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Κείμενο 

Εμείς δεν θα γεράσουμε άραγε; 

Η Κατερίνα Τζωρτζακάκη είναι Ψυχολόγος και συγγραφέας. Με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα Ηλικιωμένων (1 – 10 – 2019) ανάρτησε αυτό το άρθρο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα 

HUFFPOST. Το κείμενο προσπελάστηκε διαδικτυακά στις 02 – 04 – 2021. (διασκευή)  

 

Καθημερινά στη σημερινή κοινωνία αγωνιζόμαστε, για να κερδίσουμε χρήματα και 

αναγνώριση ή για να μεγαλώσουμε παιδιά που με τη σειρά τους θα κερδίσουν κι αυτά 

χρήματα και αναγνώριση. Ωστόσο, αφήνουμε επιδεικτικά τους ηλικιωμένους πίσω. Και 

αυτό είναι ένα μεγάλο παράδοξο. Ακόμη κι αν δεν μας περισσεύει αγάπη για τους άλλους, 

δεν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να προνοούμε, ώστε η δική μας η ζωή στο μακρινό μέλλον 

να είναι ανθρώπινη; 

Είναι στη φύση του ανθρώπου να μη σκέφτεται τα γηρατειά. Συνήθως νιώθουμε 

μέχρι μια ηλικία άτρωτοι, πως κάπως μαγικά εμείς δεν θα βρεθούμε σε αυτή τη θέση και θα 

είμαστε για πάντα νέοι και δυνατοί. Σπάνια αναρωτιόμαστε τι θα μπορέσει να απαλύνει τη 

μοναξιά, τον πόνο της απώλειας,την αδυναμία του σώματος. Στην τηλεόραση παρελαύνουν 

κακέκτυπες μορφές «τραβηγμένες», που απορεί κανείς αν όντως πιστεύουν πως ξεγελούν, 

αν όντως πιστεύουν πως αρέσουν. Κι αυτά τα πρότυπα ακολουθούνται από τους 

υπολοίπους κι έτσι προχωράμε, μα κανένας άνθρωπος ποτέ δεν κατάφερε να νικήσει την 

πραγματικότητα, κανένας δεν αντιστάθηκε ποτέ στη ροή της ζωής. Το ποτάμι του χρόνου 

μας παρασέρνει όλους έστω κι από λίγο μέρα με τη μέρα. 

Βέβαια, η νέα γενιά είναι υπερφορτωμένη με δραστηριότητες και η παλιά φεύγει 

πικραμένη. Η ενδιάμεση γενιά είναι γεμάτη άγχος και ενοχή. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε 

είναι πως αφήνουμε έτσι πλούτο να φεύγει από τα χέρια μας σαν νερό. Οι ηλικιωμένοι 



έχουν ζήσει σε παλιότερες εποχές, έχουν γνώση, είναι το μόνο που μας συνδέει με το 

παρελθόν μας. Χωρίς το παρελθόν μας δεν έχουμε ταυτότητα, τα παιδιά μας μένουν χωρίς 

ρίζες, η χώρα μας χάνει όλα εκείνα που την κάνουν να ξεχωρίζει. 

Τί θα πρέπει λοιπόν να γίνει; Μήπως τελικά τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του 

δημοτικού θα έπρεπε να επισκέπτονται τα γηροκομεία και να ακούνε ιστορίες από τις 

παλιές εποχές; Μήπως οι έφηβοι, αντί να μαθαίνουν τόσες ξένες γλώσσες, θα έπρεπε να 

κάνουν εθελοντισμό κάποιες ώρες; Και όσοι σπουδάζουν ανθρωπιστικές επιστήμες θα 

μπορούσαν άραγε να γίνουν χρήσιμοι σε προγράμματα υποστήριξης ηλικιωμένων 

αποκτώντας έτσι και πολύτιμη εμπειρία; Κάποια καθηγήτρια μου περιέγραψε τους 

σύγχρονους μαθητές ως αδιάφορους για όλα. Μα οι έφηβοι προσπαθούν απεγνωσμένα να 

αντιγράψουν εμάς τους ενηλίκους. Κάνουν όσα βλέπουν, γιατί θέλουν να γίνουν σαν εμάς. 

Αν μας ενοχλούν τόσο είναι επειδή είναι ο πιο αληθινός καθρέφτης μας. 

Έτσι η αλυσίδα της σημερινής κοινωνίας έχει σπασμένους κρίκους, έχει γενιές 

απομακρυσμένες, έχει εγωπάθεια και ατομικισμό. Χρειάζεται να δώσουμε χώρο στους 

ηλικιωμένους, να τους δώσουμε δύναμη έτσι ώστε να μπορέσουν κι εκείνοι να 

υποστηρίζουν την κοινωνία όπως και για όσο μπορούν. Ο άνθρωπος της νέας εποχής έχει 

πληροφορίες και επιστήμη, μα χρειάζεται και ανθρωπιά και λογικό νου. Χρειάζεται να 

φέρεται στους άλλους με τον τρόπο που θέλει να του φερθούν. Ας κοιτάξουμε λοιπόν το 

πρόσωπό μας στον καθρέφτη κι ας αναρωτηθούμε έστω και μια φορά: Εμείς δεν θα 

γεράσουμε άραγε; 

ΘΕΜΑ 2β 

 

 Να εντοπίσεις στην τελευταία παράγραφο του κειμένου πέντε γλωσσικές επιλογές με τις 

οποίες η συγγραφέας προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τον αναγνώστη να αντιμετωπίσει με 

ανθρωπιά τα άτομα της τρίτης ηλικίας.  

Μονάδες 10  

ΘΕΜΑ 3 

 

Διάβασες το κείμενο και αποφάσισες να γράψεις ένα άρθρο για το περιοδικό του σχολείου 

σου με τίτλο «Ο παππούς και η γιαγιά: θησαυρός ανεκτίμητος». Σε αυτό σε 250-300 λέξεις 



να εκθέσεις τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσετε εσείς οι νέοι από την επικοινωνία με 

τους ηλικιωμένους. Μπορείς να περιλάβεις ιδέες από το κείμενο αναφοράς ή και 

παραδείγματα από τα προσωπικά σου βιώματα.  

Μονάδες 40 


