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H εξέλιξη της πρεσβυωπίας περνά σχεδόν απαρατήρητη 
έως ότου μειωθεί σημαντικά το εύρος προσαρμογής, 
περίπου στην ηλικία των 45–50 ετών (Διάγραμμα 1)2, 

με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται με δυσκολία εργασίες 
που απαιτούν την ευκρινή κοντινή όραση, όπως η ανάγνωση 
και η γραφή. Να σημειωθεί ότι η ικανότητα προσαρμογής 
μειώνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη βιολογική λει-
τουργία στον ανθρώπινο οργανισμό.

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η πρεσβυωπία αποτελεί μια «πά-
θηση» με καθολικό χαρακτήρα7. Σημαντικά αυξημένος επιπο-
λασμός της πρεσβυωπίας παρατηρείται στις χώρες της Ευρώ-
πης, συμπεριλαμβανομένου και της χώρας μας. H πρεσβυωπία 

το 2013 επηρέαζε σχεδόν 1,7 δισεκατομμύρια ανθρώπους 
παγκοσμίως, αριθμός ο οποίος αναμένεται να προσεγγίσει 
τα 2,1 δισεκατομμύρια το 20207. 

Eπιπλέον, ο αριθμός των πρεσβυώπων στην Ευρώπη αγγίζει 
τα 209 εκατομμύρια, αποτελώντας το 44% του συνολικού 
πληθυσμού της και το 22% του εργατικού δυναμικού της, 
ενώ προβλέπεται ότι μέχρι το 2030 ο μισός πληθυσμός της 
Ευρώπης θα παρουσιάζει πρεσβυωπία8. 

Στη χώρα μας ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού     

Ο επιπολασμός της πρεσβυωπίας  
στην Ελλάδα

O όρος πρεσβυωπία χαρακτηρίζει τη βαθμιαία απώλεια της προσαρμοστικής ικανότητας του 
οφθαλμού που επέρχεται φυσιολογικά με την πάροδο της ηλικίας, κυρίως λόγω της σκλήρυν-
σης του κρυσταλλοειδούς φακού, με αποτέλεσμα να μειώνεται προοδευτικά η ακριβής εστίαση 
σε κοντινά αντικείμενα1.
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Διάγραμμα 1: Αλλαγές στο εύρος της προσαρμογής με 
την ηλικία. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν  με τη χρή-
ση ενός ειδικά κατασκευασμένου χάρακα (RAF ruler). Το εύ-
ρος προσαρμογής αρχίζει να μειώνεται σταθερά από τις αρχές 
της εφηβικής ηλικίας με έναν ρυθμό περίπου 0,4 D/χρόνο.  
Η προσαρμογή 1D3-6 που εμφανίζεται σε άτομα ηλικία >50 ετών 
είναι πλασματική και οφείλεται στο αυξημένο βάθος εστίασης λόγω 
της πιθανής ύπαρξης αστιγματισμού και της μικρής διαμέτρου της 
κόρης των ηλικιωμένων ατόμων.
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αυξάνεται, καθώς το 2001 περίπου 4,3 εκατομμύρια Έλ-
ληνες, δηλαδή το 39,2% του συνολικού πληθυσμού της 
χώρας, είχαν ηλικία μεγαλύτερη από 45 έτη (πηγή ΕΣΥΕ), ενώ 
το 2011 ο αντίστοιχος αριθμός φτάνει τα 4,9 εκατομμύρια 
Έλληνες, δηλαδή το 45,5% του συνολικού πληθυσμού (πηγή 
ΕΛΣΤΑΤ - Διάγραμμα 2). 

Παράλληλα, οι απαιτήσεις για κοντινή εργασία έχουν αυξη-
θεί, λόγω του υψηλότερου επιπέδου μόρφωσης του πληθυ-
σμού και της συνεχώς αυξανόμενης χρήσης των διαδραστι-
κών συσκευών.

Αν συνθέσουμε τα παραπάνω, με δεδομένο ότι η απαραίτητη 
ισχύς για διόρθωση της πρεσβυωπίας μεταβάλλεται σημαντι-
κά μετά την ηλικία των 45 ετών και μέχρι περίπου τα 60, κάθε 

3 χρόνια, τότε 727.000, από τα 2,18 εκατομμύρια άτομα 
(που αντιστοιχούν στο 20,2% του ελληνικού πληθυσμού 
- βλ. διάγραμμα 1), χρήζουν αντικατάστασης των κοντινών 
γυαλιών τους κάθε χρόνο. Από την ηλικία των 60 ετών και 
άνω οι μεταβολές στη διόρθωση της πρεσβυωπία είναι πιο 
αργές, περίπου ανά 4 χρόνια, γι' αυτό περίπου 684.000, 
από τα 2,73 εκατομμύρια άτομα (25,3% του ελληνικού πλη-
θυσμού), χρήζουν αλλαγής κάθε χρόνο. Κατ’ αποτέλεσμα, 
κάθε έτος περίπου 1,41 εκατομμύρια άτομα χρήζουν αλλαγής 
στα κοντινά γυαλιά τους κάθε χρόνο, λόγω τροποποίησης 
της συνταγής τους. 

Στα παραπάνω ποσοστά δεν έχουν συνυπολογιστεί, βέβαια, 
περιπτώσεις όπου ο ασθενής θα χρειαστεί να αλλάξει γυαλιά 
λόγω πιθανής λανθάνουσας υπερμετρωπίας ή ηλικιακών 
αλλοιώσεων στην όρασή του, όπως η εμφάνιση καταρρά-
κτη ή σε περιπτώσεις φθοράς των φακών ή του σκελετού 
οράσεώς του.

Η γήρανση του πληθυσμού στις ανεπτυγμένες χώρες είναι 
μια πρόκληση η οποία θα δοκιμάσει τη «βιωσιμότητα» της 
κοινωνίας στα χρόνια που έρχονται. Ωστόσο, είναι εφικτό 
η επερχόμενη απειλή να μετατραπεί σε μία τεράστια ευκαιρία, 
ειδικά αν αναθεωρήσουμε τις επιπτώσεις της φυσιολογικής 
γήρανσης, δίνοντας έμφαση στον άνθρωπο και τις ανάγκες 
του και όχι στο κόστος ασφάλισης. Εξάλλου, η γενιά των πρε-
σβυώπων αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο και δημιουρ-
γικότερο εργατικό δυναμικό σε κάθε γωνιά του πλανήτη. ■

Διάγραμμα 2: Ο πληθυσμός της Ελλάδος ανά ηλικιακές ομάδες, 
σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (ΕΛΣΤΑΤ). Θέτοντας ως 
κριτήριο πρεσβυωπίας για την εκπόνηση κοντινών δραστηριοτή-
των τις 0,75 D, προκύπτει ότι το 45,5% του ελληνικού πληθυσμού 
ηλικίας 45 ετών και άνω χρήζει διόρθωσης (γυαλιά οράσεως, 
φακοί επαφής) για την επίτευξη λειτουργικής κοντινής όρασης. 
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 Η γενιά των πρεσβυώπων αποτελεί 
σήμερα το σημαντικότερο και δημιουρ-
γικότερο εργατικό δυναμικό σε κάθε 
γωνιά του πλανήτη.




