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Κείμενο 

[Ολοένα και μεγαλύτερη η συμβολή των ηλικιωμένων στη σύγχρονη κοινωνία] 
Το παρακάτω κείμενο αποτελεί ανώνυμο άρθρο που δημοσιεύθηκε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο 

https://www.in.gr στις 30 Σεπτεμβρίου 2013.  

 

Σε 1,2 δισεκατομμύρια υπολογίζεται ο αριθμός των ηλικιωμένων που θα κατοικούν στη 

Γη το 2025, ενώ το 2050 θα έχουν φτάσει τα 2 δισ., σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Στην Ελλάδα, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι ο 

πληθυσμός ηλικίας άνω των 60 ετών ξεπερνούσε το 2004 τα 2.547.000 άτομα, με τις γυναίκες 

να είναι περισσότερες από τους άνδρες. 

Ο ΟΗΕ και ο ΠΟΥ καθιέρωσαν την «Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία», που 

γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου, με στόχο να αναγνωριστεί η συμβολή των 

ηλικιωμένων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Στη σύγχρονη εποχή οι ηλικιωμένοι 

παίζουν έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο, μέσω του εθελοντικού έργου τους, της μετάδοσης 

των εμπειριών και των γνώσεών τους, της βοήθειας που δίνουν στα παιδιά τους, 

αναλαμβάνοντας να φροντίζουν τα εγγόνια τους, αλλά και της αυξανόμενης συμμετοχής τους 

στην αγορά εργασίας. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι ο μέσος χρόνος σε λεπτά που διαθέτουν οι ηλικιωμένοι, για 

να φροντίσουν όσους συγγενείς τους έχουν ανάγκη, κυμαίνεται από 201 λεπτά στις ηλικίες 65-

74 ετών έως 318 λεπτά στις ηλικίες 75 ετών και άνω. Αντιθέτως, οι νεότεροι άνθρωποι 

αφιερώνουν μόλις 50 λεπτά, για να φροντίσουν κάποιον που τους έχει ανάγκη, καθώς δεν 

μπορούν να διαθέσουν περισσότερο χρόνο λόγω των εργασιακών υποχρεώσεων. 

Αυτού του είδους η συμβολή των ηλικιωμένων στη σύγχρονη κοινωνία μπορεί να 

εξασφαλισθεί μόνον εφόσον οι ηλικιωμένοι διατηρούν ένα ικανοποιητικό επίπεδο υγείας και 
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μια καλή ποιότητα ζωής. Η ελληνική κοινωνία και η ελληνική πολιτεία έχουν υποχρέωση 

απέναντι στους ανθρώπους αυτούς, όχι μόνο γιατί συνεχίζουν να προσφέρουν,αλλά και για 

λόγους ευαισθησίας απέναντι σε μια ομάδα πολιτών που καθίστανται εκ των πραγμάτων όλο 

και πιο αδύναμοι. 

Η Γραμμή Ζωής1, με τις δραστηριότητες που αναπτύσσει, προσπαθεί, βασισμένη στην 

εθελοντική προσφορά, να βοηθήσει όσο μπορεί στην κατεύθυνση αυτή. Ο στόχος της, από το 

2006 που ιδρύθηκε, ήταν και παραμένει να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να υποστηρίζει 

προγράμματα δράσης για να εξασφαλίσει μια ποιοτική και αξιοπρεπή διαβίωση στην 

ευαίσθητη αυτή κοινωνική ομάδα. Φροντίδα, προστασία, αίσθημα ασφάλειας είναι αυτά που 

προσπαθεί να προσφέρει στους ηλικιωμένους. Εθελοντισμός, ενεργοποίηση της κοινωνίας, 

αξιοποίηση της τεχνολογίας και της επικοινωνίας είναι τα μέσα που χρησιμοποιεί, για να το 

πετύχει. 

 

Θέμα 2β.  

 

Να μετατρέψεις τις υπογραμμισμένες ρηματικές φράσεις του κειμένου σε ονοματικές, 

σύμφωνα με το παράδειγμα. Ποια αλλαγή παρατηρείς ως προς το ύφος λόγου; 

 

Παράδειγμα: ... με στόχο να αναγνωριστεί η συμβολή των ηλικιωμένων →  με στόχο την 

αναγνώριση της συμβολής των ηλικιωμένων ... .  

1) αφιερώνουν μόλις 50 λεπτά για να φροντίσουν κάποιον (3η παράγραφος) → 

2) όχι μόνο γιατί συνεχίζουν να προσφέρουν (4η παράγραφος) → 

3) Ο στόχος της ...ήταν και παραμένει να σχεδιάζει  προγράμματα δράσης ...  (5η παράγραφος) 

→ 

4) για να εξασφαλίσει μια ποιοτική και αξιοπρεπή διαβίωση στην ευαίσθητη αυτή κοινωνική 

ομάδα. (5η παράγραφος) → 

Μονάδες 10 

                                                             

1 Η «Γραμμή Ζωής» είναι Μη Κερδοσκοπικός Εθελοντικός Οργανισμός. 

 



 

Θέμα 3 

 

Με αφορμή το παραπάνω κείμενο για τον ρόλο των ηλικιωμένων στη σύγχρονη κοινωνία 

αποφασίζεις να γράψεις ένα δικό σου άρθρο 250-300 λέξεων, στο οποίο παρουσιάζεις με 

παραδείγματα την κυριότερη, κατά τη γνώμη σου, βοήθεια που προσφέρουν οι ηλικιωμένοι 

στις νεότερες γενιές σήμερα. Το άρθρο σου πρόκειται να δημοσιευθεί στην εφημερίδα του 

σχολείου σου. 

Μονάδες 40 
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