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ΠερίληψηΗ παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση και στον εντοπισμότων αναγκών των ηλικιωμένων ενός ΚΑΠΗ στο Ηράκλειο της Κρήτης.Πραγματοποιήθηκε μια ποσοτική έρευνα στην οποία χρησιμοποιήθηκε η-μι-δομημένο ερωτηματολόγιο και το δείγμα επιλέχθηκε με τυχαιοποιημένησυστηματική δειγματοληψία. Μέσα από την έρευνα συλλέχθηκαν δεδομέ-να αναφορικά με το κοινωνικό δίκτυο των ηλικιωμένων, τη σωματική υ-γεία τους καθώς και τη συναισθηματική κατάσταση τους.  Επίσης, συλλέ-χθηκαν δεδομένα αναφορικά με τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουνστον ελεύθερο χρόνο τους οι ηλικιωμένοι, τους βασικότερους λόγους πουεγγράφονται στο ΚΑΠΗ, καθώς και πληροφορίες αναφορικά με τη χρήσητων υπηρεσιών του Κ.Α.Π.Η.Η παρούσα έρευνα κατέληξε σε 3 προτάσεις: Α) Στην ανάγκη διασύν-δεσης μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων φροντίδας και να λειτουργή-σουν παράλληλα ή συνοδευτικά με τα ΚΑΠΗ, Β) οι παροχές από τις κοινω-νικές υπηρεσίες προς τους ηλικιωμένους πρέπει να στοχεύουν και στηναυτονομία για τα μέλη της οικογένειας καθώς και το οικογενειακό δίκτυοκαι Γ) θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ηλικιωμένες γυναίκες, ώ-
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στε να γίνει ο απαραίτητος σχεδιασμός στα προγράμματα που λειτουρ-γούν στα Κ.Α.Π.Η.Οι προτάσεις που γίνονται μέσα από την παρούσα έρευνα αποσκο-πούν στο να συμβάλλουν στην καλύτερη και πιο συντονισμένη λειτουργίατων ΚΑΠΗ, μέσα από την κατανόηση των αναγκών των ίδιων των ηλικιω-μένων.
Λέξεις κλειδιά: ΚΑΠΗ, ηλικιωμένοι, γυναικείος πληθυσμός

AbstractThe current study aims to identify elderly persons’ needs in oneK.A.Π.Η (Centers for Older persons’ Open Protection) in Heraklion, Crete. Aquantitative research was conducted, in which a semi-structured question-naire was used and random sample was collected. Data was collected re-garding elderly persons’ social life, their health and their emotional condi-tion. Also, data was collected regarding the activities they undertake intheir free time, the reasons they joined in K.A.Π.Η and lastly on how theyparticipate in activities organised by Κ.Α.Π.Η..The current study concluded to the following 3 proposals: Α) There isneed to link various social care programmes to the services provided byΚ.Α.Π.Η, Β) the services offered by social services to elderly have to em-power their family’s network autonomy and C) special focus has to be givento elderly women, in order to plan specialized programs for them.The proposals presented in this study aim to enhance the function ofΚ.Α.Π.Η, through the understanding of elderly persons’ needs.
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ΕισαγωγήΟι ηλικιωμένοι πάντοτε αποτελούσαν ιδιαίτερο μέρος κάθε κοινωνίας.Οι «απόμαχοι της ζωής» βρίσκονται σε μια μεταβατική περίοδο της ζωήςτους. Η έξοδος από την παραγωγική διαδικασία, η συνταξιοδότηση, οι αρ-
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ρώστιες και οι ασθένειες, ο πιθανός θάνατος του/της συζύγου καθώς καιοι πιθανές αλλαγές στο οικογενειακό περιβάλλον αποτελούν μερικές απότις σημαντικότερες αλλαγές που μπορούν να επέλθουν στην ζωή κάποιουατόμου που περνάει στην τρίτη ηλικία. Επιπλέον, μια από τις πιθανές αλ-λαγές που συναντόνται στην τρίτη ηλικία είναι ο τόπος που τους παρέχε-ται φροντίδα καθώς και από ποιους παρέχεται αυτή η φροντίδα (Sta-jduhar 2003). Επομένως, είναι κατανοητό ότι τα ηλικιωμένα άτομα πρέπεινα τύγχουν ιδιαίτερης προσοχής και φροντίδας από την πολιτεία, ώστε νακαταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που έχουν να αντιμετω-πίσουν.Στην εποχή μας γίνεται λόγος για την αύξηση του αριθμού των ηλι-κιωμένων ατόμων καθώς και την φροντίδα που απαιτείται για αυτή τηνκοινωνική ομάδα. Στην Ευρώπη το ταχύτερα αυξανόμενο τμήμα του πλη-θυσμού είναι ηλικίας 60 και άνω.  Σύμφωνα με την ειδική σύνοδο τουΟ.Η.Ε. στις αρχές της δεκαετίας του 1980: Ο αριθμός των ατόμων ηλικίας65 ετών και άνω θα ανέλθει το 2025 σε 1.121.000.000 από 214.000.000που ήταν το 1950. Από το 1975 έως το 2025 ο παγκόσμιος πληθυσμός θατριπλασιασθεί, ο πληθυσμός των ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών θα πε-νταπλασιασθεί, και ο πληθυσμός των ατόμων ηλικίας άνω των 80 ετών θααυξηθεί κατά επτά φορές. Τα στατιστικά επιβεβαιώνουν το γεγονός αυτό,καθώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει παρατηρηθεί ότι σε σύγκριση με την δε-καετία του 1970 υπάρχει αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης κατά τηγέννηση κατά 5,5 χρόνια για τις γυναίκες και κατά 5 χρόνια για τους άν-δρες (Ιnternet 1). Επιπλέον, η αυξανόμενη τάση του φαινομένου συνδέθη-κε με τη σημαντική μείωση της βρεφικής θνησιμότητας, τη μείωση τηςγεννητικότητας καθώς και με την έντονη μετανάστευση του παραγωγικούδυναμικού της χώρας κατά την πρώτη δεκαετία της μεταπολεμικής περιό-δου. Παρόλα αυτά, πρέπει να τονιστεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τουπληθυσμού των αναπτυγμένων χωρών διαβιεί σε αγροτικές περιοχές(WHO 1991).Η γήρανση του πληθυσμού αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενεςδύο δεκαετίες. Αυτή η βελτίωση στην ζωή των ανθρώπων πρόκειται να ε-πιφέρει αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων· οι προβλέψεις υποστηρί-ζουν ότι οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών θα αυξηθούν από 16,1% το 2000σε 27,5% το 2050, και τα άτομα άνω των 80 ετών από 3,6% του πληθυ-σμού το 2000, σε 10% το 2050. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο
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στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος(ΕΣΥΕ), το έτος 2030, ο αριθμός των ατόμων άνω των 60 ετών, στη χώραμας θα αυξηθεί κατά 10% φτάνοντας το 1/3 του συνόλου.Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι, πλέον λόγω της αύξησης του προσδόκι-μου επιβίωσης οι ηλικιωμένοι διακρίνονται σε εκείνους της τρίτης ηλικίας,άτομα από 60-65 ετών μέχρι 70-75 ετών, και τα άτομα της τέταρτης ηλικί-ας, δηλαδή άτομα άνω των 70-75 ετών. Ο διαχωρισμός αυτός βασίζεταικαθαρά σε βιολογικούς λόγους· τα άτομα της τρίτης ηλικίας βρίσκονται σε– θεωρητικά – καλή κατάσταση υγείας και μπορούν να συμμετέχουν ενερ-γά στον κοινωνικό τους περίγυρο ή ακόμα και να εργάζονται, εφ’όσον τοεπιθυμούν. Τα άτομα της τέταρτης ηλικίας, θεωρητικά πάλι, βρίσκονται σεχειρότερη κατάσταση υγείας και πιθανότατα δεν μπορούν να αυτοεξυπη-ρετηθούν.Η αναμενόμενη αύξηση του συνόλου των ηλικιωμένων ατόμων αναμ-φίβολα επηρεάζει πολλούς τομείς της κοινωνικής πολιτικής μιας χώρας.Κατά κύριο λόγο, θα υπάρχει αυξημένη ζήτηση για παροχή μακροχρόνιαςμέριμνας και φροντίδας για τους ηλικωμένους. Αυτό συνεπάγεται στην α-νάγκη καλύτερης οργάνωσης των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υγείακαθώς και περαιτέρω ενίσχυση και χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφά-λειας, ειδικά όταν προωθούνται πολιτικές παροχής φροντίδας στην κοινό-τητα, αντί σε κλειστού τύπου ιδρύματα (James 1999). Επιπλέον, αυξάνο-νται και οι ανάγκες για την εύρεση και αξιοποίηση του κατάλληλου εργα-τικού δυναμικού που θα μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις συνθήκες. Έ-τσι, κάτω από ένα γενικότερο πλαίσιο γίνεται εμφανές ότι η δημογραφικήγήρανση του πληθυσμού αποτελεί ένα κυρίαρχο δεδομένο με σοβαρότατεςκοινωνικές, οικονομικές, ασφαλιστικές, προνοιακές, και υγειονομικές προ-εκτάσεις.

Πολιτικές και οργανισμοί για την τρίτη ηλικίαΓια να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία οι επερχόμενες αλ-λαγές, είναι απαραίτητη η ύπαρξη των κατάλληλων πολιτικών και πρακτι-κών. Ωστόσο, στην χώρα μας η κοινωνική πρόνοια για την τρίτη ηλικία χα-ρακτηρίζεται κυρίως από τον ρόλο που παίζει η οικογένεια. Ωστόσο,παρ’ότι μια τέτοια πρακτική είναι επιθυμητή, έρευνες έχουν αποδείξει ότι
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τα μέλη της οικογένειας που προσφέρουν τέτοια βοήθεια, η παράλληλη ε-νασχόληση τους με την εργασία οδηγεί σε σημαντικό στρες και ψυχολογι-κό βάρος (Grunfeld et.al 2004), καθώς και σε αδυναμία να ανταποκριθούνστις υποχρεώσεις τους σε φροντίδα και δουλειά (MacBride-King 1999).Ωστόσο, από την πλευρά της Πολιτείας υπάρχει έλλειψη μιας συντονι-σμένης πολιτικής ή προσπάθειας στον τομέα της προστασίας της τρίτης η-λικίας. Αυτός ο στόχος αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα, καθώς οι ηλικιω-μένοι αποτελούν μια ανομοιόμορφη ομάδα, πέρα από το κοινό χαρακτηρι-στικό της ηλικίας τους. Επομένως, το όλο εγχείρημα αποτελεί μεγάλη πρό-κληση για τους αρμόδιους φορείς, καθώς πρέπει συνεχώς να αναζητούνταιεκείνες οι πολιτικές και οι μέθοδοι με τους οποίους θα μπορέσουν να τουςπαρέχουν φροντίδα και προστασία, ώστε να παραμείνουν ενεργά και αυ-τόνομα άτομα. Στην Ελλάδα η κύρια ευθύνη για την παροχή ανοιχτής περί-θαλψης σε ηλικιωμένους εναπόκειται στα ΚΑΠΗ, τα ΚΗΦΗ και στις ΛέσχεςΦιλίας του Δήμου Αθηναίων.Τα ΚΑΠΗ ουσιαστικά αποτελούν τη μοναδική πολιτική για την τρίτηηλικία και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της πολιτεί-ας να βοηθήσουν τα άτομα της τρίτης ηλικίας να ανταπεξέλθουν στις προ-κλήσεις και τις αλλαγές που επέρχονται σε αυτή την περίοδο της ζωήςτους. Γι’αυτό, είναι ένας θεσμός που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής και επι-τυχημένος.Τα ΚΑΠΗ ξεκίνησαν την λειτουργία τους το 1984, ύστερα από νομοθέ-τημα του Υπουργείου Υγείας και Προνοίας. Ύστερα από σχεδόν 25 χρόνιαλειτουργίας, στην χώρα μας λειτουργούν μέσω των ΟΤΑ πάνω από 900 κέ-ντρα, κάτι το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αποδοχήςτους. Πρωταρχικός στόχος των ΚΑΠΗ είναι η προάσπιση των κοινωνικώνδικαιωμάτων των ηλικιωμένων μέσω της παραμονή τους στην κοινότητακαι στην γειτονιά και η διατήρηση τους σε ενεργούς και δημιουργικούςπολίτες, ώστε να αποφευχθεί η ιδρυματική κλειστή περίθαλψη. Οι σκοποίτων ΚΑΠΗ μπορούν να συνοψιστούν στους εξής: α) στην πρόληψη βιολο-γικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων,προκειμένου να παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη στην κοινότητατους του κοινωνικού συνόλου, β) στην διαφώτιση και στην συνεργασίατου κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα θέματαπου αφορούν τους ηλικιωμένους και γ) στην πρωτογενή (εμβολιασμοί,συμβουλές για την αποφυγή ατυχημάτων) και δευτερογενή πρόληψη (ια-
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τρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση).Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από μια σειρά από υπηρε-σίες που προσφέρουν τα ΚΑΠΗ. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, οργανώνονταιδιαλέξεις και επιμορφωτικά σεμινάρια για θέματα που αφορούν και εν-διαφέρουν τους ηλικιωμένους, οργανώνονται ψυχαγωγικές εκδηλώσεις,δημιουργούνται εθελοντικές ομάδες και τέλος παρέχονται οδηγίες καισυμβουλευτική για την φροντίδα και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψητους.Από την άλλη πλευρά, τα ΚΗΦΗ αποτελούν σύγχρονες ανοικτές δομέςημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων, που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετη-θούν απόλυτα. Τα ΚΗΦΗ προσφέρουν σημαντικό έργο στην παροχή φρο-ντίδας στους ηλικιωμένους αποσκοπώντας στην παραμονή τους στο οι-κείο περιβάλλον τους με στόχο να ενισχύσουν την συνοχή της οικογένειαςκαι να αποτρέψουν την ιδρυματική περίθαλψη τους. Τα ΚΗΦΗ προσφέ-ρουν υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας, προγράμματα δημιουργικής α-πασχόλησης καθώς και προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινω-νικών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων.Τέλος, οι Λέσχες Φιλίας αποτελούν μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθη-ναίων και λειτουργούν σε επίπεδο συνοικίας. Ο σκοπός αυτού του θεσμούείναι παρεμφερής με εκείνον των ΚΑΠΗ. Αποτελούν χώρο όπου οι ηλικιω-μένοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με συνομηλίκους, να ψυχαγωγηθούνκαι να περάσουν δημιουργικά την μέρα τους. Ημερήσιες εκδρομές, επισκέ-ψεις σε πολιτιστικούς χώρους, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης,καθώς και προγράμματα εργοθεραπείας και φυσιοθεραπείας περιλαμβά-νονται στα προγράμματα των Λεσχών Φιλίας. Επιπλέον, τα μέλη έχουνδωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ιατρείων. Τα προγράμ-ματα αυτά έχουν μεγάλη απήχηση στον πληθυσμό της Αθήνας, όπου υπο-λογίζεται ότι ημερησίως εξυπηρετούνται 1.000 άτομα.Η λειτουργία των παραπάνω θεσμών αναμφισβήτητα προσφέρει ση-μαντικές υπηρεσίες στα ηλικιωμένα άτομα. Ωστόσο, η παροχή προστασίαςκαι φροντίδας προς τους ηλικιωμένους μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρωμέσα από μια πιο συντονισμένη προσπάθεια σε συλλογικό επίπεδο. Σε μιαπρώτη φάση, είναι βασική ανάγκη να διασυνδεθούν να ΚΑΠΗ και να προ-σφέρουν πιο συντονισμένες υπηρεσίες. Ωστόσο, για να καταστεί δυνατή ηβελτίωση των υπηρεσιών, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ποιες είναι οι α-νάγκες των ηλικιωμένων, τα ενδιαφέροντα τους και οι προσδοκίες τους α-
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πό αυτούς τους θεσμούς. Μόνο αφού γίνουν οι ενδιαφερόμενοι – σε αυτήτην περίπτωση οι ηλικιωμένοι – κοινωνοί μιας συλλογικής προσπάθειας θαείναι εφικτή η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μέσα από την πα-ρούσα έρευνα έγινε μια προσπάθεια να διερευνηθούν ακριβώς αυτές οι α-νάγκες και τα ενδιαφέροντα των ηλικιωμένων, με απώτερο στόχο να γίνεικατανοητό με ποιο τρόπο/ους μπορούν οι παραπάνω στόχοι να επιτευ-χθούν.Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας που έλαβεχώρα σε ένα ΚΑΠΗ στο Ηράκλειο Κρήτης. Στο επόμενο μέρος του άρθρουακολουθεί η περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολούθησε η έρευνα καιπαρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Στο τελευταίο κομμάτιτου άρθρου γίνεται μια συζήτηση των ευρημάτων καθώς και προτάσειςπου πηγάζουν από αυτά.

Μεθοδολογία
ΔειγματοληψίαΗ μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 50 ατόμων από το σύνολο των300 ενεργών μελών του ΚΑΠΗ Ν. Αλικαρνασσού. Το δείγμα επιλέχθηκε μετυχαιοποιημένη συστηματική δειγματοληψία, από το μητρώο των ενερ-γών μελών του ΚΑΠΗ, το οποίο διαμορφώθηκε για τις ανάγκες της παρού-σας μελέτης έπειτα από την επεξεργασία του μητρώου όλων των μελώντου ΚΑΠΗ. Πιο συγκεκριμένα, επιλέξιμοι να συμμετέχουν στην μελέτη ήτανόλα τα ενεργά μέλη. Ως ενεργά μέλη θεωρήθηκαν όλα τα άτομα που χρησι-μοποιούν τις υπηρεσίες του ΚΑΠΗ και συμμετέχουν σε ομάδες και δραστη-ριότητες που διοργανώνει το ΚΑΠΗ με μια ελάχιστη συχνότητα (π.χ. 2/5συμμετοχής στις ετήσιες εκδρομές). Για τον προσδιορισμό τον επιλέξιμωνμελών πραγματοποιήθηκε διαλογή βάσει κριτηρίων στηριζόμενη στα μη-τρώα των υπηρεσιών του ΚΑΠΗ (π.χ. ιατρονοσηλευτική υπηρεσία, φυσι-κοθεραπεία) και στα παρουσιολόγια που τηρούνται στις ομάδες που λει-τουργούν στο ΚΑΠΗ (π.χ. ομάδες μπότζια, εκδρομών, χορωδίας). Από τοντελικό κατάλογο με τα ενεργά μέλη που προέκυψε επιλέχθηκαν 50 άτομαμε συστηματική τυχαιοποιημένη επιλογή.
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Διαδικασία Συλλογής ΠληροφοριώνΗ συλλογή των πληροφοριών πραγματοποιήθηκε από σπουδαστέςτου Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης κατά τη διάρκεια τηςεργαστηριακής τους άσκησης. Κατά τη συλλογή των πληροφοριών χρησι-μοποιήθηκε ημιδομημένο ερωτηματολόγιο, για τη συμπλήρωση του οποί-ου υπεύθυνοι ήταν οι ίδιοι οι σπουδαστές αφού έλαβαν την απαραίτητηκαθοδήγηση και εκπαίδευση από τον επόπτη. Η αυτοσυμπλήρωση του ε-ρωτηματολογίου αποφεύχθηκε δεδομένης της ανομοιογένειας στο μορ-φωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων. Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμε-τοχή στη μελέτη ήταν η εκ των προτέρων ενημέρωση των υποψηφίωνσυμμετεχόντων για την έρευνα και η προφορική συγκατάθεσή τους. Για τολόγο αυτό διαμορφώθηκε έντυπο ενημέρωσης συμμετεχόντων, το οποίοπεριελάμβανε πληροφορίες σχετικές με την ιδιότητα και τον ρόλο τωνσπουδαστών, το χωροχρόνο, το σκοπό και τον τρόπο διεξαγωγής της με-λέτης καθώς και ζητήματα εμπιστευτικότητας, εχεμύθειας, τήρησης της α-νωνυμίας και προοπτικής κοινοποίησης των αποτελεσμάτων μετά την ο-λοκλήρωση της μελέτης. Ο τόπος διεξαγωγής της έρευνας ήταν οι χώροιτου ΚΑΠΗ. (κεντρικό κτήριο, παράρτημα και αθλητικό κέντρο μπότζια).
Ερευνητικό ΕργαλείοΤο ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα ημιδομημένοερωτηματολόγιο, το οποίο κατασκευάστηκε για να εξυπηρετήσει το σκοπότης μελέτης και δοκιμάστηκε πιλοτικά σε μικρό αριθμό ηλικιωμένων προ-κειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός κατανόησής του. Για την κατασκευή τουπραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση και συζητήσεις με επαγ-γελματίες που εργάζονται με την τρίτη ηλικία καθώς και με ηλικιωμένους.Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 6 ενότητες και συνολικά 26 ερωτήσεις.Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ενότητα εξέταζε τα κοινωνικό – δημογραφικάχαρακτηριστικά των συμμετεχόντων όπως την ηλικία, το φύλο, την οικο-γενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, το επάγγελμα πριν από τησυνταξιοδότηση κ.α. Η δεύτερη ενότητα διερευνούσε μέσα από κλειστές ε-ρωτήσεις πολλαπλών επιλογών ή διχοτομικής απάντησης, το κοινωνικόδίκτυο των συμμετεχόντων όπως την ύπαρξη συγγενών σε κοντινή από-σταση, τη συχνότητα των επαφών μαζί τους, τον προσδιορισμό των ατό-
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μων που φροντίζουν τον συμμετέχοντα σε περίπτωση ασθενείας, κ.α. Ητρίτη ενότητα εξέταζε τη σωματική υγεία των συμμετεχόντων και μελώντης οικογενείας τους καθώς και τη συναισθηματική τους κατάσταση (συ-ναισθηματική διάθεση κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες), μέσα από ερω-τήσεις πολλαπλών επιλογών καθώς και με κλίμακες διαβάθμισης τύπουLikert. Η τέταρτη ενότητα διερευνούσε τις τρέχουσες ασχολίες και τα εν-διαφέροντα των συμμετεχόντων μέσα από ερωτήσεις ανοικτού τέλουςπου περιελάμβαναν σειρά δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου (π.χ. ΜΜΕ,ανάγνωση βιβλίων, ανατροφή εγγονιών). Η πέμπτη ενότητα εκτιμούσε τοβαθμό και την πηγή ενημέρωσης καθώς και τους λόγους και το βαθμόσυμμετοχής των ηλικιωμένων στις υπηρεσίες του ΚΑΠΗ (π.χ. ιατρονοση-λευτική υπηρεσία) και στις δραστηριότητές του (π.χ. εκδρομές, διαλέξεις,εκδηλώσεις).. Η έκτη και τελευταία ενότητα αναφερόταν σε ζητήματα σχε-τικά με τον τόπο διαμονής και διερευνούσε μέσα από ανοικτές ερωτήσεις,τα προβλήματα της περιοχής και τις προτεινόμενες λύσεις για τη βελτίωσητης ποιότητας διαβίωσης μέσα από αναμνήσεις θετικών εμπειριών από τηδιαβίωση στο παρελθόν.

ΑποτελέσματαΑπό την επεξεργασία των κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστι-κών (Πίνακας 1) προκύπτει ότι οι 26 (52%) από τους συμμετέχοντες ήτανάντρες, η μέση ηλικία τους ήταν τα 72 έτη, στην πλειοψηφία τους ήταν έγ-γαμοι (76%) και είχαν κατά μέσο όρο 3 παιδιά. Η πλειοψηφία των συμμε-τεχόντων ήταν απόφοιτοι δημοτικής εκπαίδευσης (76%) και τα πιο συχνάεπαγγέλματα που ασκούσαν πριν από τη συνταξιοδότησή τους ήταν τουοικοδόμου, του γεωργού, του οδηγού και της νοικοκυράς. Οι 36 (72%) απότους ερωτώμενους ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και οι 11 (22%) στον ΟΓΑ.Οι  (96%) δήλωσαν ότι διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία και οι (84%) σεμονοκατοικία.Αναφορικά με το κοινωνικό δίκτυο προέκυψε ότι το 24% έμενε μόνοτου και το 56% συμβίωνε με 1 επιπλέον άτομο στο ίδιο σπίτι. Οι (82%) α-νέφεραν ότι έχουν συγγενείς σε κοντινή απόσταση και οι 33 (66%) ότι δέ-χονται καθημερινά επισκέψεις από τους στενούς συγγενείς τους. Οι 33(66%) δήλωσαν ότι δέχονται τη φροντίδα των παιδιών τους σε περίπτωση
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ανάγκης ή ασθένειας και οι 28 (56%) τη φροντίδα του / της συζύγου.Όσον αφορά στη σωματική υγεία των συμμετεχόντων, η πλειοψηφίαανέφερε ότι αντιμετωπίζει κυκλοφορικά (70%) και μυοσκελετικά προβλή-ματα (38%) με κυριότερα την αρτηριακή υπέρταση (50%), το ζάχαρο(38%), τα καρδιολογικά προβλήματα (26%), τα αρθριτικά (24%) και τοαυχενικό (22%). Τα κυκλοφορικά και τα μυοσκελετικά προβλήματα ανα-φέρθηκαν ως συχνότερα προβλήματα των στενών συγγενών από το 46%και το 26% των συμμετεχόντων αντίστοιχα.Από την κλίμακα που αφορούσε στη συναισθηματική κατάστασητων συμμετεχόντων προέκυψε ότι το 48- 52% των ερωτώμενων ανέφερανότι τον περισσότερο καιρό έως πάντα αισθάνονται α) χαρούμενοι και μεκαλή διάθεση, β) φρέσκοι και ξεκούραστοι, και γ) ότι η καθημερινή τουςζωή έχει γεμίσει με πράγματα που τους ενδιαφέρουν. Στην ερώτηση πουαφορούσε στο βαθμό που οι συμμετέχοντες αισθάνονται δραστήριοι καιγεμάτοι ενέργεια, το 68% δήλωσε ότι έχει τη συγκεκριμένη διάθεση τονπερισσότερο καιρό έως κάθε μέρα.Στις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, το 58% των ηλικιωμένωνδήλωσαν ότι αφιερώνουν τον περισσότερο χρόνο τους στην ενημέρωσηκαι ψυχαγωγία από τα Μ.Μ.Ε., το 44% σε συναντήσεις με φίλους και σεπεριπάτους, το 42% στο νοικοκυριό, το 34% σε κηπουρικές- αγροτικές ερ-γασίες, το 20% στην ανατροφή των εγγονιών, ενώ πολύ μικρό ποσοστό α-νέφερε την ανάγνωση βιβλίων, τη συμμετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώ-σεις. Κανένας συμμετέχοντας δεν ανέφερε προσφορά εθελοντικής εργασί-ας. Ως βασικότεροι λόγοι εγγραφής στο ΚΑΠΗ, αναφέρθηκαν η ιατρο-φαρμακευτική φροντίδα από το 34%, η ανάγκη για κοινωνική επαφή απότο 26%, η ψυχαγωγία- ενημέρωσή από το 14%, η μοναξιά από το 10% καιη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου από το 10%. Τέλος, 4% των συμμετε-χόντων ανέφεραν ότι παρακινήθηκαν από κάποιο φίλο ή συγγενή, ενώ 2%ανέφεραν διάφορους λόγους όπως ότι το Κ.Α.Π.Η. θεωρείται αυτονόητο α-πό τη στιγμή που συνταξιοδοτηθούν, κ.τ.λ.Όσον αφορά στη χρήση των υπηρεσιών του Κ.Α.Π.Η., το 26% ανέ-φερε ότι απευθύνεται στην κοινωνική λειτουργό, το 86% στο ιατρο- νοση-λευτικό προσωπικό και το 40% στο φυσιοθεραπευτή. Από τις ομάδες πουδραστηριοποιούνταν στο ΚΑΠΗ τη μεγαλύτερη συμμετοχή βρέθηκε να συ-γκεντρώνει η ομάδα εκδρομής (30%) με αμέσως επόμενη την ομάδα μπό-
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τζια (28%) ενώ τα υψηλότερα ποσοστά αποχής συγκέντρωνε η ομάδα αλ-ληλοβοήθειας (94%) και η ομάδα χορωδίας (94%). Στις εκδηλώσεις- δια-λέξεις που διοργανώνονται από το Κ.Α.Π.Η., το 66% δήλωσε ότι συμμετέχεισυχνά έως πολύ συχνά.Σχετικά με το ποιες επιπλέον δραστηριότητες-υπηρεσίες θα επιθυ-μούσαν οι ηλικιωμένοι να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες του Κ.Α.Π.Η.,80% δεν ανέφερε κάτι συγκεκριμένο, ενώ ανάμεσα στις προτάσεις που έ-καναν τα υπόλοιπα μέλη του Κ.Α.Π.Η., ήταν η δημιουργία μιας ομάδας αλ-ληλοβοήθειας όπως λειτουργούσε παλιότερα και επισκέπτονταν ηλικιω-μένα άτομα, φυλακισμένους και άλλα άτομα που είχαν ανάγκες. Επίσης,κάποια μέλη πρότειναν ένα ξεχωριστό χώρο για τις ομιλίες που οργανώνο-νται από το Κ.Α.Π.Η., καθώς και την δημιουργία μίας ομάδας μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής ή ομάδα οικοκυρικής και μια ομάδα περιπάτου-πεζοπορίας.Ως κυριότερα προβλήματα της περιοχής αναφέρθηκαν από το 44%των συμμετεχόντων η ηχορύπανση εξαιτίας του μεγάλου αριθμού αυτοκι-νήτων και φορτηγών καθώς και το αεροδρόμιο. Επίσης, σημαντικό πρό-βλημα για τους περισσότερους βρέθηκε να αποτελεί η καθαριότητα τωνδημόσιων χώρων και η κακή κατάσταση του οδοστρώματος που αποτε-λούν ένα καθημερινό κίνδυνο ατυχημάτων για τους κατοίκους της περιο-χής. Τέλος, υπογραμμίστηκε η ύπαρξη κεραιών κινητής τηλεφωνίας κοντάσε κατοικήσιμες περιοχές, η οποία βρέθηκε να αποτελεί σοβαρό πρόβλημαγια τους κατοίκους της περιοχής. Οι περισσότεροι από τους ερωτώμενουςεξέφρασαν την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων πάρκων, την ύπαρξησυχνότερης συγκοινωνίας καθώς και την αύξηση των εμπορικών κατα-στημάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά στην περιοχή.
Διαφορές των συμμετεχόντων με βάση το φύλοΣύμφωνα με την κατανομή των συμμετεχόντων ως προς το φύλο,προέκυψε ότι το 73,1% των ανδρών και το 50% των γυναικών ανήκανστην ηλικιακή ομάδα 70 έως 79 έτη. Το 41,7% των γυναικών ήταν χήρες ήδιαζευγμένες και το 7,7% από τους άνδρες βρισκόταν σε κατάσταση χη-ρείας. Το 3,8% των ανδρών και αντίστοιχα το 8,3% των γυναικών δεν είχεαποκτήσει κανένα παιδί. Το 38,5% των ανδρών και το 16,6% των γυναι-κών είχε τέσσερα ή περισσότερα παιδιά.
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Το 84,6% των ανδρών και το 66,7% των γυναικών είχαν εκπαίδευσηεπιπέδου δημοτικού. Το ποσοστό των αναλφάβητων γυναικών βρέθηκε ναείναι 29,2%, ενώ κανένας αναλφάβητος δεν βρέθηκε μεταξύ των ανδρών.Το 66,7% των γυναικών ασχολούνταν αποκλειστικά με τα οικιακά ενώ το33,3% ακολούθησε κάποιο άλλο επάγγελμα. Αντίστοιχα, το 46,2% των αν-δρών ήταν οικοδόμοι και το 53,3% ασχολούνταν με διαφορετική εργασία.Το 11,5% των ανδρών ζούσαν μόνοι και 37,5% των γυναικών. Οι άν-δρες που ανέφεραν ότι μένουν μαζί με ένα επιπλέον άτομο άγγιζαν το73,1%, ενώ οι γυναίκες το 37,5%. Το 80,8% από τους άνδρες δήλωσε ότιδέχεται την φροντίδα της συζύγου και το 61,5% τη φροντίδα των παιδιών,ενώ αντίθετα στις γυναίκες το 29,2% ανέφερε ότι δέχεται την φροντίδατου συζύγου και το 70,8% των παιδιών.Όσον αφορά στα προβλήματα σωματικής υγείας, τόσο οι άνδρες όσοκαι οι γυναίκες βρέθηκαν κυρίως να υποφέρουν από κυκλοφορικό (άνδρες61.5%, γυναίκες 79.2%) ενώ οι γυναίκες βρέθηκαν σε αντίθεση με τουςάνδρες να υποφέρουν σε μεγάλο βαθμό και από μυοσκελετικά προβλήμα-τα (άνδρες 19,2%, γυναίκες 58,3%).Σχετικά με την συναισθηματική κατάσταση των συμμετεχόντων γιατην εβδομάδα που προηγήθηκε της συνέντευξης φαίνεται ότι το 69,3%των ανδρών αισθάνονταν χαρούμενοι πολύ συχνά έως καθημερινά ενώ γιατις γυναίκες το ποσοστό είναι 33,3%. Το 73,1% από τους άνδρες και το25% από τις γυναίκες αισθάνονταν χαλαροί και ήρεμοι με την ίδια συχνό-τητα. Επιπλέον το 65,4% των ανδρών παρουσιάζονταν πολύ συχνά έωςκαθημερινά φρέσκοι και ξεκούραστοι και οι γυναίκες σε ποσοστό 29,2%.Το 8,3% των γυναικών ανέφερε ότι συμμετέχει στην ομάδα χορωδίαςαντίθετα με τους άνδρες που συμμετέχουν με ποσοστό 3,8%. Στην ομάδαμπότζια συμμετέχει το 42,3% των ανδρών και το 12,5% των γυναικών, Τέ-λος στην ομάδα γυμναστικής συμμετέχει το 19,2% των ανδρών και το 25%των γυναικών.Το 23,1% των ανδρών και το 8,3% των γυναικών απευθύνεται στηνκοινωνική λειτουργό του Κ.Α.Π.Η., το 80,8% των ανδρών απευθύνεται στιςιατροκοινωνικές υπηρεσίες, όπως και το 91,7% των γυναικών. Ακόμη τοποσοστό των ανδρών που απευθύνονται για την φυσιοθεραπεία ανέρχεταιστο 38,5% και των γυναικών στο 41,7%.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 325ΣυμπεράσματαΜέσα από τα παραπάνω αποτελέσματα, οδηγούμαστε στην διαμόρ-φωση συγκεκριμένων προτάσεων και πολιτικών αναφορικά με την κάλυ-ψη των αναγκών των ηλικιωμένων. Αυτό που πρέπει να λάβουμε υπόψημας είναι ότι ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει τις ανάγκες του με διαφορε-τικό τρόπο, οπότε οι μέθοδοι αντιμετώπισης μπορούν να είναι ποικίλοι(Rott and Thomas, 1991). Οι προτάσεις που γίνονται από την παρούσα έ-ρευνα αποσκοπούν στο να προσφέρουν προτάσεις και καλύτερη ενημέ-ρωση όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των ΚΑΠΗ, ώστε να γίνουν πιοπαραγωγικά και λειτουργικά για τους ηλικιωμένους. Αυτές οι προτάσειςσυζητούνται σε αυτό το σημείο.Σε ένα πρώτο πλαίσιο, η έρευνα κατέδειξε ότι υπάρχει ένας σημαντι-κός αριθμός μοναχικών ατόμων (ποσοστό 25% του δείγματος). Παράλλη-λα, παρατηρήθηκε το φαινόμενο ότι μεγάλο ποσοστό των ερωτώμενωνεμφανίζει συναισθηματική έκπτωση και απουσία ενδιαφερόντων στην κα-θημερινή του ζωή.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι η πλειοψηφίατων ηλικιωμένων εξέφρασε την ανάγκη για περισσότερη επικοινωνία.Παρ’όλα αυτά, ένα μεγάλο ποσοστό δεν συμμετέχει στις ομάδες – επιτρο-πές που λειτουργούν στα Κ.Α.Π.Η, γεγονός που πιθανόν να προκύπτει εξαι-τίας των διαφορετικών ενδιαφερόντων των ηλικιωμένων ή της ελλιπούςενημέρωσης τους σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα. Επιπλέον, θαπρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι καθώς οι συνθήκες των ηλικιωμένωναλλάζουν, αντίστοιχα διαφοροποιούνται και τα πράγματα ή οι ασχολίεςπου κάνουν τη ζωή τους ευχάριστη (Slater 2003, σελ.91).  Σε αυτές τις πε-ριπτώσεις, ο κοινωνικός λειτουργός θα πρέπει να εργαστεί ώστε να ενι-σχύσει την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του ηλικιωμένου, στοχεύοντας στηνκαλύτερη διαπροσωπική επικοινωνία και δημιουργία σχέσεων φιλίας καισυμμετοχής μέσα από τις διάφορες ομάδες εργασίας. Σκοπός του κοινωνι-κού λειτουργού θα πρέπει να είναι η ενδυνάμωση το ατόμου καθώς και ε-νισχύει το «Εγώ» του και το κινητοποιεί, έτσι ώστε να μπορεί να νιώθειδυνατός να λειτουργήσει ποιοτικά στις ομάδες, αρχικά, αλλά και στην κοι-νωνία, γενικότερα.Ωστόσο, η παραπάνω διαπίστωση έρχεται σε αντίθεση με όσα έχουνυποστηριχθεί στην ελληνική βιβλιογραφία, σύμφωνα με την οποία τα ΚΑ-
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ΠΗ αποτελούν χώρο συνάντησης και συναναστροφής των ηλικιωμένων(Τσαούσης και Χατζηγιάννη, 1990: 69). Η έρευνα κατέδειξε ότι η πλειοψη-φία των συμμετεχόντων απευθύνεται στο ΚΑΠΗ για την ιατρικό – νοση-λευτική φροντίδα ή φυσιοθεραπεία. Τα δεδομένα αυτά μας επιτρέπουν ναισχυριστούμε ότι τα Κ.Α.Π.Η με την παρούσα μορφή και λειτουργία τουςδεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν πλήρως σε μία αρκετά μεγάλη μερίδατων ηλικιωμένων. Ένα τέτοιο συμπέρασμα δεν ακυρώνει σε καμία περί-πτωση το σημαντικό ρόλο τους, αλλά αντίθετα έρχεται να ισχυροποιήσειτην πεποίθηση ότι μπορούν – και πρέπει – να διαδραματίσουν έναν πιο ε-νεργό και δημιουργικό ρόλο, σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε κοινωνίας.Δηλαδή, το ζητούμενο πρέπει να είναι η παροχή πιο ολοκληρωμένων καισυντονισμένων υπηρεσιών, οι οποίες θα λαμβάνουν υπ’όψη τους το σύνο-λο των θεμάτων/προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι και όχιη πλειοψηφία των συμμετεχόντων να απευθύνεται στο ΚΑΠΗ για την ια-τρικό – νοσηλευτική φροντίδα ή φυσιοθεραπεία, όπως κατέδειξε η έρευνα.Η πρόταση που γίνεται μέσα από την παρούσα έρευνα είναι η ανάγκηνα υπάρξει μια σύνδεση μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων φροντίδαςτων ηλικιωμένων και να λειτουργήσουν παράλληλα ή συνοδευτικά με ταΚΑΠΗ, όπως τα προγράμματα «Βοήθειας στο Σπίτι», η προώθηση του θε-σμού των κοινωνικών βοηθών και η κατ΄ οίκον νοσηλεία. Επιπλέον, μέσαστο ίδιο πλαίσιο παροχών, υπηρεσίες που θα μπορούσαν να προσφέρονταιστους ηλικιωμένους αποσκοπώντας στην ασφάλεια και στην διατήρησητης ποιότητας ζωής τους είναι και οι ακόλουθες: Οι Υπηρεσίες ΠροσωπικήςΦροντίδας, οι Υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας, η Φροντίδα του Σπι-τιού ή ακόμα και οι Υπηρεσίες με το Φαγητό παράδοσης κατ’ οίκον (Inter-net 2). Με αυτό τον τρόπο, οι ανάγκες των ηλικιωμένων θα μπορούν να ε-ξυπηρετούνται πιο ολοκληρωτικά και με μεγαλύτερη επιτυχία. Επιπλέον,μια τέτοια ενέργεια συμβάλλει στην δημιουργία μιας κοινής και συντονι-σμένης πολιτικής γύρω από τα προβλήματα των ατόμων της τρίτης ηλικί-ας, μια ενέργεια που μπορεί να επιφέρει θετικές αλλαγές αναφορικά με τιςπαρεχόμενες προς τους ηλικιωμένους υπηρεσίες.Στον αντίποδα αυτών των συμπερασμάτων παρατηρήθηκε ότι οι πε-ρισσότεροι από τους συμμετέχοντες δέχονται την φροντίδα των παιδιώντους είτε του/της συζύγου σε περίπτωση ασθένειας. Αυτό αποτελεί απτήαπόδειξη ότι ο θεσμός της ελληνικής οικογένειας παραμένει ισχυρός, όπωςάλλωστε και οι δεσμοί μεταξύ των μελών της, παρόλο που οι έντονες δια-



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 327
φοροποιήσεις στον τρόπο ζωής και στην νοοτροπία των ανθρώπων έχουνκάνει την οικογένεια απρόθυμη να ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη ευθύνη(Κωσταρίδου-Ευκλείδη 1999, σελ.48). Συγχρόνως, έγινε φανερό ότι ηπλειοψηφία των συμμετεχόντων περιβάλλεται από ένα ισχυρό κοινωνικόδίκτυο από το οποίο μπορεί να δεχτεί βοήθεια. Έτσι, παρ’όλο το γεγονόςότι αρκετοί ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν τη μοναξιά, γίνεται σαφές ότι α-κόμα υπάρχουν οι απαραίτητες δομές που τους αποτρέπουν από την περι-θωριοποίηση, ενώ παράλληλα ενισχύουν την κοινωνικοποίηση τους.Παρ’όλα αυτά, έρευνες έχουν δείξει ότι όταν τα μέλη μιας οικογένειας προ-σφέρουν την φροντίδα τους σε ηλικιωμένους πιθανότατα να προκληθούναρνητικές επιδράσεις στην ψυχική και φυσική ευεξία  των μελών της οικο-γένειας (Grbich 2001, Rossi 2004). Γι’αυτό, οι παροχές από τις κοινωνικέςυπηρεσίες προς τους ηλικιωμένους πρέπει να στοχεύουν και στην αυτονο-μία για τα μέλη της οικογένειας και το οικογενειακό δίκτυο(Blomberg 2008) καθώς και στην ενθάρρυνση να διατηρούν τις φιλίεςτους ή να δημιουργούν νέες (Slater 2003, σελ.211), αφού οι κοινωνικές ε-παφές συνδέονται με την ψυχική και σωματική ευεξία (Κωσταρίδου-Ευκλείδη 1999, σελ.213). Όπως υποστηρίχθηκε νωρίτερα, ο θεσμός τωνΚ.Α.Π.Η έχει κριθεί ως απαραίτητος για την συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα·οπότε, η θωράκιση αυτού του θεσμού αποτελεί επιτακτική ανάγκη.Επιπρόσθετα, τα κοινωνικο-δημογραφικά δεδομένα της έρευνας μαςεπιτρέπουν να προβούμε σε μια σειρά συμπερασμάτων και προτάσεων α-ναφορικά με την λειτουργία των Κ.Α.Π.Η. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντοςβρίσκεται στον γυναικείο πληθυσμό. Αρχικά παρατηρήθηκε ότι ένα μεγάλοποσοστό γυναικών βρίσκεται σε κατάσταση χηρείας. Αυτό σημαίνει ότι οιγυναίκες πιθανότατα έχουν περισσότερο χρόνο από τους άνδρες να ε-μπλακούν σε δραστηριότητες στα Κ.Α.Π.Η. Επομένως, θα πρέπει να δοθείιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την ομάδα ηλικιωμένων, ώστε να γίνει και ο α-παραίτητος σχεδιασμός στα προγράμματα που υπάρχουν στα Κ.Α.Π.Η. Δη-λαδή, πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός σχετικά με την υλοποίησηδιαφορετικών μορφών παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις επιθυμίες τουκάθε ηλικιωμένου (Edebalk and Svensson 2005 as cited in Blomberg).Επιπλέον, τα δεδομένα της έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οιγυναίκες αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα, η οποία πρέπει να τύγχει ιδιαίτε-ρης προσοχής και μεταχείρισης μέσα στα πλαίσια της φροντίδας των ηλι-κιωμένων, σε σύγκριση με τους άνδρες. Κατ’αρχήν, έγινε γνωστό ότι οι α-
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ναλφάβητες γυναίκες είναι περισσότερες σε σχέση με τους άντρες. Επίσης,στην πλειοψηφία τους οι άνδρες διαμένουν στο ίδιο σπίτι τουλάχιστον μεάλλο ένα άτομο σε αντίθεση με τις γυναίκες των οποίων το 1/3 ζουν μόνες.Ακόμα, οι γυναίκες βρίσκονται σε χειρότερη συναισθηματική κατάστασησε σχέση με τους άνδρες, κάτι το οποίο επιτείνεται από το γεγονός ότι οιγυναίκες βιώνουν τον ύστερο βίο για μεγαλύτερο διάστημα από τους άν-δρες (Slater 2003, σελ.90). Επιπλέον, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν περισσό-τερα σωματικά προβλήματα σε σχέση με τους άντρες, κάτι το οποίο επιβε-βαιώνεται από την διεθνή βιβλιογραφία (Gee and Kimball 1987). Αυτά ταδεδομένα μας οδηγούν στο να κατανοήσουμε ότι ο σχεδιασμός των προ-γραμμάτων στα ΚΑΠΗ θα πρέπει να έχει σαν αρχή και σαν επίκεντρο τουτις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι γυναίκες, εφ’όσοναποτελούν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και έχουν κάποια ιδιαίτεραχαρακτηριστικά, όπως κατέδειξε η έρευνα. Μέσα από αυτή την επισήμαν-ση σκοπεύουμε να γίνει κατανοητό ότι μόνο εφ’όσον βάλλουμε στο επίκε-ντρο του ενδιαφέροντος μας τις πραγματικές ανάγκες της ομάδας ενδια-φέροντος, π.χ. τους ηλικιωμένους ή πιο συγκεκριμένα τις ηλικιωμένες γυ-ναίκες, είναι δυνατόν να φτάσουμε σε καλύτερη λειτουργία των οργανι-σμών/θεσμών και εν τέλει να οδηγηθούμε στην παροχή καλύτερων υπη-ρεσιών.Στην παρούσα έρευνα έγινε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε τις α-νάγκες και τα ενδιαφέροντα των ηλικιωμένων, αφού μόνο μέσα από τηνκατανόηση της προσωπικών αναγκών του κάθε ανθρώπου θα μπορέσουμενα προβούμε σε βελτιώσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών (Kane and Kane1981, σελ.271) και εν τέλει να οδηγηθούμε σε προτάσεις που αποσκοπούνστην καλύτερη και πιο συντονισμένη λειτουργία των ΚΑΠΗ. Οι προτάσειςπου γίνονται σε αυτό το άρθρο στοχεύουν στο να διατηρήσουν τους ηλι-κιωμένους όσο το δυνατόν πιο δραστήριους και ανεξάρτητους, προκειμέ-νου να είναι οι κύριοι των εαυτών τους (Καλαϊτζή 2004, σελ.19). Τέλος,προτείνεται παρόμοιες έρευνες να πραγματοποιούνται στα εκάστοτε ΚΑ-ΠΗ, εφ’όσον μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο βελτίωσης τωνπαρεχόμενων υπηρεσιών σε καθένα από αυτά.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (n=50)

ΦΥΛΟΆντρας 26  (52%)Γυναίκα 24  (48%)
ΗΛΙΚΙΑ60 – 69 14  (28%)70 -79 31  (62%)80 – 89 5  (10%)
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΔημοτικό 38  (76%)Γυμνάσιο 5  (10%)Καθόλου Εκπαίδευση 7  (14%)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣΙΚΑ 36  (72%)ΤΕΒΕ 1  (2%)ΟΓΑ 11  (22%)ΑΛΛΟ 2  (4%)
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΈγγαμος – Σε συμβίωση 38  (76%)Διαζευγμένος – Σε διάσταση 1  (2%)Χήρος 11  (22%)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ0 3  (6%)1 3  (6%)2 14  (22%)3 16  (32%)4 + 14  (28%)


