σκοτώνει ο αδερφός τον 

αδερφό… Αυτό λέγεται εμφύλιο πόλεμος. Κι ήτανε δράμα». 

 

Ο κ. Α. έχει βιώσει μεγάλες απώλειες στην ζωή του. Πέρασε μία μεγάλη περίοδο με βαθύ 

πόνο και παραίτηση από την ζωή. Έχασε αγαπημένα του πρόσωπα και μάλλον νόσησε από 

κατάθλιψη, καθώς για 6 χρόνια δεν κουρεύτηκε και δεν ξυρίστηκε. Η σύζυγος του όταν 

περιέγραφε αυτήν την περίοδο ήταν συγκινημένη. Επίπλέον, με φανερό στόχο να 

προστατέψει τον κ. Α, δεν επέτρεπε να εξελιχθεί η συζήτηση  γύρω από την περίοδο εκείνη. 

Ακολουθούν σχετικά αποσπάσματα του κ. Α. από την συνέντευξη: «Η ζωή είναι τέλεια! Το 

’82 πέθανε η συνυφάδα μου δίπλα το σπίτι που είναι εδώ πέρα, ήτανε δικά του. Δηλαδή του 

αδερφού μου, η γυναίκα. Πρώτη που πέθανε αυτή. Μακριά από δω, από καρκίνο την 

παλέψαμε… Ενάμιση χρόνο. Κοντά δύο χρόνια. Και πεθαίνει… Μόλις εχρόνισεν επέθανε ο 

άντρας της.... Επεθαίνει ύστερα η μητέρα μου, στα τρίμηνα αυτηνής πεθαίνει η μάνα μου. 

Στο χρόνο απάνω πεθαίνει ο άντρας της... Ναι. Ύστερα μετά από κείνον τύχαν σε μένα οι 

αρρώστιες.... Αυτοί πεθάναν το ’82 εγώ την εγχείρηση την έκανα το ’92.» Η σύζυγος 

συμπληρώνει, «Αυτοί οι ανθρώποι τον εκατασπαράξανε». 

Είναι αξειοσημείωστο ότι ο κ. Α. συνδέει το πόνο της απώλειας  που ένιωσε με τις ασθένιες 

από τις οποίες νόσησε. Η σύζυγος του συμφωνεί ξεκάθαρα και χρησιμοποιεί ιδιαίτερα 

γλαφυρή γλώσσα.  

 

Ο κ. Α. σε μία ανασκόπηση της ζωής του αναφέρει «Εδώ στο χωριό δεν υπήρχε δρόμος, 

αυτοκίνητο δεν υπήρχε. Όχι δύο αυτοκίνητα, ο δρόμος δεν ήταν εδώ πέρα.»,  «Ε, τώρα να 

πούμε είναι η δεκαετία του ’90 που… Έχουνε φτιάξει τα πράματα και βρίσκεις ό, τι θέλεις, 

άσχετα εμείς τώρα μεγαλώσαμε και άμα θέλουμε να κάνουμε τίποτα...». ο κ. Α. ανοίκει σε 

μία γενιά ανθρώπων που βίωσε τρομερές εξελίξεια και αλλαγές στον τρόπο ζωής. Διένησε 

την διαδρομή από την φτώχεια και την ανέχεια της κατοχής, έως την εποχή της πολυτέλειας 

και της τεχνολογίας.   

 

Ο κ. Α. έχει ένα παράπονο, ένα απωθημένο από την ζωή του. θεωρεί ότι είχε κλίση προς τα 

γράμματα, αλλά όχι την ευκαιρία να εκπαιδευτεί. Στην ερώτηση, εάν είναι ευχαριστημένος 

από την ζωή του, απαντά:  «Άκουσε, δεν παραπονιούμαι στη ζωή διότι τα χρόνια εκείνα δεν 

θέλω να παινεθούμε βέβαια, όποιος παινιέται μόνος του, δεν παινιέται. Εγώ ήμουνα καλός 

μαθητής κι ο δάσκαλος απού είχα έλεγε στον μπαμπά μου να τονε πας στο γυμνάσιο. Που να 

με πάει στο Γυμνάσιο; Είχε τη δύναμη να με πάει στο γυμνάσιο κείνη την εποχή; Που 

επληρώναμε… βγήκες απ’ το Δημοτικό πήγαινες στο γυμνάσιο πλήρωνες... Έτσι ήτανε. Α, 
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ρώτησε παλιούς να δεις. Και παλιούς δασκάλους. Από τους παλιούς θα ν’ έχουνε φύγει. 

Δηλαδή πληρώνανε. Από δω τώρα για να πας στο Γυμνάσιο κείνη την εποχή έπρεπε να πας 

στο Ηράκλειο... Μετά δημιουργηθήκανε. Και αν υπήρχανε, στο Ηράκλειο που υπήρχαν, 

επλήρωνες. Δηλαδή αν ήθελε να πάει ένας μαθητής στο Ηράκλειο θέλε πληρώνει και τον 

καθηγητή και σπίτι να μείνει, τα βιβλία όλα, οι γονείς μας τότε φτωχοί, τι να κάνουμε;» 

 

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η εμπειρία και το απάυγασμα αυτής, από την προσπάθεια 

διακοπής του καπνίζματος από τον κ. Α. «Ναι. Λοιπόν, άμα το σταματήσεις (κάπνιζμα) ούτε 

να το ξαναπιάσεις στο χέρι... Μπορεί να ζοριστείς…», «Ε, δύσκολο είναι στην αρχή. Εγώ επί 

ένα χρόνο απ’ τον καιρό που το σταμάτησα μου ερχόταν , προπάντων άμα θαν έρχονταν τον 

καφέ, μου ερχόταν αμέσως.» «Ούτε το πιάσα μονάχα για τον όρκο που λένε σε μια παρέα σ’ 

ένα γάμο μια φορά της νύφης τώρα ο πατέρας λέει πάρε τσιγάρο, βρε δε καπνίζω του λέω 

τώρα άσε με… λέει παρ’ το μου λέει. Τέλος πάντων το παίρνω το βάνω στο αφτί. Λέω θα 

φύγει. Αυτός τώρα λέει μα άναψέ το, άναψέ το ένα τσιγάρο και τ’ ανάβω και αμέσως 

μπροστά του το πήρα το (..). Λέω… εκείνο εκεί ήτανε.», «Κι είναι τώρα κάπου 25 - 30 

χρόνια.» 

 

Αντιλήψεις: 

Είναι αξειοσημείωτο ότι ο κ. Α. παρά τις δύσκολες και επίπονες εμπειρίες που είχε στην ζωή 

του, αφήνει την εντύπωση ενός ανάλαφρου ανθρώπου, ξεκούραστου. Ο ίδιος εξηγεί αυτήν 

την εικόνα του λέγοντας, «Άκουσε να δεις κοπέλα μου. Εγώ, έχω πάρει την απόφαση να 

πούμε. Εδώ πέρα θα ζήσεις λίγη είναι, η ζωή είναι λίγη… λοιπόν;»  

Στην ουσία δεν μετανιώνει για κάτι, καθώς αισθάνεται ότι δεν είχε περιθώριο να αλλάξει 

κάτι στην ζωή του. Χαρακτηριστικά λέει: «Ε ναι. Τι να μετανιώσω. Εφόσον δεν μπορούσα  

να πούμεν, όπου μπορούσα έζησα.» 

 

 

Ο κ. Α είναι ένας άνθρωπος που φροντίζει την υγεία και τον εαυτό του. Είναι δυναμικός και 

αποφασιστικός, όπως απέδειξε με την αλλαγή που έκανε στην ζωή του. Είναι ένας άνθρωπος 

που κάπνιζε, έπινε και ξενυχτούσε. Σύμφωνα με τον ίδιο και την σύζυγό του, μόλις οι γιατροί 

του συνέστησαν να αλλάξει τρόπο ζωής, να διακόψει το κάπνιζμα, το ποτό και τα μέρη με 

πολύ κόσμο και καπνό, συμορφώθηκε άμεσα. Ακολούθησε τις οδηγίες των γιατρών, «Ούτε 

το ένα ούτε το άλλο… ό, τι του παν οι γιατροί όμως τα έκαμε…». 

 

Ο κ. Α. έχει διαμορφώσει μία θεωρία αιτιολόγησης για τα προβλήματα υγείας που είχε και 

έχει.  Πρώτα συνέδεσε τον μεγάλο πόνο που βίωσε, όταν έχασε αγαπημένα του πρόσωπα. 

Συνέχισε αναφερόμενος στην κακή διατροφή που είχε σαν παιδί και νέος, «Ύστερα η 
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τροφή….Μέχρι που εφύγαν οι Γερμανοί και τι να πούμε τώρα που εφύγαν οι Γερμανοί μέχρι 

το ‘50 να βάλουμε και τη δεκαετία του ‘60  μέσα, καλά δεκαετία του ‘60, ‘52 πήγα εγώ 

στρατιώτης η τροφή μας ήτανε όχι καλή», «Μπορώ να σου πω ότι δεν ήτανε καλή διότι… 

Δεν είχαμε… τα κρέατα… Τα γιαούρτια όλα αυτά… Το κρέας μην κρυβόμαστε, κάναν οι 

παλιοί, το κρέας το χαμε…σπάνια..... Δηλαδή να μη σου πω τη βδομάδα μια φορά μπορεί και 

το μήνα. Μπορώ να σου πω ότι το χαμε Χριστούγεννα και Πάσχα».  Και καταλήγει: «Διότι 

τα (..) τα καλά, τούτα δω τα καλά είναι δεκαετία του ‘90 τα ‘φεραν, ούτε του ‘70 ούτε του 

‘60 ούτε… Ε, τούτα δω τα πολλά καλά τα φερεν η δεκαετία του ‘90 και τώρα η δεκαετία 

τούτη εδώ.» 

 

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο κ. Α. με την σύζυγο του έχουν μόνο θετικές αναμνήσεις από τα 

χρόνια που έζησαν στην Γερμανία, όμως αποφάσισαν να επιστρέψουν. Η επιθυμία ήταν του 

κ. Α., επειδή του έλλειπε η οικογένεια του. Αφού επέστρεψε πίσω και έχασε κάποια 

αγαπημένα πρόσωπα, αναδιαπραγματεύτηκε αν ήταν η καλύτερη απόφαση ο 

επαναπατρισμός. Ο κ. Α. εξηγεί τους λόγους που αποφάσισε να επιστρέψει από την 

Γερμανία στο χωριό του. «Ε, αυτοί(τα αδέρφια του) τώρα μας αναζητούσαν από κει, εμείς 

τώρα περνούσαμε, είχαμε λεφτά βέβαια τα λεφτά καμιά φορά… Ομορφαίνουν τη ζωή και τα 

λεφτά σταυρώσαν και το Χριστό!». Ο κ. Α. όπως και η σύζυγος χαίρονται την άνεση των 

χρημάτων όμως στην πραγματικότητα δεν τα σπουδαιολογούν.  

 

Ο κ. Α. θεωρεί ότι ην εποχή που ήταν παιδί αρώσταιναν και πέθαναν πολλοί άνθρωποι και 

παιδά. Το γεγονός ότι ο ίδιος και τα δύο αδέρφια του επιβίωσαν μέσα σε δύσκολες συνθήκες 

ζωής, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα υγείας, το αναγάγει στην γερή του κράση. Συγκεκριμένα 

είπε: «Ναι. Λοιπόν, εμείς τώρα είχαμε πιο γερή καρδιά κι αντέξαμε.... …λίγα ήτανε τα 

ζευγάρια που εγεννούσανε και τα χανε όλα τα παιδιά.» 

 

 

Πνευματικότητα: 

Ο κ. Α. έχει την φιλοσοφία ότι δεν χρειάζεται η στεναχώρια, δεν υπάρχει κάτι αρκετά 

σημαντικό που να το αξίζει. Λέει στην σύζυγο του: «Μη στενοχωριέσαι. Εδώ μένουν όλα. 

Δεν παίρνουμε τίποτα να φύγουμε. Και κει που θα πάμε δεν είναι μοναχικό μας....Κι άλλους 

θα βάζουν μέσα». Έχει ανάλαφρη και χιουμοριστική διάθεση όταν μιλά με αυτό τον τρόπο. 

 

Πιστεύει πολύ στον Θεό. Στην ερώτηση εαν πιστεύει, απαντά «Πώς δεν πιστεύουμε. Αν δεν 

υπήρχε… Αυτά… λέμε ότι υπάρχει δύναμη μεγάλη…». Η πίστη τον βοηθά να νιώθει 

ασφαλής και ήρεμος. Έτσι δεν έχει θυμό και πίκρα αλλά είναι ήρεμος, «Θα σου πιάσω κακία 

φερ’ ειπείν ότι ουουου και ξέρω γω όχι… δεν το χω.»
193 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
 
 

Ε.Α. 

 

Η κ. Α. υποδέχτηκε το συνεντευκτή με ζεστασιά, παρ’ όλο που δεν ήταν ενήμερη για την 

επίσκεψη του. Βρισκόταν στο σπίτι με τον σύζυγο της, το οποίο άμεσα σύστησε στον 

συνεντευκτή. Δόθηκαν δύο συνεντεύξεις, μία από κάθε πρόσωπο αλλά μέσα από μια από 

κοινού συζήτηση. Οι συνθήκες διαβίωσης του ζευγαριού φαίνονταν ιδιαίτερα καλές.  

Η κ. Α. ζει με το σύζυγο της στο χωριό. Η εικόνα της δείχνει μια υγειή, δυνατή και έξυπνη 

γυναίκα. Είναι προστατευτική προς τον σύζυγό της και της αρέσει πολύ η συζήτηση. Το 

κλίμα γινόταν συχνά φορτισμένο καθώς η κ. Α. ήταν ευσυγκίνητη. Η ίδια επέλεξε να 

ξεκινήσει την συζήτηση αναφερόμενη στο επινεφρίδιο που την ενοχλεί. 

 

Έτος γέννησης: 1930  

Γέννηση, καταγωγή: Ζωνιανά 

Εκπαίδευση: Όχι 

Πατρική οικογένεια (αδέρφια/ οικονομική κατάσταση): 7 αδέρφια /μεσαία εισοδήματα 

Οικογενειακής κατάσταση: παντρεμένη / 0 παιδιά 

Επάγγελμα – απασχόληση: Οικιακά – Υπάλληλος εργοστασίου 

Μετανάστευση: Ναι 

 

Οικογενειακή ζωή: 

Πατρική οικογένεια 

Η κ. Α. γεννήθηκε το 1930. Μεγάλωσε στα Ζωνιανά με την οικογένεια της και είχε 7 

αδέρφια. Στην συνέχεια εξηγεί, «Η μάνα μου είχενε πέντε αγόρια. Τώρα έχει μόνο 

εκείνο....Κορίτσια δύο. Έχει πεθάνει η αδερφή μου. Βέβαια είχε κι αυτή πίεση αλλά όχι πως 

πέθανε από την πίεση. Ήτανε μεγάλη. Εγώ έμεινα το τελευταίο παιδί από την οικογένεια». 

Εδώ εννοεί το τελευταίο κορίτσι, καθώς πρωτύτερα ανέφερε ότι μόνο ένας ζει σήμερα από 

τους αδερφούς της, «...Ετούτος ζει ακόμα. Έχει κάνει κι τόσες εγχειρήσεις με τα μάτια του κι 

εκείνος… έχει και πίεση λίγο, είναι και μεγάλος βέβαια, αλλά καλός είναι καλός. Αλήθεια 

καλός είναι, σύμφωνα με τα χρόνια του…». Για τα υπόλοιπα αδέρφια αναφέρει, «...ο 

αδερφός μου ο Γιάννης που πέθανε με αρρώστια, επέθανε από το στομάχι του κι αυτός. 
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Έκαμε εγχείρηση στο Ρέθυμνο στον κύριο Παρασκάκη αλλά δεν έγινε καλά». Η κ. Α. 

υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει αν είχε ο αδερφός της, την ίδια πάθηση με τον πατέρα τους, 

καθώς δεν έμαθε ποτέ την διάγνωση. Θυμάται ότι είχε πρόβλημα με την χώνευση του. 

Συμπληρώνει «Λίγο πράγμα. Και μόλις ήθελε φάει με συγχωρείτε έκανε κενώσεις εμετό. 

Ναι. Αυτό. Αυτά τ’ αδέρφια μου.»  

 

Οι γονείς της πεθάνανε σε μεγάλη ηλικία, ο πατέρας της περίπου 75χρονών και η μητέρα της 

περίπου 85χρόνων. Και οι δύο υπέφεραν από τον βαθύ πόνο της απώλειας, η κ. Α.  αναφέρει 

για τους γονείς της,  «Όχι. Ο πατέρας μου, η μάνα μου πέθανε κι αυτή από γεράματα κι από 

στενοχώρια....Γιατί μέσα σ’ ένα χρόνο της πεθάνανε δύο παιδιά. Ο ένας εσκοτώθηκε στην 

Αθήνα, στα Πατήσια, ήτανε αστυνομικός είχε πάρει βαθμό… άμα το θυμηθώ τι βαθμό είχενε 

πάρει θα σας πω πιο έπειτα… μοιράρχου αλλά δεν πρόλαβε, τον εσκοτώσαν εκεί. Το ‘44 που 

φεύγαν οι Γερμανοί….Λοιπόν, και πάνω στο χρόνο άκουσε τώρα, απάνω στο χρόνο, ήτανε 

κι ένας αδερφός μου μπροστά από μένα τον λέγανε Βασίλη και προτού να χρονιάσει αυτός ο 

Κώστας που ‘τανε στην Αθήνα έπεσε κι αυτό προς τα Μάλλια εκεί μέσα, θα σου πω….Εκεί 

πάνω του φώναξε ένας είχαμενε οζά και του φώναζε ένας αυτός ο ορτάκης του που λένε εδ,ώ 

που εβόσκανε μαζί τα οζά….Λέει σήκω Βασίλη γιατί πάνε τα οζά στο, στην εζημιά στ’ 

αγουρέλλα, όπου πηγαίνανε τώρα εκεί στην εζημιά. Κι αυτό ήτανε ταχύ βραδιά, έβρεχε και 

φυσούσε κι αέρας και πήρε το φανάρι του να πάει να δει για τα οζά, έχασε το δρόμο κι έπεσε 

σ’ ένα (..) και πήγε κάτω από κει. Απ’ τα σκοτάδια εκεί ναι… Ε, τότε ο πατέρας μου έπαθε 

κλονισμό και παίξανε τα νεύρα του. Ε από κει πέθανε. Έπιασε μια πέτρα από καταής όταν 

είδανε και φέρανε τον αδελφό μου εκεί, το παιδί, όταν τον εφέρνανε στο φέρετρο πιάνει λέει 

μια πέτρα από κάτω  χτυπάει εδώ στο στήθος του αυτό ήταν. Κι έπαθε ζημιά από τότε λέει το 

στομάχι του, το στομάχι του και πέθανε από κει από το στομάχι του. Έκαμε εγχείρηση και το 

θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή και δεν έκλεισε η πληγή του. Η μια βελόνα έτσι που τη 

βάλανε, τη μια βελονιά έτσι τρύπαν και συνέχεια», «Η μάνα μου βέβαια από γεράματα και 

από στενοχώρια. Η μαμά μου ναι…», «Η μάνα μου επαράμεινε πιο έπειτα έζησε μερικά 

χρόνια, πολλά χρόνια μετά…85 και...Δεν ήτανε πολύ άρρωστη. Ποτέ άρρωστη δεν ήτανε». 

 

Άμεση οικογένεια 

Η κ. Α. παντρεύτηκε με προξενιό και δεν σταματά να εκφράζει καθ’ όλη την διάρκεια της 

συνέντευξης την αγάπη και την εκτίμιση που νιώθει για τον σύζυγο της. Όταν αναφέρεται 

στην γνωριμία τους λέει, «Με τον άντρα μου ήμασταν πολύ πολύ τα πατρικά μας κοντά 

κοντά έτσι. Από μια αντλία επικοινωνούσαμε τα σπίτια μας......Με προξενιό. Παντρευτήκαμε 

με προξενιό, ζήσαμε όμως καλά, δεν (..) , κύριος άνθρωπος, στα πάντα. Κι η πεθερά μου η 

συγχωρεμένη ήτανε πολύ καλή. Η μάνα του; Χρυσός άνθρωπος!» 
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Η κ. Α. δεν έχει παιδιά και νιώθει ότι δεν μπορεί να μοιραστεί τις υποχρεώσεις της, τις 

δουλειές της. Αισθάνεται δίχως υποστήριξη και χαρακτηριστικά αναφέρει, «Δεν έχουμε 

παιδιά. Κι είναι όλα δικά μου». Στην προκειμένη εννοεί όλες οι υποχρεώσεις που αφορούν το 

σπίτι, τον σύζυγο και τον εαυτό της.  Η κ. Α. αναφερόμενη στην κατάσταση υγείας της και 

συγκεκριμένα στο επινεφρίδιο που την ταλαιπωρεί, βρίσκει ευκαιρία να αναφέρει το 

παράπονο της ατεκνίας, «Στην κούραση ναι, στο πολύ σκύψιμο ή βάρος ή αυτό ναι. Αλλά 

είμαι μόνη μου και κουράζομαι. Δεν έχω παιδιά. Δεν έχουμε παιδιά».  

Η κ. Α. και ο σύζυγός της προσπάθησαν πολύ να κάνουν παιδιά. Μετανάστευσαν στην 

Γερμανία με αυτόν τον σκοπό και τελικά έζησαν 10-15 χρόνια στην Νυρεμβέργη. «Πήγαμε 

στη Γερμανία για κάποιο σκοπό. Ο σκοπός μας βέβαια δεν πέτυχε… Ε κάποιο σκοπό, 

επειδής δεν είχαμε παιδιά επήγαμε εκεί… όχι δηλαδή πως είχαμε την τόση φτώχεια, επειδής 

εκαθίσαμε πολλά χρόνια εκεί, δεν ήθελα εγώ να φύγω μετά που εκάμαμε αυτόν τον έλεγχο 

που εκάναμε, δεν ήθελα να φύγουμε, του λέω, εγώ δε πάω πουθενά. Θέλω να καθίσω εδώ να 

δουλέψω μ’ αρέσει, δε θέλω να πάω… τέλος πάντων…», «Ε, μας άρεσε… κι έτσι κι έτσι… 

αλλά εγώ ήθελα να καθίσω, δεν ήθελα να γυρίσω εύκολα εδώ». «Εγώ δούλευα στην Aεγκέ. 

Και ο άντρας μου στην Αεγκέ».  Η κ. Α. και ο σύζυγος της δούλεψαν όλα αυτά τα χρόνια 

στο ίδιο πόστο και στην ίδια βάρδια. 

Επαγγελματική ζωή: 

Η κ. Α. ασχολήθηκε με τις οικιακές εργασίες, «Μαγείρευα… έπλεκα, έφτιαχνα το σπίτι…», 

με εξαίρεση τα 15 περίπου χρόνια που εργάστηκε σε εργοστάσιο στην Γερμανία. Η ίδια 

περιγράφει, «Εγώ δούλευα στην Aεγκέ. Και ο άντρας μου στην Αεγκέ». Με το σύζυγο 

δούλεψαν για 10 – 15 χρόνια στο ίδιο πόστο και στην ίδια βάρδια στο τμήμα παραγωγής 

ηλεκτρικών συσκευών. 

 

Στην ερώτηση εάν υπήρξαν εκτεθημένοι σε ανθυειγινές συνθήκες, η κ. Α. απάντησε: 

«Ανθυγειινό δεν είχαμε. Κούραση όμως είχα πολλή εγώ. Όλα τα χρόνια λίγο σκυφτή ήμουνα 

στην κορδέλα που κατεβαίνουν τα πλυντήρια να τα φτιάξουν για να φύγει. Διότι η κορδέλα 

κρατούσε από δω μέχρι εκεί που μένει στου προέδρου τα σπίτια και πιο μακριά. Κι ήσανε 40 

άτομα από δω 40 από την άλλη μεριά και κατεβαίναν τα πλυντήρια και τα φτιάχναμεν εμείς 

τα 80 άτομα και πηγαίνανε τέρμα στην κοντρολιέρα και τα ‘βανε μπροστά και πλύνανε 

δοκιμαστικά και μετά τα πακετέρναμε». 

 

Ιστορικό υγείας: 

Η κ. Α. ξεκίνησε την συνέντευξη αναφερόμενη στο ακόλουθο πρόβλημα υγείας που την 

απασχολεί, «Έχω επινεφρίδιο στο δεξιό μου νεφρό. Και έχω κάνει αξονικούς με σκιογραφικό 

πάρα πολλές φορές. Ναι......Από το 2005 μου το ανακαλύψανε και μου είπε η γιατρός μου ότι 
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πέντε χρόνια θα σε παρακολουθώ για να δούμε μήπως είναι καλοειδής ή κακοειδής. Αλλά 

τέλος πάντων, και 3 Αυγούστου επήγα. Έκανα, έκανα τη θεραπεία που έκανα τον Ιούλιο 

μήνα και μετά εμάζεψα τους αξονικούς μου όλα αυτά τα ενημερωτικά μου και πήγα στον 

κύριο Δήμα στην Αθήνα. Στην πολυκλινική έξω απ’ την Ομόνοια εκεί κοντά 

είναι.....Σύμφωνα με τις εξετάσεις, μου είπαν εμένα ότι είναι πολύ καλό είναι καλοειδής και 

δε θέλει, δεν έχει μεγαλώσει από το 2005 που μου το παρακολουθούνε και δεν πρέπει να το 

κάμουμε εγχείρηση. Δε θέλω λέει να το πειράξω». Η κ. Α. επιπλέον υποφέρει από 

«..........Έχω πίεση, έχω χοληστερίνη, έχω ίλιγγο…». Η κ. Α. δέχεται συνταγογράφηση για 

όλα τα παραπάνω.  Όσον αφορά τα παυσίπονα που λαμβάνει, τα κατονομάζει «Πίνω τέτοια, 

Depon, Lonarid, παυσίπονα». 

 

Ο ίλιγγος αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει σε 

καθημερινή βάση, και αναφέρει: «Ναι ναι. Αυτός έμεινε μόνιμος.....αλλά πίνω δυο λογιών 

φάρμακα για τον ίλιγγο. Πίνω το Βασταρέ το 35άρι.....και έπινα στην αρχή το Βομέξ αλλά 

αυτό μου είπανε μόνο για πέντε μέρες στους δυνατούς ιλίγγους και μετά το απαγορεύουνε, 

διακοπή του κάνουν. Και μου δώκαν ύστερα η κυρία Δαράκη μου έδωσε το Ντιοβάν, 

Ντιοβάν που είναι κι αυτό λέει πολύ καλό για τον ίλιγγο». Τελικά καταλήγει ότι παρ’ όλο 

που 15 χρόνια παίρνει αγωγή για τον ίλιγγο, συνεχίζει να παθαίνει κρίσεις σχεδόν 

καθημερινά, με αποτέλεσμα να έχει μάθει να τον αντιμετωπίζει, όπως παραθέτει η ίδια, «...Ο 

ίλιγγος δε θέλει ούτε ανάσκελα να είσαι ξαπλωμένη ούτε με πολύ φως. Ο ίλιγγος θέλει 

σκοτάδια και ησυχιά».  

 

Για πρώτη φορά την ενοχλεί ο αυχένας της  και δεν γνωρίζει τι προκάλεσε αυτή την 

ενόχληση. Την ώρα της συνέντευξης είχε έντονους πόνους που ξαφνικά κορυφώνονταν ή 

ηρεμούσαν. 

 

Γενικότερα αντιμετωπίζει δυσκολίες στην καθημερινότητα της που είναι συνυφασμένη με 

πόνους και ιλίγγους, παραδειγματικά παρατίθεται δύο σχετικά αποσπάσματα: «Ναι, το 

κεφάλι μου, το χέρι μου ναι ναι που είναι ζεσταίνω, εκεί έχω θερμοφόρα ούι πονάω…», 

«....Την Τετάρτη τις 20 του μηνός επήγα στο ιατρείο μας εγράψανε φάρμακα και μπήκα στο 

φαρμακείο και λέω στην κοπέλα που κοιτάζει τσι συνταγές και μας εδίνει τα φάρμακα, μου 

φαίνεται, λέω, Χρυσούλα, σεισμό κάνει; Ακουμπάω εγώ εκεί απάνω στον πάγκο λέω, όχι 

λέει θεία γιατί, γιατί εγώ ζαλίζομαι. Λέει, κάθισε. Και μου φέρνανε καρέκλα εκεί και 

εκάθισα ενόμιζα πως έκανε ένα ψιλό ψιλό σιγανό σεισμό. Κι έβλεπα και κουνιότανε η 

Χρυσούλα. Και κάθισα εκεί λίγο, ήπια λιγάκι νερό, μου φέραν και λίγο Αmita αλλά δεν με 

προβληματίζουν εμένα αυτά, δε με πιάνουν… τα χαπάκια…» 
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Επισκεψιμότητα & αξιολόγηση κέντρου υγείας & περιφεριακού ιατρείου: 

Η κ. Α. επισκέπτεται σχεδόν κάθε δυο μήνες το Κέντρο Υγείας ή το Νοσοκομείο εξαιτίας 

των ιλίγγων. Δηλώνει ευχαριστημένη από τις ιατρικές υπηρεσίες στο χωριό και αλλά και 

γενικότερα. Αναφέρεται στο ωράριο του περιφερικού γιατρού, «Έρχεται ο γιατρός εδώ και 

τρεις φορές τη βδομάδα. Ναι παιδί μου ναι.» 

Σε μία αναδρομή στο παρελθόν η κ. Α μαζί με τον σύζυγο της αναφέρουν, «Πιο παλιά να 

πούμε τώρα δεκαετία του ’60 που έφυγα εγώ και πήγα στη Γερμανία…Δεν υπήρχε εδώ 

γιατρός ποτέ», «Το ’70 είχαμε κάθε μέρα γιατρό.....Και καθόταν εδώ έμενε εδώ 

και…Ύστερα μετά που δημιουργηθήκαν τα Κέντρα Υγείας…», «Μαζευτήκαν οι γιατροί στα 

Κέντρα Υγείας. Ειδάλλως εδώ είχαμε οι γιατροί ήταν κάθε μέρα εδώ». Όμως συνεχίζουν 

προσθέτωντας ότι το Κέντρο Υγείας στα Ανώγεια είναι βολικό,  «Μας βολεύει....Μας 

βολεύει πολύ», «Πάμε παιδί μου με της γραμμής το λεωφορείο και κάνουμε τη δουλειά μας 

και μετά φεύγουμε. Αν μας ετύχει κανείς ή να χουμε κανένα εδικό μας, τ’ ανήψια μας 

τηλεφωνάμε και έρχονται και μας παίρνουν».  

Να σημειωθεί ότι υπάρχει ένα λεωφορείο την ημέρα προς το Ηράκλειο, το οποίο είναι 

πρωινό και ένα λεωφορείο που επιστρέφει το μεσημέρι.    

Τρόπος ζωής  

Κατανάλωση βοτάνων – παραδοσιακές πρακτικές: 

Η κ. Α. «Ε, κάπου κάπου» καταναλώνει βότανα και όχι καθημερινά. Γνωρίζει κάποια είδη, 

τα οποία μαζεύει η ίδια στο χωριό: «Μαλοτύρα, φασκομηλιά, μαύρο τσάι, χαμόμηλο… Ναι, 

αυτά τα μάζευε και η γιαγιά μας κι η μαμά μας και…», «Τη μαλοτύρα, τη φασκομηλιά, τη 

μολόχα…».  Συνηθίζει να τα βράζει,  «Α, χωριστά το καθένα.». Μια πρακτική που δεν 

ανέφερε κανείς άλλος. Το σύνηθες είναι να τα βράζουν όλα μαζί.   

 

Η κ. Α. γνωρίζει ότι τα βότανα που ανέφερε βοηθούν στο κρύωμα και τον στομαχόπονο. 

Συγκεριμένα παραθέτει, «Ναι ναι ναι. Σε κάνει πολύ καλό. Ύστερα όταν πονάει το στομάχι 

σου πως θα κάμεις ένα ζεστό δηλαδή το βρίσκω ‘γω αυτό; Στο εαυτό μου; Ούτε ο γιατρός 

μου το είπε ούτε κανείς. Μονάχα μία φίλη μου Τουρκάλα που μου είπε μια Καραντεμίρ που 

δουλεύαμε μαζί, μου το είπε ότι κάνει πολύ καλό η θρίμπα. Την ξέρεις παιδί μου τη 

θρίμπα;»,  

 

«Η θρίμπα…να είσαι κρυωμένη, να βηχουλίζεις δεν (..)», «Α ναι κυπαρισσάκι το ξέχασα.    

Ναι. Αυτό είναι λέει καλό», «Και τα βράζανε όταν επονεί κανενός η κοιλιά του και εβράζαν 

το χαρούπι», «Και τ’ άλλα βότανα και να πονάει η κοιλιά σου κι αυτό σου κάνει καλό, το 

ζεστό... Όχι κι η φασκομηλιά κι η μαντζουράνα. Και το χαμόμηλο και η μολόχα…» 
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Επίσης δείχνει μια αδυναμία για το χαμομίλι και συμβουλεύει: «Θα ρθει καμιά στιγμή να 

μην κοιμάσαι καθόλου, να χεις αϋπνία. Σήκω, βράσε λίγο χαμόμηλο, να το πιείς να δεις ότι 

είναι πάρα πολύ πραϋντικό. Σε καλμάρει και ηρεμείς και κοιμάσαι ύστερα λιγάκι.»  

 

Διατροφή :  

Η κ. Α. φροντίζει ιδιαίτερα την διατροφή της και του συζύγου της σύμφωνα με τις υποδείξεις 

των γιατρών τους. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «.... έχουμε λίγα εδώ οικόσιτα για το σπίτι 

μας,  να σφάξουμε κρέας να ‘χουμε καθαρό και να πίνει ο Γιάννης γάλα τσι κατσίκας γιατί 

παν λιπαρό έξω από το σπίτι μας και αλάτι. Να μην περάσει ούτε απ’ έξω απ’ το σπίτι μας». 

Η κ. Α. λέει ότι πάντοτε απέφευγαν τα λιπαρά αλλά τώρα πια δεν καταναλώνουν καθόλου. 

Έχουν ενα μικρό περιβολάκι κοντά στο σπίτι τους και από εκεί καταναλώνουν τα 

οπωροκηπευτικά,  «Έχουμε παιδί μου πατάτες. Έχουμενε φασόλια, έχουμενε μελιτζάνες, 

κολοκυθάκια, σαλάτα, που σου είπα… τρώς μια σκάφη σαλάτα;», «Τη σκάφη που μου πενε, 

μπορείς να τρως μια σκάφη σαλάτα κυρία Αγγουρίδη; Φάε λέει και βλαστήμα με. Από 

σαλάτα δε με φτάνει κανείς εμένα.», «Τυρί… γάλα δεν ήπια ποτέ. Και ξέρεις τι μου είπανε 

στη Γερμανία; Αφού δεν πίνεις γάλα θα πεθάνεις λέει εδώ. Δεν πειράζει τονε λέω. Δε μπορώ 

να πιώ γάλα, τυρί όμως… δε λείπει ποτέ απ’ το σπίτι μας με λίγα λιπαρά, ναι… παίρνω λίγα 

λιπαρά…». 

Η κ. Α. τρώει λίγο κρέας, όπως η ίδια ομολογεί: «Από λίγο όμως. Κατσίκα μόνο. Κατσικάκι, 

αρνί, είκοσι χρόνια να φάμε…, παραπάνω…», «Δε μαγειρεύω ποτέ. Κατσικάκι ναι. Εδικό 

μας που έχουμεν εδώ στο σταβλάκι μας. Δικό μας κρέας έχουμεν.», «Κοτόπουλα ο Γιάννης 

τα ξε(..) με συγχωρείτε τις φράσεις μου, ούτε να τα δει. Ή ψάρι, εγώ. Μην ψήσουν εδώ μέσα 

ψάρι; Τρεις μέρες έχω τώρα που μου χουνε πει να τρώγω ψάρι, σαρδέλα, σολωμό γιατί 

έχω… τη βιταμίνη D μου λείπει και το… Μη τ’ ακούσω. Τρεις μέρες έχω ψήσει ψάρι 

και το έχω στο ψυγείο με το αλουμινόχαρτο κλείσει, δε θέλω», «Παξιμάδι τρώω πολύ.»  

 Η κ. Α. εξηγεί σε σχέση με την κατανάλωση φρούτων, ότι μέχρι τα τέλη του ΄80 δεν 

θυμάται να υπήρχαν φρούτα στο χωριό. Μόνο σταφύλι, που είχαν όλοι οι συγχωριανοί τους 

και λίγα αχλάδια. Επίσης, πιστεύει ότι στο χωριό πάντοτε υπήρχε τροφή διαθέσιμη, ακόμη 

και στην κατοχή και μετά την κατοχή. Συγκεκριμένα πάντοτε υπήρχε τυρί, γάλα και 

σταφύλια και για όλους. Επίσης υπήρχαν τα φασόλια από όσπρια. Συγκεκριμένα ανφέρει ότι 

ακόμη και κατά την κατοχή, «Ναι ναι ναι ναι. Τρώγανε. Αυτοί που πίνανε το γάλα 

περνούσαν καλά». 

Αλκοόλ δεν συνηθίζει να καταναλώνει και η ίδια χαρακτηριστικά λέει, «Να να να! Πέρα από 

τη μεταλαβειά ούτε έχω βάλει στο στόμα μου ποτέ». 

Περιγράφοντας την καθημερινότητας της λέει «Να σου πω το πρωινό μας: γάλα ο Γιάννης με 

φρυγανιά ή φρέσκο ψωμί, ό, τι θέλει, εγώ καφέ με ένα κομμάτι μήλο και λίγο λίγο τυράκι και 

φρυγανιά, αυτό είναι το πρωινό μου. Το μεσημέρι ό, τι γράφει η μέρα εκείνη. Εχθές είχα 
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φακές.  Εγώ είχα φακές, ο Γιάννης έφαγε φακές και εγώ έφαγα φασόλια πράσινα. Δεν κάνει 

να φάει ο Γιάννης φασόλια, γιατί έχουνε ουρικό οξύ πολύ».  

Είναι φανερό ότι η κ. Α. φροντίζει όσο πιο εξονυχιστικά μπορεί την διατροφή της και του 

συζύγου της. Έχει μία ιδιαίτερα συνειδητή στάση απέναντι στην προσπάθεια της να 

φροντίσει την δική της υγεία και του συζύγου της. 

 

Καθημερινή δραστηριότητα - ρουτίνα: 

Στην ερώτηση σχετικά με την καθημερινότητα της, η κ. Α. απάντησε πολύ σύντομα και 

σχεδόν μονολεκτικά για τις συνήθειες της.  

Σε καμία περίπτωση δεν καπνίζει, είναι μία συνήθεια που ποτέ δεν είχε, «Να καπνίσω; 

Παναγιά μου!  Όχι κοπέλα μου ,αλλά κι εσύ μην καπνίζεις ε!».  

«Συνήθως εγώ ξυπνώ πολύ πρωί, αλλά ξαπλώνω όμως και τώρα τελευταία πολύ νωρίς....»,  

«Και στον αδερφό μου πάω και στα ψώνια μου πάω, η μέρα μας έτσι. Και τα μπεμπέ μου 

φτιάχνω εδώ. Να δεις έναν αρνάκι που το χω… άμα το δεις να του βγάλεις τόσες 

φωτογραφίες. Παρακάλει να σηκωθώ λίγο λίγο να το ταΐσεις κιόλας να του δώσεις το γάλα 

να δεις…». Φαίνεται ευχαριστημένη από την καθημερινότητα της. Έχει συναίσθημα στην 

φωνή της και χαμόγελο στο πρόσωπο. 

 

Στάση ζωής: 

Αναπαραστάσεις: 

Είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένη από τα χρόνια που έζησε στη Νυρεμβέργη. Δέθηκε με 

πολλούς ανθρώπους εκεί και έκανε παρέα με Γερμανούς. Η ίδια λέει «δεν ξέρω πόσα χρόνια 

είναι που έχουμεν έρθει εδώ και μας έχουνε ακόμα μας εστέλνουνε δέματα στις γιορτές στα 

Χριστούγεννα με Πρωτοχρονιές με όλα αυτά και κάρτες και χαιρετίσματα και δέματα».  

Νιώθει ότι ακόμη έχει μία σύνδεση με τους ανθρώπους που δέθηκε στην Γερμανία. 

Εξηγεί τους λόγους που αποφάσισαν να επιστρέψουν στο χωριό, «Ε μας εγράφανε τα 

αδέλφια του. Μας εγράφανε ελάτε κάτω γυρίστε πίσω, ελάτε κάτω, για μια στιγμή κι ο 

Γιάννης παραφούσκωσε  και μου λέει Ελευθερία δε θα κάνουμε (..) . Θα ειδοποιήσουμε που 

λέμε εμείς στη γλώσσα μας τον εργοδότη μας ότι θα κάνουμε πόλεμο αν δε μας εδώσουν τα 

χαρτιά μας για να φύγωμεν».   

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ η κ. Α. επιθυμούσε να παραμείνει στην Γερμανία, και επέστρεψε 

στην Ελλάδα λόγω της επιθυμίας του συζύγου της, τελικά ο σύζυγος είναι αυτός που 

επαναδιαπραγματεύεται εάν αυτή ήταν η καλύτερη απόφαση. Η κ. Α. είναι ευχαριστημένη 
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στο χωριό. Η ίδια αναφέρει σχετικά, «...Αλλά τέλος πάντων. Εδώ καλά περάσαμε. Καλά 

περνούμε κι εδώ τώρα. Είχαμε τα λεφτά μας…». 

 

Η κ. Α. έχει βιώσει δύσκολα παιδικά χρόνια και έχει επιβιώσει μέσα στην φτώχεια και τις 

κακουχίες. Όπως λέει και η ίδια «Ναι. Το τελευταίο. Ε…  καλά, περάσαμε φτώχεια, την τότε 

εποχή που ήμαστε εμείς μικρά πάρα πολύ φτώχεια. Αλλά όχι μόνο εμείς ο κόσμος όλος 

γενικός κανόνας. Την τότε εποχή…». Επιπλέον στην ζωή της βίωσε το στρες και τον πόνο 

της απώλειας. Η ίδια ομολογεί: «Εγώ χαρά δεν είδα.», «Στα μαύρα είμαι… 50 χρόνια;», «Τα 

τρία αδέλφια μου, η μάνα μου, ο πατέρας μου..», «Τα αδέρφια του πεθάνανε ήσανε τρία 

αδέρφια…(του συζύγου)», «Δεν πρόλαβα. Ο ένας μετά τον άλλον». Επιπρόσθετα βίωσε και 

την απώλεια και το αίσθημα ανεπάρκειας της μη δυνατότητας να κυήσει. Στην προσπάθεια 

της να γίνει μητέρα μετανάστευσε στην Γερμανία και πάλι δεν τα κατάφερε. Η κ. Α. 

ομολογεί: «Και κάναμε κάμποσα χρόνια πέρα, δε μας έστειλε ο Θεός παιδιά, λέει άντε να 

φύγουμε στη Γερμανία να γυρέψουμε την τύχη μας, δεν τη βρήκαμε και καθίσαμε τα χρόνια 

που καθίσαμε στη Γερμανία. Γυρίζοντας απ’ τη Γερμανία ήρθαμε εδώ, μας ήρθανε τα 

δυσάρεστα. Πολλές καταιγίδες μας επετρώσαν». Την στεναχωρεί ότι δεν κατάφερε να γίνει 

μητέρα, όποτε το σκέφτεται έχει παράπονο: «Εγώ ξέρεις τι έχω μείνει στο μυαλό; Να είχα τ’ 

αδέρφια μου να δουν κι αυτά τα καλά του κόσμου, τη μάνα μου, να ζήσει αυτή αυτά τα 

καλά, να τα φτάξει τώρα, που επέρασε πολύ δύσκολα να  αναθρέψει τόσα παιδιά με τόση 

φτώχεια. Ύστερα να είχα κι εγώ τα αδέλφια μου ή ας είχα ένα κοριτσάκι ένα, ένα κι ας μην 

είχα ψωμί να φάω δε με νοιάζει. Περνούσα». Είναι ιδιαίτερο ότι αναφέρεται ταυτόχρονα σε 

όσα ευγνωμονεί για την ζωή της και στις σημαντικές απώλιες της. Αποδεικνύει με αυτόν τον 

τρόπο,  την προσαρμοστικότητα του χαρακτήρα της και την αισιοδοξία της για ζωή. Έχει 

πάρει χαρά από τα «καλά του κόσμου που γνώρισε», από την οικονομική ευκολία που είχε 

αλλά την πονά που δεν μπόρεσε να μοιραστεί όλα αυτά με τα αδέρφια της, την μητέρα της 

και ένα παιδι. 

 

Τα λόγια της κ. Α. είναι αντιφατικά. Έχει τα παράπονα της από την ζωή, τα οποία παραθέτει 

αναλυτικά στο παρακάτω επιλεγμένο απόσπασμα, αλλά συνειρμικά πάντα καταλήγει στα 

πράγματα για τα οποία είναι ευχαριστημένη και ευγνώμων. Το ακόλουθο απόσπασμα είναι 

χαρακτηριστικό: «Και τώρα που τα έχω αυτά τα καλά… ψυγείο εμείς εγνωρίζαμε; Εξέραμε 

Ελισάβετ παιδί μου στη δικιά μας ηλικία τότε; Και τώρα άκουσε με τρία ψυγεία είναι σ’ 

αυτό το σπίτι άνοιξε τα και να δεις. Που να βάλω το χέρι μου εδώ μέσα; Και άμα σου λέει ο 

γιατρός μη αυτό, όχι αυτό, όχι αυτό, όχι αυτό. Είναι ζωή αυτή; Άσε τη ζωή εκείνη που 

είχαμεν εμείς μικροί, να χαμε ετούτα τα καλά μάλιστα. Αλλά δεν πειράζει. Κι αυτά δε με 

ενοχλούνε καθόλου δεν τα σκέφτομαι. Να ‘χαμεν ένα παιδάκι να σαν  τώρα που μια 

άρρωστη λιγάκι έχω δω τούτο δω μου φαίνεται βουνό. Αυτός είναι ο πλούτος κι αυτές είν’ οι 
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χαρές. Τα δε υπόλοιπα; Τα υλικά ανταλλάγματα εμένα δε με ικανοποιούνε ποτέ! Ούτε και με 

ικανοποιήσανε δε ξέρω γιατί. Δεν θέλω, περνάω. Και κάτι λίγο να έχω τα χουμε καλά με τον 

άνθρωπό μου, δε μαλώνουμενε. Στη ζωή που είμαστε μαζί ζησμένοι. Καμιά φορά θα έχω 

πολλή δουλειά παέ. Στο σπίτι. Να σιδερώσω ή να σφουγγαρίσω ή να μαζέψω ή να φυλάξω 

τα ρούχα τα πλυμένα ή τα σιδερωμένα να ρίξει η κατσαρόλα μου να τελειώσει τα φαγητό, το 

μεσημέρι να ‘ρθει εκείνος από πού ήτανε. Από κει που ήτανε, κουρασμένος και στ’ αμπέλι 

και στην δουλειά, στην αγροτιά. Ποτέ δε μου πενε γιατί δεν έχεις ακόμα μαγειρεμένο που 

ήσουνα, τι έκανες. Θέλεις κι άλλο πλούτο βρε; Το να σε συμμερίζεται ο δικός σου 

σύντροφος; Και τώρα βρε παιδί μου… τι κόσμος είναι που εφτάσαμεν;.... Να παντρεύονται 

απόψε ν’ αρραβωνιάζονται αύριο και μετά μια βδομάδα λέει πάρ’ τα παπούτσια σου κι εγώ 

τα δικά μου.» Επιπλέον σύμφωνα με τα λεγόμενα της, νιώθει ότι βρίσκεται σε 

πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση τις νεότερες γενιές. 

 

Αναμφισβήτητα οι αναπαραστάσεις που μεταφέρει μέσα από την συνέντευξη η κ. Α. είναι 

αντιφατικές, σε μιά ανάλυση όμως βάθους είναι φυσιολογικές και πολύ ανθρώπινες. Όταν 

υπάρχει ψυχική υγεία είναι φυσικό να υφίστανται θετικά και αρνητικά συναισθήματα και να 

εναλάσονται. Τότε φυσιολογικά δημιουργήται και μία φυσιολογική σύγχιση στην σκέψη. 

 

Αντιλήψεις: 

Η κ. Α. κατά την διάρκεια της συνένετυξης διαπιστώνει ότι ο ίλιγγος είναι πολύ συνιθισμένη 

νόσος στους συγχωριανούς της. Σχετικά αναφέρει: «Ναι αυτός ο ίλιγγος έχει πάρα πολύ 

εξαπλωθεί.» 

Στο ακόλουθο απόσπασμα φαίνεται σε ποιες περιπτώσεις η κ. Α. πηγαίνει σε κάποιο ιατρείο, 

εάν έχει μια ενόχληση. Την ημέρα της συνέντευξη, πονούσε πολύ στον αυχένα της για πρώτη 

φορά και στην ερώτηση για το εαν θα πάει σε γιατρό, απαντά: «Γενικά άμα θα πονάω και 

σήμερα, όλο το βράδυ σήμερα απ’ το πρωι που ξύπνησα, εξύπνησα η ώρα 4 και μισή και 

πόναγα. Ναι. Άμα θα πονάω και αύριο όλη μέρα που είναι Κυριακή, τη Δευτέρα θα πάω». 

Φαίνεται να διατηρεί μία ισοροπημένη στάση απέναντι στην διερεύνηση των σωματικών 

ενοχλήσεων που βιώνει. 

 

Η κ. Α. πιστεύει ότι υπάρχει άρηκτη σχέση ανάμεσα στην σωματική υγεία και την ψυχική. Η 

ίδια αναφέρει ότι θεωρεί τα προβλήματα καρδιάς του συζύγου της, αποτέλεσμα του δυνατού 

ψυχικού πόνου που βίωνε. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Μην ξεχνάς ότι έξι χρόνια πέρασεν να 

κόψει τα μαλλιά του ή να ξυριστεί....Τόσο πένθος είχε… ύστερα εκεί που καθότανε τ’ 

αδέρφια του και παίζανε χαρτιά σ’ αυτό το τραπέζι και σ’ αυτές τι καρέκλες δεν 

εξανακάθισαν. Από το παράπονο που είχε (συγκινείται). Στην ερώτηση αν θεωρεί ότι όλα τα 

επόμενα προβλήματα υγείας που είχε ο σύζυγός της, ήταν απόρροια της στεναχώριας του, 
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απαντά: «Ναι. Του συμβήκαν όλα. Έχουμνε πολλά παιδιά βαφτίσει να ναι γερά μαζί με σας, 

κι ήρθαν ύστερα όλοι οι γονείς των παιδιών που έχουμε βαφτίσει τα παιδιά των, και τον 

επαρακαλέσανε και του μιλήσανε και του είπαν κουμπάρε μέχρι που θα πάει να είσαι 

αξύριστος; Κι ακούρευτος. Δεν έβγαινε έξω από δω να πάει στο μαγαζί… χρόνια. Να πάει 

στο καφενείο». 

 

Η κ. Α. θεωρεί ότι η διατροφή των ανθρώπων μέχρι τα τέλη του ’80 ήταν λίγη και όχι  

ποιοτική. Συγκεκριμένα ανφέρει: «Α, κακιά, κακιά τροφή!» 

 

 

Πνευματικότητα: 

Στην ερώτηση εάν πιστεύετε στο Θεό, απαντά αντανακλαστικά, «Παναγίτσα μου! Ιιιιι μη 

μου το πεις δεύτερη φορά!», «Χωρίς τη δύναμη του Θεού ούτε ξεκινάω απ’ το σπίτι μου και 

κάθε πρωί που θ’ ανοίξω την πόρτα μου να σηκωθώ από δω, από το κρεβάτι μου τώρα 

......μόλις εκατεβώ να βάλω τις παντόφλες μου ανοίξω την πόρτα μου για να πάω στην 

τουαλέτα… Κάνω το σταυρό μου». Προφανώς για την κ. Α. η πίστη στο Θεό είναι πολύ 

σημαντική. Απαντά άμεσα και με ένταση, με δυνατή και καθαρή φωνή. Δεν θέλει να αφήσει 

καμιά αμφιβολία σε σχέση με το πόσο πιστή είναι. Βέβαια αυτό είναι φυσικό εφ’ όσον, 

πιστεύει ότι η πίστη της την βοηθά να ξεπεράσει δυσκολίες της ζωής, σχετικά αναφέρει: 

«Πάλι, ναι, πάλι καλάω το Θεό την Παναγίτσα να μου δώσει την υγειά μου να σταθώ στα 

πόδια μου!» και συμπληρώνει, «Όταν έκαμε ο άντρας μου την εγχείρηση στην καρδιά στο 

Υγείας εμέτρησα πέντε εκατομμύρια. Πέντε εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες, δραχμές. Γιατί 

είναι ιδιωτικό το Υγείας. Και εκεί πληρώνεις τα μαλλιά σου! Τέλος πάντων. Αλλά αφού 

εβοήθησεν ο Θεός  και είναι ο άνθρωπος καλά και δεν εχάσαμεν ούτε τα λεφτά μας ούτε 

τους κόπους μας. Εντάξει είμαι πολύ ευχαριστημένη. Τότε είπα στον Τίμιο Σταυρό, που ήταν 

η μέρα του Τιμίου Σταυρού η 14 Σεπτεμβρίου και κάνω το σταυρό μου και λέω «Τίμιε μου, 

Σταυρέ μου, βοήθησε τονε μην πάθει τίποτα στο χειρουργείο, βγάλε τονε καλά από κει μέσα, 

που τονε βάλανε και θα ‘ρθω εις την χάρη σου με ό, τι με φωτίσει η χάρη σου». Δεν είπα 

αποκλειστικά τι θα κρατούσα να πήγαινα. Τώρα έχω πάρει 800 ευρώ αυτόν τον Τίμιο 

Σταυρό. Εμένα που βλέπεις εδώ και κείτομαι. Αλλά τον έχω πάρει γιατί ο άνθρωπός μου 

εγίνηκε καλά, ήρθενε στο σπίτι μας, έχουμενε ζήσει τόσα χρόνια μαζί  (συγκινείται)  ε, 

ταλαιπωρείται στους γιατρούς αλλά περνάει. Ναι.», «Δεν τα λυπήθηκα τα λεφτά. Τα ‘χασα; 

Δεν τα λυπήθηκα. Τον εβοήθησεν η χάρη του Τιμίου Σταυρού! Πιστεύω στο Θεό, μάνα 

μου». Είναι ιδιόρυθμο ότι συχνά αναφέρεται στα χρήματα και την οικονομική άνεση αλλά 

την ίδια στιγμή αναιρεί την σημασία τους για την ίδια. Όπως στο απόσπασμα που 

προηγήθηκε. Η πίστη όμως, και η βοήθεια του Θεού είναι αδιαπραγμάτευτα. 
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Στην συνέχεια μπορεί να γίνει η διαπίστωση ότι η πίστη, οδηγεί την κ. Α. στην αισιοδοξία: 

«Όλα όλα όλα. Μπορεί να έχω πλάκωση, μπορεί να έχω στενοχώρια αλλά μου περνάνε. Με 

τη δύναμη του Θεού πάλι περνάνε». Η πίστη της, την βοηθά να νιώθει ασφαλής. Η ίδια λέει: 

«Έχει πως δεν έχει (σχέση η αντιμετώπιση προβλημάτων και η ύπαρξη του θεού), αυτός 

είναι η δύναμη παιδί μου. Χωρίς την εντολή του Θεού δε γίνεται τίποτα καλό μου.» 
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Δ.Πρ.  

Ο κύριος Π. υποδέχθηκε τον συνεντευκτή στο σπίτι του με την σύζυγο του. Η επίσκεψη δεν 

ήταν προσυνεννοημένη αλλά η υποδοχή ήταν ζεστή και ο κ. Π. συνεργάσιμος, καθώς 

δέχθηκε να ξεκινήσει τη συνέντευξη άμεσα. Ο κ. Π. βρισκόταν σε ειδική καρέκλα, επειδή 

αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και είχε μία δυσκολία στην ομιλία. Δεν είναι 

αυτοεξυπηρετούμενος αλλά σε καμία περίπτωση η εικόνα του, δεν αφήνει την εντύπωση 

ανήμπορου ανθρώπου.  Η σύζυγος ήταν στον ίδιο χώρο καθ’ όλη την διάρκεια της 

συζήτησης και κάποιες φορές επενέβει με τον τρόπο της.  

Ο κύριος Π. ήταν ιδιαίτερα ευσυγκίνητος και επέλεξε να ξεκινήσει την συνέντευξη 

αναφερόμενος στο πρόβλημα υγείας με την καρδιά του που αναφέρει ότι συνέβει το 1978. 

 

Έτος γέννησης: 1929 

Γέννηση, καταγωγή: Ζωνιανά Κρήτης 

Εκπαίδευση: Γ’ Δημοτικού 

Πατρική οικογένεια (αδέρφια/ οικονομική κατάσταση): 8 αδέρφια / μικρά εισοδήματα 

Οικογενειακής κατάσταση: παντρεμένος/ 3 παιδιά 

Επάγγελμα – απασχόληση: υποδηματοποιός, εργάτης, γεωργός 

Μετανάστευση: Ναι 

 

Οικογενειακή ζωή 

Πατρική οικογένεια:  

Ο κ. Π. γεννήθηκε το 1929 στα Ζωνιανά Κρήτης. Είναι το μικρότερο παιδί από 8 αδέρφια, 4 

αγόρια και 4 κορίτσια. Έχασε τον πατέρα του από πνευμονία όταν ήταν δύο χρονών. Δεν 

θυμάται καθόλου παιδικές ασθένιες δικές του ή των αδερφών του. Ο ίδιος θεωρεί ότι επειδή 

είναι ο μικρότερος ηλικιακά δεν θα μπορούσε να γνωρίζει, «και να βγανε, ξέρω γω; 

Θυμάμαι; Δεν θυμάμαι. (γελά)». Έχασε στον πόλεμο το πρώτο και τον τρίτο του αδερφό, 

ακόμη τον συγκινεί η σκέψη τους. Πρόσφατα έχασε και τον τελευταίο του αδερφό. Τώρα ζει 

μονάχα αυτός και μία από τις αδερφές του, και οι δύο με μερική αναπηρία λόγω 

εγκεφαλικού. Η αδερφή του έχει πιο σοβαρή αναπηρία. Η μητέρα του πέθανε σε μεγαλύτερη 

ηλικία -75χρονών- ξαφνικά, χωρίς κάποια διάγνωση. 
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Άμεση οικογένεια:  

Ο κ. Π. παντρεύτηκε το 1957, 28 χρονών. Έκανε 3 παιδιά, 3 κορίτσια. Παντρεύτηκε από 

προξενιό, πρώτα συμφωνήθηκε ο γάμος από τους γονείς. Η γυναίκα του είναι πολλά χρόνια 

νεότερη του και είναι ο κύριος φροντιστής του. Τώρα έχει 8 εγγόνια και 4 δυσέγγονα. Όπως 

και ο ίδιος κατέθεσε  για την βοήθεια που είχε από την σύζυγο στις αγροτικές δουλειές 

«δίπλα μου, .....μαζί, οι δυό μας». Καθ’ όλη την συνέντευξη φαίνεται καθαρά σε λεκτικό και 

μη λεκτικό επίπεδο, ο σεβασμός, η εκτίμηση, και η ευγνωμοσύνη του κ. Π. για την σύζυγό 

του. 

 

Επαγγελματική ζωή: 

 Ο κ. Π. σταμάτησε το σχολείο, στην τετάρτη δημοτικού λόγω του πολέμου. Ξεκίνησε να 

μαθαίνει την δουλειά του υποδηματοποιού. Κατά την διάρκεια του πολέμου 

πραγματοποιούσε καθήκοντα αγγελιοφόρου, επίσης έκανε στην ΕΣΑ την στρατιωτική του 

θητεία. Λίγα χρόνια αφού τελείωσε ο πόλεμος έφυγε μετανάστης στην Γερμανία, στο 

Rosenheim για να δουλέψει σε εργοστάσιο της Opel. Την εποχή εκείνη είχε ήδη δύο μικρά 

παιδιά. Έμεινε εκεί 8 χρόνια και δούλεψε για την κατασκευή ανταλακτικών της Opel. Τα 5 

χρόνια δούλευε νυχτερινή μονο βάρδια, δηλαδή 21.00 έως 6.00 επειδή αντιστοιχούσε σε 

διπλό μεροκάματο. Εκείνη την περίοδο έβλεπε την οικογένεια του μία φορά τον χρόνο, για 

ένα μήνα, όταν έπαιρνε την άδεια του. Όταν επαναπατρίστηκε εξαργύρωσε και τα συντάξιμα 

χρηματά του και επιστρέφοντας στα Ζωνιανά, αγόρασε αμπέλια και ελιές. Αποφάσισε να 

γίνει αγρότης. Από τους γονείς του δεν βρήκε καμία περιουσία. Επίσης άνοιξε ένα καφενείο 

και παντοπωλείο. Το 1978 ή 1988 έπαθε έμφραγμα και έγινε κάτοχος αναπηρικής σύνταξης, 

όμως συνέχισε να δουλεύει ως αγρότης (με προσοχή) και με στο καφενείο,  έως το 2004 που 

έπαθε εγκεφαλικό που είχε ως συνέπεια μερική αναπηρία. Από τότε που παντρεύτηκαν τα 

παιδιά του, μοίρασε την περιουσία του και τώρα ζει με την αναπηρική σύνταξη (350 Ε) και 

με την βοήθεια των παιδιών του.  

 

Ιστορικό υγείας:  

Το 1942, όταν ήταν 13 χρονών τον πυροβόλησε συγχωριανός του από ατύχημα. Το τραύμα 

ήταν σοβαρό, πέρασε δίλπα από την σπονδυλική στήλη και χτύπησε το νεφρό και το συκώτι 

του. Έμεινε τρείς μήνες σε κλινική για να αναρρώσει. Σε σχέση με τις συνθήκες νοσηλείας, 

χαρακτηριστικά αναφέρει ότι  «Πάγο δεν υπήρχε τότε για να βάνονε πάγο. Ερχόντουσαν τα 

αδερφια μου.... και εφέρνανε από τον ψιλορήτη χιόονι». Τελικά ο κ. Π. ανάρρωσε. Στην 

συνέχεια το 1978 ή 1988 έπαθε έμφραγμα μυοκαρδίου. Η κατάσταση του ήταν σοβαρή, έτσι 
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νοσηλευόταν για 15 μέρες στο Ηράκλειο και 15 μέρες στην Αθήνα. Τελικά ξεπέρασε τον 

κίνδυνο. Ο ίδιος αναφέρει στην ερώτηση εάν κινδύνεψε η ζωή του, «...εε, ζορίστηκα. Έκαμα 

15 μέρες στο Ηράκλειο και 15 στην Αθήνα. Λοιπόν μετά πήγενε καλά. Το 2000, 3 του 

Μάρτη έκαμνα εγχείρηση. 3 μπαι πάς. (κλαίει)». Το 2000 νοσηλεύεται ξανά για να κάνει ένα 

τρπλό μπάι-πας. Μερικά χρόνια πετά παθαίνει Πάρκινσον, στο ένα χέρι «Άμα το χω ήσυχο 

δεν τρέμει. Άμα πάω να πιάσω πράμα, δεν μπορώ να το πιάσω. Να...πέφτει» και το 2004 

κάνει επέμβαση για να τοποθετήσει βηματοδότη στην καρδιά και παθαίνει εγκεφαλικό. Το 

εγκεφαλικό έχει ως αντίκτυπο αναπηρια στην δεξιά του πλευρά. Μερικά χρόνια μετά έκανε 

επέμβαση καταράκτη στο ένα μάτι και το 2008 παθαίνει πνευμονική εμβολή. Από τότε 

παρακολουθείται μία με δύο φορές τον μήνα από το κέντρο υγείας Ανωγείων. 

Από την συνέντευξη είναι φανερό ότι μετά το 2004 που συνέβει το εγκεφαλικό, λόγω της 

αναπηρίας που έφερε, ο κ. Π. βρίσκεται σε παραίτηση και βαθιά θλίψη. Αναφέρει  

χαρακτηριστικά, «Το εγκεφαλικό με κατέρευσε...», «...πριν το εγκεφαλικό ήμουν καλά. ε 

ναι...περπατούσα, δεν εδούλευα βέβαιαα, αλλά μπορούσα να μετακινηθώ, να πάω όπου 

ήθελα.» 

 

Επισκεψιμότητα & αξιολόγηση σε κέντρο υγείας & περιφεριακό ιατρείο: 

Τα τελευταία δύο χρόνια δεν πήγε καμία φορά στο περιφεριακό ιατρείο, και μόνο μία φορά 

στο κέντρο υγείας στα Ανώγεια επειδή έπαθε πνευμονική εμβολή. Από τότε 

παρακολουθείται στενά, χαρακτηριστικά αναφέρει, «πάνω στα Ανώγια πάω τακτικά, κάθε 20 

μέρες πάω και μου κάνουν εξετάσεις για πήξη αίματος. Γιατί έπαθα προπέρσι πνευμονική 

εμβολή και ματώνει κάθε εβδομάδα. Γι’ αυτό πάω και κάνω εξετάσεις, κάθε μήνα 

τουλάχιστον». 

Στην ερώτηση αν νιώθει εμπιστοσύνη στο τοπικό σύστημα υγείας, απαντά, «αν δεν 

εμπιστευτούμε τον γιατρό, ποιον θα εμπιστευτούμε;» και προσθέτει ότι θα βαθμολογούσε 

«άριστα» το τοπικό σύστημα υγείας. 

Δεν φαίνεται να έχει αναπτύξει κάποια σχέση με το προσωπικό του κέντρου υγείας, το οποίο 

επισκέπτεται ιδιαίτερα συχνά. Δεν αναφέρεται καθόλου σε πρόσωπα και απαντά στις 

ερωτήσεις αυτής της θεματικής ενότητας, διεκπεραιωτικά. 

 

Τρόπος ζωής: 

Κατανάλωση βοτάνων:  

Βότανα πίνει όπως αναφέρει ο ίδιος,  «σπάνια, άμα είμαι κρυώμενος..». Δεν θυμάται αν έπινε 

σαν παιδί, υποθέτει όμως με σιγουριά πως η μητέρα του θα του έδινε,  αναφέρει στην 

συνέντευξη «ε, όταν ήμουνα μικρός, θα μου δίνε (γέλια)».  Δεν θυμάται καμιά πρακτική ή 

207 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
 
κανένα βότανο με ιατρική ή ωφέλιμη δράση που να έμαθε από τις προηγούμενες γενιές. Στα 

παιδιά του έδινε σχεδόν καθημερινά αψεφήματα, επειδή όπως ξεκαθαρίζει αργότερα «γιατί 

γάλα δεν υπήρχενε τότε, ήτονε λίγο...... ούτε τα μαγαζιά δεν πουλούσανε γάλα». Τέλος, στην 

ερώτηση, «εσείς πιστεύετε ότι είναι σημαντικά στην διατροφή μας τα βότανα ή δεν είναι 

πολυ σημαντικά; χρειάζονται; ή δεν ξέρετε;» απάντησε «δεν ξέρω». Γενικότερα 

παρουσιάζεται εντελώς αδιάφορος για παραδοσιακές πρακτικές χωρίς γνώση ή άποψη για 

αυτές.  

 

Καθημερινή δραστηριότητα - ρουτίνα:  

Όσον αφορά την καθημερινή του δραστηριότητα αναφέρει «συνήθως ξυπνώ, σηκώνομαι 

δηλαδή από δω 8 η ώρα, θα πιω το γάλα μου, θα πιω τον καφέ μου και το μεσημέρι το 

φαγάκι μου». Δεν μοιράστηκε περαιτέρω πληροφορίες. 

Μέχρι το 2004 που έπαθε το εγκεφαλικό, αναφέρει «επήγαινα στα χωράφια, έβανα εργάτες, 

εβοήθηνε η γυναίκα μου». Από το 2004 η βασική του ενασχόληση είναι η τηλεόραση.  Στην 

ερώτηση «συζητάτε με την γυναίκα και τα παιδιά;», απαντά «αμέ». Επίσης δεν μπορεί να 

διαβάσει πια, τα μάτια του έχουν καταράκτη.  

Έχει να βγει έξω από το 2004, με εξαίρεση ελάχιστες φορές το καλοκαίρι που θα βγεί 

ακριβώς έξω από το σπίτι του να κάτσει. Ο ίδιος αναφέρει ότι τα παιδιά του, τον ρωτούν αν 

χρειάζεται την βοήθεια τους για να πάει κάπου, αλλά ο ίδιος είναι πεπεισμενος ότι δεν 

μπορεί, λέει «με ρωτάνε (αν χρειάζομαι βοήθεια), αλλά μπορώ;δεν μπορώ». Η εικόνα του 

δείχνει εμφανώς ότι είναι σε θέση να μετακινηθεί με βοήθεια και να συμμετάσχει σε 

κοινωνικές εκδηλώσεις, επομένως γίνεται ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμεί να προσπαθήσει να 

μετακινηθεί, πιθανά δεν έχει κίνητρο, ή βρίσκεται σε θλίψη και παραίτηση. 

Ο κ. Π. κάπνιζε από 10 χρονών μέχρι που έπαθε το έμφραγμα, δηλαδή για περίπου 40 χρόνια 

κάπνιζε ένα πακέτο την μέρα. Σήμερα, έχει να καπνίσει σχεδόν 30 χρόνια. Αναφέρει, «μου 

είπε ο γιατρός, μετά το έμφραγμα δεν θα ξανακαπνίσεις, και δεν εξανακάπνισα», δεν τον 

δυσκόλεψε καθόλου η διακοπή και δεν του λείπει καθόλου το τσιγάρο.  

 

Διατροφή:  

Σε σχέση με την διατροφή του, υποστηρίζει ότι τρώει τα πάντα και μάλιστα από μικρή 

ηλικία. Δεν υπάρχει κάποια διατροφική ομάδα που αποφεύγει, απλώς τα τελευταία χρόνια 

που έχει παρουσιάσει προβλήματα η οδοντοστοιχία του δεν μπορεί εύκολα να μασήσει το 

κρέας και τα φρούτα. Δεν τα έχει εγκαταλήψει όμως, απλά τα τρώει σπανιότερα. Γενικότερα 

έχει την κλασική μεσογειακή διατροφή, παρόλο που ο ίδιος θεωρεί ότι έτρωγε μέχρι 

πρόσφατα πολύ κρέας  «πιο μπροστά έτρωγα πολύ κρεας....όχι κάθε μέρα, 2 φορές την 

εβδομάδα, 3...». Έχει αδυναμία στο πρόβατο.  Το βράδι τρώει ελαφριά,  «συνήθως θα φάω ή 

τυρί ή γιαούρτι».  
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Έπινε κρασί για πολλά χρόνια καθημερινά, με το φαγητό, συγκεκριμένα παραθέτει «με κάθε 

φαί μου έπινα δυο ποτηράκια», πίνει από «από μικρός, λεύτερος», αλλά τώρα του το έχει 

απαγορεύσει ο γιατρός. Έχει χρόνια να πιει, αλλά το κρασί το αναζητά καμιά φορά, «ε το 

κρασί ποτε πότε το θυμάμαι...της λέω να βάλει λίγο, αλλά δεν βάνει». 

Στάση ζωής 

Αναπαραστάσεις : 

Ο κ. Π. είναι σύντομος και μονολεκτικός στην συνέντευξη που δίνει. Λίγες φορές ξεφεύγει 

από το θέμα, ή την ερώτηση που τίθεται κατι και σπάνια γίνεται αναλυτικός. Δεν είναι 

εξωστρεφής ή εκδηλωτικός, παρ’ όλα αυτά είναι ευσυγκίνητος. 

Ο κ. Π. επιλέγει να ξεκινήσει την συζήτηση αναφερόμενος στο έμφραγμα που έπαθε το ’78. 

Είναι περιγραφικός και σύντομος, μέχρι που του απευθύνεται η ερώτηση «κινδυνέψατε;» και 

απαντά «εε, ζορίστηκα. Έκαμα 15 μέρες στο Ηράκλειο και 15 στην Αθήνα. Λοιπόν μετά 

πήγενε καλά. Το 2000, 3 του Μάρτη έκαμνα εγχείρηση. 3 μπαι πάς. (κλαίει).  Είναι 

ενδιαφέρον ότι δεν ανέφερε στην εξιστόρηση της εμπειρίας του, την επικινδυνόττητα της 

τότε κατάστασης της υγείας του, υπήρξε μονολεκτικός στην αναφορά του εμφράγματος. 

Στην εξερευνητική ερώτηση που τέθηκε, απαντά πολύ διακριτικά, αλλά στον τόνο της φωνής 

του γίνεται αντιληπτή η συναισθηματική ένταση και τελικά ξεσπάει σε ένα έντονο και 

σύντομο λυγμό. Δεν δημιούργησε στον συνεντευκτή,  την εντύπωση ενός ανθρώπου που 

βρίσκεται  σε οδύνη ή βιώνει την αυτολύπηση, αλλά ένα άνθρωπο σωματικά και 

συναισθημτικά εξαντλημένο.  

Η σύζυγος όντας αμήχανη, αμέσως μόλις ο κ. Π. συγκινήθηκε παρεμβαίνει, «ε ναι δημήτρη 

έκανες εγχείρηση. Εδα είσαι εντάξει. Κάθεσαι και κλαίς; Εε Παναγιά μου! Η σύζυγος βίωνε 

έντονη αμηχανία (εμφανής μη λεκτικά – συσπάσεις προσώπου, διακοπή της εργασίας της για 

δευτερόλεπτα, φωνή που τρέμει ελαφρά, αδικαιολόγητες παύσεις στην ομιλία). Με την 

παρέμβαση της δεν επέρεψε στο κ. Π να εκτονωθεί, αντίθετα τον διέκοψε απότομα. Δεν 

αναγνώρισε το συναισθημά του. Ενσυναισθητικά ο συνεντευκτής κατάλαβε ότι η πρόθεση 

της ήταν να παρηγορήσει τον σύζυγο της, τον οποίο δυσκολεύεται να καταλάβει, όταν έχει 

τέτοιες συναισθηματικές εκρήξεις.   

Ο κ. Π. φανερώνει σκέψεις και συναισθηματά μέσω της έκφρασης του και μέσω της 

ιδιαίτερης επιλογή λέξεων που χρησιμοποιεί. Παραδείγματος χάρη λέει, «από κει και ύστερα 

επήγιανα ωραία...δεν ενόχλησα». Αναφέρεται μετά την αποκατάσταση σου από το πρώτο 

σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, τον τραύμα από πυροβολισμό στα 12 χρόνια 

του περίπου. Ήτανε υγειής για πολλά χρόνια, οπότε δεν «ενόχλησε» την οικογένεια του, και 

επαναλλαμβάνει, «μετα από αυτό γίνηκα καλά...να πούμε, δυνατός άνθρωπος. Πήγα στο 

στρατό, είμουνα στην ΕΣΑ, στρατιωτική αστυνομία έμκαμα στην Αθήνα 3 χρόνια, 

απολύθηκα μετά, επαντρεύτηκα...». 
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 Μία άλλη χαρακτηριστική φράση είναι η ακόλουθη, «Το εγκεφαλικό με κατέρευσε...». 

Παρόλο που αναφέρει μία τόσο ισχυρή λέξη, δεν ακούγεται συγκινημένος. Συνεχίζει, «πριν 

το εγκεφαλικό ήμουν καλά. Ε ναι...περπατούσα, δεν εδούλευα βέβαιαα, αλλά μπορούσα να 

μετακινηθώ, να πάω όπου ήθελα». Επανηλλειμένα αναφέρεται στην αναπηρία του, αλλά 

χωρίς να επικοινωνεί κανένα συναίσθημα. Η ίδια η φράση δείχνει απογοήτευση και 

παραίτηση. Ο τρόπος που μιλά, είναι σχεδόν ρομποτικός, άχρωμος, με πολύ σταθερό ρυθμό. 

Ερωτάται αν είναι ευχαριστημένος από την ζωή του και αυτός απαντά ότι είναι 

ευχαριστημένος από τα παιδιά του. Συνεχίζει  «Από την ζωή δεν είμαι ευχαριστημένος τώρα 

τελευταία...μετά το εγκεφαλικό.» Δίνει έμφαση στην κινητική ανεξαρτησία που είχε πριν το 

εγκεφαλικό. Ενώ είναι ένας άνθρωπος που έχει βιώσει πολλές δυσκολίες και έχει 

ταλαιπωρηθεί από ασθένιες, δεν μπορεί να αποδεχθεί με την κινητική αναπηρία. 

Στην ερώτηση «αν σκεφτείτε όλης σας την ζωή μέχρι τώρα...νιώθετε χαρούμενος, ότι ήτανε 

μια καλή ζωή ή πιστέυετε ότι ίσως αδικιθήκατε, περάσατε πολλές δυσκολίες; Πως σκέφτεστε 

για την ζωή σας;», απαντά «καλή ζωή μέχρι το εγκεφαλικό. Δεν με ένοιαζε τιποτα. Είμουνα 

πολύ δυνατός, ότι ήθελα το καμα, γιατί ήμουνα δυνατός. Όταν με επιασε το εγκεφαλικό, 

ούτε η μιλιά μου, δεν μπορώ να μιλήσω σωστά» και συνεχίζει, «γι’ αυτό δακρίζω κιόλας 

πολλές φορές, γιατι θυμάμαι τα παλιά ... (συγκηνημένος)και αυτό με στεναχωρεί», «με 

στεναχωρεί να πηγαίνω με το π στον καμπινέ. Χωρίς π δεν μπορώ να κουνήσω ούτε να 

σηκωθώ από εδώ, δεν μπορώ να βάλω τα ρούχα μου, μου τα βοηθάει η γυναίκα μου. Και 

ευτυχώς που ειναι πιο νέα αυτή και βοηθά» .  

Ο  κ. Π. έχει περάσει πολλές δύσκολες καταστάσεις. Είναι από μικρός ορφανός, έχασε σε 

μικρη ηλικία δύο αδέρφια του, έζησε τον πόλεμο και την μετανάστευση, βιώσε πολλά 

σωματικά προβλήματα, αλλά κατάφερε να δημιουργήσει οικογένεια και να δημιουργήσει 

περιουσία. Σε όλη την διάρκεια της συνέντευξης, ο ίδιος γύριζε το θέμα σε όσα έχει 

καταφέρει και μόνο τότε άλλαζε το ύφος της φωνής του και το βλέμα του. Παραδείγματος 

χάρην, στην ερώτηση «τα παιδιά σας, περάσανε ποτε κάτι με την υγεία τους;», απάντησε, 

«όχι. Εκανα καφενείο, εδώ πιο κάτω που είναι το άλλο σπίτι. Πιο πέρα το χα 

παντοπωλείο.περνούσα πολυ ωραία». Συνεχίζει «αυτά τα αγόρασα βέβαια, όλα. Από την 

μάνα μου και τον πατέρα μου δεν ήβρηκα τίποτα..........όλα εγώ. Και έκαμα 10 τόνους 

σταφίδα, χωρίς τα άλλα. Έκαμα αναμπέλωση γιατί ξεραθήκανε.» Ακούγεται ευχαριστημένος 

από τον εαυτό του, εκφράζει ότι κατάφερε πολλά και μόνος του. Είναι σημαντικό να 

αναφερθεί ότι οι παραπάνω δηλώσεις ακούγονται ως μία αλήθεια της ζωής του, που 

μοιράζεται. Δεν κομπάζει. Επίσης επιλέγει να αναφερθεί στην αναμπέλωση, κατά την 

εξιστόρηση της εργασιακής του πορίας. Ακούγεται σταθμός. Συνεχίζει, «και έκαμα 

αναμπέλωση και είμουνα 68 χρονώ 70;» η σύζυγός του γελά, κάνοντας ουσιαστικά ένα 

σχόλιο, για το πόσο δύσκολη περίοδος ήταν εκείνη. Ο κ. Π. συνεχίζει «εγω και η γυναίκα. Οι 

δυο μαζί.», καταφέρανε την αναμπέλωση και αποφεύγει να ομολογήσει ότι είχε προσλάβει 
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και εργάτες, τελικά μετά από σειρά εξερευνητικών ερωτήσεων, λέει  «όχι πολλούς». Εκτιμά 

φανερά την συμμετοχή της συζύγου του στην αγροτική εργασία και την αναφέρει πάντα 

περίφανα και με ευγνωμοσύνη. Την συμμετοχή της συζύγου την αναφέρει κάθε φορά, όμως 

δυσκολεύτηκε να αναφέρει τους εργάτες.  Πιθανά η εικόνα που έχει για τον εαυτό του αφορά 

έναν άντρα που ξεπερνά τις δυσκολίες, δουλεύει σκληρά και τα καταφέρνει χωρίς βοήθεια. 

Επίσης ο κ. Π. λέει, «...Περνούσα καλά και εδώ, γιατί δούλευα, έκανα περιουσία και δεν με 

ένοιαζε», αναφερόμενος στην περίοδο που εζησε στην Γερμανία. Τα λεγόμενα του κ. Π. 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το βίωμα της  αυτοπραγμάτωσης μπορεί να ισοσταθμίσει κάθε 

δυσκολία.  

Πολύ χαρακτηριστικό και επίμονο παράπονο είναι η μικρή σύνταξη. Την έχει αναφέρει 

πολλές φορές, παρ’ όλο που αντιλαμβάνεται τους λόγους που είναι τόσο μικρή «Αλλά η 

σύνταξη είναι πολυ μικρή. Γιατί δεν πλήρωσα καθόλου, δήλωσα αναπηρία από το ΄88.». Εδώ 

υπαρχει μία αντίφαση σε σχέση με το αν άξιζε την αναπηρική σύνταξη, οπότε παρουσίασε 

μεγενθυμένα τα εργασιακά του κατορθώματα ή αν απλά εκμεταλεύτηκε την δυνατότητα να 

λαμβάνει σύνταξη, αντί να πληρώνει εισφορές. «Παίρνω αγροτική σύνταξη, γιατί τα έσοδα 

που είχα στην γερμανία, τα εξαργύρωσα....εγώ υπολόγισα να φτάξω 65 χρονώ και τωρα είμαι 

80 (γέλια)», εδώ αυτοσαρκάζεται. 

 

Αντιλήψεις : 

Θεωρεί ότι μεγάλωσε όταν έγινε 15 χρονών, «... Μετά μεγάλωσα και γίνηκα 10-15 χρονώ 

πήγαινα υποδηματοποιός». Θεωρεί ότι ήτανε παιδί όσο πήγαινε σχολείο, 10 -15 χρονώ 

αναφέρει ότι μεγάλωσε, εφ’ όσον άρχισε να μαθαίνει και μια τέχνη για να φέρνει χρήματα 

στην οικογένεια.   

Η σύζυγος του κ. Π. αναφέρει την πνευμονική εμβολή ως ένα κρύωμα, λέει «μία φορά στα 

Ανώγεια, ήτονε κρυωμένος».   

 

Πνευματικότητα :  

Αναφέρει ότι πιστεύει στον Θεό, πάντα πίστευε, καθώς η μητέρα του ήταν πολύ θρήσκα, 

απόσπασμα συνέντευξης «πίστευα, πίστευα. Στην ανωτέρα δύναμη πίστευα πάντα. Από όταν 

ήμουν μικρός».  Τώρα που δεν μπορεί να πάει στην εκκλησία,  παρακολουθεί την λειτουργία 

από την τηλεόραση κάθε Κυριακή.  Συγκεκριμένα ο κ. Π αναφέρει, «η μάνα μου ξέρεις τι 

μου έλεγε; Όταν κάνεις τον σταυρό σου έχεις άρμα στο πλευρό σου.... Δηλαδή έχεις άλλη 

δύναμη. Μη φοβάσαι μου λέει. Η μανα μου ηταν πολυ θρήσκα». Δηλαδή, η πίστη, του δίνει 

την δύναμη και το αίσθημα ασφάλειας. 
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Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2010 

 
Προς 
Κωνσταντίνο Παρασύρη  
Κοινοτάρχη Ζωνιανών 
Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Κ 74051 Ζωνιανά 
Τηλέφωνα: 2834061209, 2834061727 

Fax: 2834061726 
 
E-MAIL: koinzoniana@yahoo.gr 
 
Αξιότιμε κύριε Παρασύρη,  
 
Σχετικά: Συλλογή πληροφοριών από την κ. Ελισάβετ Αντωνιάδου 
 
Ονομάζομαι Ελισάβετ Αντωνιάδου, κοινωνική λειτουργός και αποτελώ φοιτήτρια 
του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών ¨Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών 
Υγείας¨ του τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημίου Κρήτης. Στα πλαίσια του 
προγράμματος σπουδών εκπονώ έρευνα με θέμα την διερεύνηση των 
προσδιοριστών της μακροζωίας σε επιλεγμένο δείγμα υπερηλίκων στην ορεινή 
Κρήτη. Επιβλέπων καθηγητής είναι ο κ. Χρήστος Λιονής, Καθηγητής 
Κοινωνικής & Οικογενειακής Ιατρικής, Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 
Για την διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας επιλέξαμε την κοινότητα των Ζωνιανών, 
καθώς έχει παρατηρηθεί ότι σημαντικό ποσοστό των κατοίκων της κοινότητας 
σας (συγκριτικά με το σύνολο του πληθυσμού) αποτελείται από υπερήλικες. 
Επιπλέον έχει αναδειχθεί η κοινότητας σας ως αξιοσημείωτη, καθώς οι κάτοικοί της 
διατηρούν ζωντανή την κρητική παράδοση στην καθημερινότητα και τον τρόπο 
ζωής τους. Αξίζει λοιπόν να μελετηθούν οι παράμετροι που πλαισιώνουν τον τρόπο 
ζωής των ηλικιωμένων που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην κοινότητα των 
Ζωνιανών, με στόχο να καταλήξουμε σε συμπεράσματα σχετικά με κάποιους από 
τους  προσδιοριστές της μακροζωίας.  
Σύμφωνα με το θέμα που πραγματεύεται η μεταπτυχιακή έρευνα, ο πληθυσμός της 
μελέτης αφορά άτομα ηλικίας ογδόντα ετών και άνω.  Η μέθοδος συλλογής 
δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί είναι η συνέντευξη. Με την άδεια και την 
οικιοθελή επιθυμία κάθε ηλικιωμένου θα συγκεντρωθούν στοιχεία που αφορούν την 
καθημερινότητα, τον τρόπο ζωής κάθε συνεντευξιαζόμενου και την κατάσταση της 
υγείας του. Η συνέντευξη θα μαγνητοφωνείται. Θα τηρηθεί αυστηρά η ανωνυμία 
των συμμετεχόντων.  
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Σε περίπτωση που το επιθυμείται, θα είστε ενήμερος για την διεξαγωγή των 
συμπερασμάτων της έρευνας κατά την διάρκεια της συγγραφής της, και φυσικά θα 
σας παραδώσω ένα αντίτυπο μόλις ολοκληρωθεί η διατριβή.     
Ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την συνεργασία και την βοήθειά σας, που είναι πολύτιμη 
για την έναρξη και διεκπεραίωση της μεταπτυχιακής έρευνας πάνω στο σημαντικό 
θέμα της μακροζωίας που μας αφορά όλους. 
 
 
Ελισάβετ Αντωνιάδου,  
Κοινωνική Λειτουργός, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ¨Δημόσια Υγεία & 
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας¨ του τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημίου Κρήτης 
Τηλ επικοινωνίας: 6944 625188 
e-mail: elisantoniadou@hotmail.com 
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Έντυπο συγκατάθεσης συμμετοχής στην έρευνα: 

 
Εξετάζοντας τους προσδιοριστές της μακροζωίας σε 
επιλεγμένο δείγμα υπερηλίκων στην ορεινή Κρήτη 

 

Η έρευνα εκπονείται στην κοινότητα των Ζωνιανών και αφορά την διερεύνηση 

παραγόντων που συνεπικουρούν στην μακροζωία.   

 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα αποτελούνται από άτομα ογδόντα ετών και 

άνω, τα οποία θα δεχθούν να συμμετάσχουν σε μία ατομική συνέντευξη, 

διάρκειας περίπου μίας ώρας που θα μαγνητοφωνείται. Το περιεχόμενο της 

συνέντευξης θα αφορά τις συνήθειες, τον τρόπο ζωής του 

συνεντευξιαζόμενου, και πιθανά κάποια γεγονότα κατά τη διάρκεια της ζωής 

του που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικά (π.χ. ασθένεια, η γέννηση απογόνου 

κ.α.). Επίσης θα συμπεριληφθεί η υποκειμενική εικόνα του συμμετέχοντα, 

σχετικά με την ποιότητα ζωής που απολαμβάνει σήμερα & και η καταγραφή 

της  υποκειμενικής του αντίληψης σχετικά με τους παράγοντες στους οποίους 

θεωρεί  ότι οφείλεται η κατάκτηση της μακροζωίας. Τέλος οι συμμετέχοντες 

θα δεχθούν να δείξουν το βιβλιάριο ασθενείας τους ώστε να καταγραφεί η 

συχνότητα των επισκέψεων τους στο γιατρό. 

Μετά  από την ενημέρωση, της κ. Ελισάβετ Αντωνιάδου για το θέμα και τον 

σκοπό της έρευνας που διεξάγει, και έπειτα από την δέσμευση της για την 

αυστηρή τήρηση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων, δέχομαι να 

συμπεριληφθώ ως συνεντευξιαζόμενος για την συλλογή των  δεδομένων της.  

 

Υπογραφή: 

 

 

214 


	Περίληψη μεταπτυχιακής εργασίας
	Abstract
	1. Εισαγωγή
	1.1 Έννοιες και θεωρίες της γήρανσης 
	1.1.1 Υγειονομικές ανάγκες των ηλικιωμένων: παγκόσμιο επίπεδο
	1.1.2 Επιλεγμένες θεωρίες της γήρανσης 
	1.1.3 Δείκτες θνησιμότητας
	1.1.4 Αίτια θανάτου 

	1.2 Γενικές πληροφορίες για τους ηλικιωμένους 
	1.2.1 Τα προβλήματα υγείας των ηλικιωμένων ατόμων 
	1.2.2 Μεταβατικές διεργασίες κατά την τρίτη ηλικία
	1.2.3 Σημαντικά γεγονότα κοινωνιολογικής αξίας & παρατήρησης, σε σχέση με την γήρανση του πληθυσμού σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
	1.2.4 Παράθεση των σύγχρονων στατιστικών στοιχείων για την θνησιμότητα στην Ελλάδα σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας (2007) 

	1.3 Σκοπός – Στόχοι της μελέτης

	2. Μεθοδολογία έρευνας
	2.1 Αντικείμενο και  σχεδιασμός της έρευνας 
	2.2  Επιχειρηματολόγηση για την επιλογή της ποιοτικής μεθοδολογίας σε σχέση με το αντικείμενο της μελέτης (μακροζωία)
	2.3 Ιστορικό Έρευνας
	2.4 Δειγματοληψία
	2.6 Καταγραφή και ανάλυση δεδομένων
	2.7 Συσχέτιση κατηγοριοποίησης ερευνητικής ανάλυσης και θεωρίας 

	3. Αποτελέσματα 
	3.1 Σύγκριση δημογραφικών στοιχείων των ατόμων του δείγματος 
	3.1.1. Σύνοψη των βασικών χαρακτηριστικών του τρόπου διαβίωσης των ηλικιωμένων του δείγματος (Περιγραφή)
	3.1.2 Σύγκριση δημογραφικών χαρακτηριστικών των ηλικιωμένων του Δείγματος (Περιγραφή)
	3.1.3 Σύγκριση θεαματικών επιλογών κατά την έναρξη των συνεντεύξεων

	3.2 Αποτύπωση των ιστορικών υγείας των ατόμων του δείγματος & προσπάθεια συσχέτισης τους με την συχνότητα επισκέψεων στις τοπικές υπηρεσίες υγείας 
	3.3 Τρόπος ζωής 
	3.3.1 Κατανάλωση βοτάνων- παραδοσιακές πρακτικές ίασης
	3.3.2 Διατροφικές συνήθειες 
	3.3.3 Καθημερινή δραστηριότητα

	3.4 Η Πνευματικότητα
	3.5 Δυσκολίες

	4. Συζήτηση 
	4.1 Δημογραφικά στοιχεία & βασικά χαρακτηριστικά διαβίωσης: 
	4.2 Επισκεψιμότητα των ηλικιωμένων σε υπηρεσίες υγείας & υποκειμενική αξιολόγηση αυτών
	4.3 Κατανάλωση βοτάνων- παραδοσιακές πρακτικές ίασης
	4.4. Διατροφικές συνήθειες 
	4.5 Καθημερινή δραστηριότητα
	4.6 Πνευματικότητα 
	4.7 Αντιφάσεις, ερμηνείες, ερωτήματα για περαιτέρω έρευνα

	5. Συμπεράσματα
	Βιβλιογραφία
	Παραρτήματα
	Οικογενειακή ζωή
	Ιστορικό υγείας: 
	Επισκεψιμότητα & αξιολόγηση του κέντρου υγείας & περιφεριακού ιατρείου:
	Τρόπος ζωής 
	Κατανάλωση βότανων
	Διατροφή 
	Καθημερινή δραστηριότητα - ρουτίνα

	Στάση ζωής
	Αναπαραστάσεις:
	Αντιλήψεις:
	Πνευματικότητα:

	Οικογενειακή ζωή:
	Πατρική οικογένεια: 
	Άμεση οικογένεια

	Επαγγελματική ζωή:
	Ιστορικό υγείας:
	Επισκεψιμότητα & αξιλόγηση κέντρου υγείας & περιφεριακού ιατρείου:
	Τρόπος ζωής 
	Κατανάλωση βοτάνων
	Διατροφή : 
	Καθημερινή δραστηριότητα:

	Σταση ζωής
	Αναπαραστάσεις: 
	Αντιλήψεις:
	Πνευματικότητα:

	Οικογενειακή ζωή
	Επαγγελματική ζωή
	Ιστορικό υγείας:
	Επισκεψιμότητα & αξιολόγηση σε κέντρα υγείας & περιφεριακό ιατρείο
	Τρόπος ζωής 
	Σταση ζωής
	Αναπαραστάσεις:
	Αντιλήψεις
	Πνευματικότητα 

	Επαγγελματική ζωή:
	Ιστορικό υγείας:
	Επισκεψιμότητα & αξιολόγηση σε κέντρα υγείας & περιφεριακό ιατρείο:
	Τρόπος ζωής 
	Κατανάλωση βοτάνων – παραδοσιακές πρακτικές:
	Διατροφή : 
	Καθημερινή δραστηριότητα:

	Στάση ζωής 
	Αναπαραστάσεις:
	Αντιλήψεις:
	Πνευματικότητα 

	Οικογενειακή ζωή
	Επισκεψιμότητα & αξιολόγηση σε κέντρα υγείας & περιφεριακό ιατρείο
	Τρόπος ζωής 
	Κατανάλωση βοτάνων:
	Διατροφή: 
	Καθημερινή δραστηριότητα: 

	Σταση ζωής
	Αναπαραστάσεις:
	Αντιλήψεις: 
	Πνευματικότητα:

	Οικογενειακή ζωή
	Επαγγελματική ζωή
	Ιστορικό υγείας
	Επισκεψιμότητα & αξιολόγηση σε κέντρα υγείας & περιφεριακό ιατρείο
	Τρόπος ζωής 
	Κατανάλωση βοτάνων
	Διατροφή:
	Καθημερινή δραστηριότητα:

	Σταση ζωής
	Αναπαραστάσεις:
	Αντιληψεις:
	Πνευματικότητα:

	Οικογενειακή ζωή:
	Πατρική οικογένεια
	Άμεση οικογένεια

	Επαγγελματική ζωή:
	Ιστορικό υγείας:
	Επισκεψιμότητα & αξιολόγηση κέντρου υγείας & περιφεριακού ιατρείου:
	Τρόπος ζωής 
	Κατανάλωση βοτάνων
	Διατροφή : 
	Καθημερινή δραστηριότητα:

	Στάση ζωής 
	Αναπαραστάσεις:
	Αντιλήψεις:
	Πνευματικότητα:

	Οικογενειακή ζωή:
	Πατρική οικογένεια
	Άμεση οικογένεια

	Επαγγελματική ζωή:
	Ιστορικό υγείας:
	Επισκεψιμότητα & αξιολόγηση κέντρου υγείας & περιφεριακού ιατρείου:
	Τρόπος ζωής 
	Κατανάλωση βοτάνων – παραδοσιακές πρακτικές:
	Διατροφή : 
	Καθημερινή δραστηριότητα - ρουτίνα:

	Στάση ζωής:
	Αναπαραστάσεις:
	Αντιλήψεις:
	Πνευματικότητα:

	Οικογενειακή ζωή
	Επαγγελματική ζωή:
	Ιστορικό υγείας: 
	Επισκεψιμότητα & αξιολόγηση σε κέντρο υγείας & περιφεριακό ιατρείο:
	Τρόπος ζωής:
	Στάση ζωής
	Αναπαραστάσεις :
	Αντιλήψεις :
	Πνευματικότητα : 


