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Κείμενο 

Η διεθνής κοινότητα και η προάσπιση της 3ης ηλικίας 

Η Παρούλα Νάσκου-Περράκη είναι Διδάκτωρ Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής Κομοτηνής. Το 

απόσπασμα από την επιστημονική μελέτη της προσπελάστηκε στο διαδίκτυο στις 10. 01. 2021. 

 

Αντιπελάργηση 

«Οι πελαργοί, όταν ο γονιός τους γυμνωθεί τελείως από τα φτερά, επειδή αρχίζουν 

και πέφτουν όταν γεράσει, τον βάζουν ανάμεσά τους και τον ζεσταίνουν με τα δικά τους 

φτερά. Και του ετοιμάζουν άφθονο φαγητό, και τον βοηθούν όσο είναι δυνατόν, όταν 

πρέπει να πετάξει, σηκώνοντάς τον απαλά με τη φτερούγα τους, πότε ο ένας εκ δεξιών και 

πότε ο άλλος εξ αριστερών. Και τούτο είναι πασίγνωστο, ώστε μερικοί και την ανταπόδοση 

των ευεργεσιών να την ονομάζουν "αντιπελάργηση"».  

O πλανήτης μας γερνάει. Επίσημες στατιστικές του ΟΗΕ καταδεικνύουν ότι μέχρι το 

2030, οι άνω των 60 ετών πολίτες θα αγγίζουν το 20% του Παγκόσμιου πληθυσμού (1,4 

δις), ενώ μέχρι το 2050 ο αριθμός θα φθάσει τα 2,1 δις, από τα οποία 392 εκατομμύρια οι 

άνω των 80 ετών, 3 φορές περισσότεροι από σήμερα. Η χώρα μας το 2030 θα μετατραπεί 

σε χώρα γερόντων με ποσοστό 32,5% του πληθυσμού άνω των 68 ετών. 

Πώς αντιδρά η διεθνής κοινότητα στα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία, πώς κινείται η 

διεθνής διπλωματία, σε ποιες ενέργειες προβαίνουν οι διεθνείς οργανισμοί για την 

αντιμετώπιση του ζητήματος και την προστασία των ηλικιωμένων; 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση για τη Γήρανση του 2015, η αύξηση των ατόμων 

που ανήκουν στην τρίτη ηλικία οφείλεται σε δύο βασικούς παράγοντες: στη μείωση της 



θνησιμότητας, με παράλληλη αύξηση του προσδόκιμου ζωής, και στη μείωση των 

γεννήσεων. 

Σε μια εποχή που η γήρανση του πληθυσμού προχωράει με αλματώδεις ρυθμούς, 

γίνεται αντιληπτό ότι η τρίτη ηλικία τοποθετείται στο κέντρο της σκέψης και της μέριμνάς 

μας. Ολόκληρος ο κόσμος αναμένει να ωφεληθεί από μια ισχυρή τρίτη ηλικία, που θα έχει 

τη δυνατότητα να συνδράμει σημαντικά στην αναπτυξιακή διαδικασία και στο έργο της 

οικοδόμησης πιο παραγωγικών και ειρηνικών κοινωνιών. 

Οι προσπάθειες από την πλευρά της διεθνούς κοινωνίας είναι συνεχείς, πλην όμως 

άτολμες κι αργές. Οι μηχανισμοί που υπάρχουν δεν αναφέρονται στα προβλήματα των 

ηλικιωμένων ή το κάνουν σπάνια. Μια νέα Σύμβαση θα κάλυπτε πλήρως τα κενά που 

υπάρχουν σε διάφορους τομείς και θα εγγυόταν καλύτερα την προστασία τους. Επιπλέον, 

θα αφύπνιζε και τους ίδιους, ενώ θα ενημέρωνε όλη τη διεθνή κοινότητα ότι τα 

δικαιώματα των ηλικιωμένων αποτελούν μέρος της όλης προστασίας των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου. 

Τα κράτη οφείλουν να επικεντρώσουν την προσοχή τους και να ασχοληθούν με 

τρυφερότητα με τους ηλικιωμένους, διασφαλίζοντας την αξιοπρεπή διαβίωσή τους. Ο 

τρόπος αντιμετώπισής τους και η σύνδεσή τους με όλες τις ομάδες των ηλικιών είναι θέμα 

επιπέδου πολιτισμού της σύγχρονης κοινωνίας μας. 

 

ΘΕΜΑ 2β 

 

Η συγγραφέας αρχίζει τη μελέτη της με αναφορά στον όρο «αντιπελάργηση». Τι εννοεί με 

αυτή τη λέξη και πώς τη χρησιμοποιεί, κυριολεκτικά ή μεταφορικά; (μονάδες 6) Να 

δικαιολογήσεις αυτή την επιλογή με κριτήριο το θέμα του κειμένου και το αποτέλεσμα που 

δημιουργεί στον αναγνώστη (μονάδες 4). 

Μονάδες 10 

 

 



ΘΕΜΑ 3 

 

Διαβάσατε το προηγούμενο κείμενο στην τάξη και προβληματιστήκατε για τα Δικαιώματα 

των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας. Αποφασίζεις να γράψεις ένα άρθρο 250-300 λέξεων στο 

ιστολόγιο του σχολείου σου και με επιχειρήματα να στηρίξεις την άποψη πως η προάσπιση 

των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων αποτελεί δείγμα του πολιτισμού μιας κοινωνίας. 

Μονάδες 40 


