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Κείμενο

Ηλικιωμένοι: Το πρόγραμμα που τους βοηθά να κάνουν φιλίες

Το  κείμενο  της  Μαίρης  Μπιμπή  είναι  απόσπασμα  δημοσιευμένου  άρθρου  στον

ιστότοπο  ygeiamou.gr | Το site για την καλή Υγεία, την σωστή Διατροφή και την

Ευεξία στις  27.8.2020  (πρόσβαση  στις  5.4.2021)  με  θέμα  την  φιλία  στην  Τρίτη

Ηλικία. (διασκευή)

Την περίοδο που διανύουμε η ανάγκη για ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία

στην Τρίτη Ηλικία είναι περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Το πρόγραμμα «Φιλία σε

κάθε Ηλικία» του Ινστιτούτου Prolepsis φιλοδοξεί να καλύψει αυτή την ανάγκη. Η

Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων άνω των 65

ετών, ενώ το 24% περίπου των ηλικιωμένων (552.000 περίπου άτομα) ζουν μόνοι

τους.  Εκτός  από  τη  μείωση της  ποιότητας  ζωής,  η  κοινωνική  απομόνωση και  η

μοναξιά έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για την υγεία τους.

«To  Ινστιτούτο  Prolepsis,  από  τα  πρώτα  χρόνια  λειτουργίας  του  μέχρι

σήμερα,  έχει  ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς  την  Τρίτη  Ηλικία κι  έχει  υλοποιήσει

πληθώρα προγραμμάτων που προάγουν την υγεία των ηλικιωμένων. Η εμπειρία

από αυτές τις δράσεις, οι προσωπικές μας παραστάσεις και η εικόνα μιας κοινωνίας

που απομονώνεται και γερνάει παράλληλα δε θα μπορούσε να μη μας παρακινήσει

ως άτομα, αλλά και ως φορέα δημόσιας υγείας. Η έντονη και συχνά σκληρή μοναξιά

που βιώνουν χιλιάδες ηλικιωμένοι  συνάνθρωποί μας αποτελεί  μία συνθήκη που

πρέπει και έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε», εξηγεί η κυρία Λινού, Καθηγήτρια

της  Ιατρικής  Σχολής  του  Εθνικού  και  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών

(ΕΚΠΑ)  και  Πρόεδρος του  Ινστιτούτου Prolepsis.  «Πιστεύουμε ότι  η φυσιολογική

διαδικασία της γήρανσης πρέπει να αποτελεί μια θετική εμπειρία για το άτομο και

να  συνοδεύεται  από  τη  δυνατότητα  ενεργούς  συμμετοχής  στην  κοινωνική,

οικονομική, πολιτιστική και πνευματική ζωή της κοινωνίας. Η κοινωνικοποίηση, η
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ανθρώπινη επαφή και η «Φιλία σε κάθε Ηλικία» μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο

στη  βελτίωση της  ποιότητας  ζωής  και  της  υγείας  των  ηλικιωμένων.  Άλλωστε,  η

διασύνδεση μεταξύ των ανθρώπων και  η επικοινωνία είναι  απαραίτητα στη ζωή

μας», λέει η καθηγήτρια Ιατρικής του ΕΚΠΑ.

Το πρόγραμμα «Φιλία σε  κάθε Ηλικία» λειτουργεί  υποστηρικτικά  για την

ιδιαίτερα ευάλωτη κοινωνική ομάδα των ηλικιωμένων, με στόχο να καταπολεμήσει

τη μοναξιά και την κοινωνική απομόνωση μέσα από την ανθρώπινη επαφή και τη

δημιουργία δεσμών φιλίας. «Με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε τον κοινωνικό ρόλο

και την αυτοπεποίθηση των ηλικιωμένων. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στην

ανάδειξη των αναγκών και των προβλημάτων της Τρίτης Ηλικίας. Σε αυτό το σημείο,

θα  πρέπει  να  αναφέρουμε  τη  συμβολή  του  προγράμματος  στην  ενίσχυση  του

εθελοντισμού. Το «Φιλία σε κάθε Ηλικία» στηρίζεται και προάγει τον εθελοντισμό

και τα διαφορετικά είδη του (π.χ. μαθητικός εθελοντισμός, εταιρικός εθελοντισμός).

Ο εθελοντισμός «για την και στην Τρίτη Ηλικία» μπορεί να μειώσει την κοινωνική

απομόνωση, να ενισχύσει τον κοινωνικό ρόλο των ηλικιωμένων, και παράλληλα να

συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή», σημειώνει η Πρόεδρος του Ινστιτούτου.

ΘΕΜΑ 2β

Στη  δεύτερη  παράγραφο  του  κειμένου  να  βρεις  πέντε  περιγραφικά  και  πέντε

αξιολογικά επίθετα.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 3

Στο κείμενο προβάλλεται αρχικά η θέση ότι «την περίοδο που διανύουμε η ανάγκη

για  ανθρώπινη  επαφή  και  επικοινωνία  στην  Τρίτη  Ηλικία  είναι  περισσότερο

επιτακτική  από  ποτέ».  Να  συντάξεις  σε  250-300  λέξεις  ένα  άρθρο  που  θα

δημοσιευτεί στην εφημερίδα του σχολείου σου, στο οποίο εκφράζεις τεκμηριωμένα

τη συμφωνία ή τη διαφωνία σου με την παραπάνω θέση. Μπορείς να αναφερθείς

σε προσωπικά σου βιώματα και να αξιοποιήσεις ιδέες του κειμένου αναφοράς.

Μονάδες 40


