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Κείμενο
Τρίτη ηλικία: Μπορεί η κοινωνία να φροντίσει αυτούς που τη φρόντισαν;
Το παρακάτω κείμενο είναι άρθρο που υπογράφεται από την κ. Σταθοπούλου Π.
Αναρτήθηκε στις 30.9. 2019 στον ιστότοπο beconscious. gr. Θέμα του είναι η Τρίτη Ηλικία
και η υγιής γήρανση, όπως προσδιορίζεται ως έννοια σήμερα.

Συχνά παρατηρώ τους ηλικιωμένους. Στο δρόμο, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στη
λαϊκή αγορά, σε θολά τζάμια ξεχασμένων παραθύρων. Όλοι τους, άλλοι φιλικοί και
ευγενικοί, άλλοι δύστροποι και μοναχικοί, κουβαλούν την κούραση και την εμπειρία των
χρόνων. Οι ρυτίδες τους προδίδουν τα γέλια και τα κλάματα που τους χάρισε η ζωή. Εγώ
όμως ξεχνώ, ξεχνώ ότι κάποτε υπήρξαν νέοι, ότι κάποτε ήταν στη δική μου ηλικία ή ακόμη
και νεότεροι. Όταν τους κοιτώ φευγαλέα, γιατί βιάζομαι να φτάσω στη δουλειά, νομίζω ότι
ήταν πάντα έτσι, ηλικιωμένοι, δυσκίνητοι, ανήμποροι. Λάθος μου. Λάθος μας. Η Τρίτη
ηλικία είναι το δικό μας μέλλον. Είναι οι άνθρωποι που φρόντισαν να έχουμε εμείς παρόν
και μέλλον.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ο πληθυσμός στη Γη γερνάει.
Το 2050 εκτιμάται ότι 1 στους 5 ανθρώπους του πλανήτη μας θα είναι πάνω από 60 ετών
και ότι το 80 % από τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας θα ζουν σε χώρες με μέτριο ή φτωχό
κατά κεφαλήν εισόδημα. Εντυπωσιακό είναι ότι οι 80 ετών και άνω θα φτάσουν τα 434 από
137 εκατομμύρια που είναι σήμερα.
Από τη στιγμή που γεννιόμαστε γερνάμε. Η αύξηση του χρόνου ζωής μας, πόθος και
κατάκτηση της επιστήμης, μας χαρίζει τη δυνατότητα να κερδίσουμε εμπειρίες, να
αποκτήσουμε γνώση, να μοιραστούμε στιγμές με φίλους και οικογένεια. Η μακροημέρευση
όμως δεν εξασφαλίζει την ευημερία. Αυτή την εξασφαλίζουν ο σχεδιασμός και η εφαρμογή
πολιτικών με σεβασμό στην επιθυμία του ηλικιωμένου, η βελτίωση των δικτύων
περίθαλψης και η δημιουργία δομών για φιλοξενία, νοσηλεία ή απλά συντροφιά.

Η δεκαετία που ξεκινάει σε λίγο (2020-2030) έχει οριστεί από τον ΠΟΥ ως η
δεκαετία γήρανσης με υγιή τρόπο ζωής. Ο όρος υγιής γήρανση (healthy ageing) αναφέρεται
στη διαδικασία ανάπτυξης και διατήρησης της λειτουργικής ικανότητας που επιτρέπει
ευημερία σε μεγαλύτερη ηλικία. Η λειτουργική ικανότητα περιλαμβάνει τη δυνατότητα
ενός ατόμου να καλύπτει τις βασικές του ανάγκες, να μαθαίνει, να μεγαλώνει, να λαμβάνει
αποφάσεις, να είναι κινητικό, να οικοδομεί και να διατηρεί σχέσεις και δεσμούς, να
συμβάλλει στην κοινωνία και να νιώθει χρήσιμο. Η λειτουργική ικανότητα των ηλικιωμένων
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το περιβάλλον που τους πλαισιώνει και αυτό μπορεί να
είναι το σπίτι τους, η κοινότητα στην οποία ζουν ή η ευρύτερη κοινωνία μαζί με όλους τους
παράγοντες που τη δομούν (πολιτική υγείας, άνθρωποι, δομές κλπ).
Σημεία κλειδιά που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι η ποικιλότητα των
ηλικιωμένων (δεν υπάρχει τυπικός 80χρονος, άλλος μπορεί να επιδίδεται σε αθλοπαιδιές
και άλλος να είναι κλινήρης) και η εξάλειψη οποιασδήποτε αδικίας. Ένα μεγάλο ποσοστό
(περίπου 75%) των συνθηκών διαβίωσης των ηλικιωμένων διαμορφώνεται από μη
ελέγξιμους πάντα παράγοντες, όπως η οικογένεια στην οποία γεννηθήκαμε, το φύλο, η
εθνικότητα, το επίπεδο εκπαίδευσης και οι οικονομικοί πόροι. Όλοι πρέπει να έχουν ίσα
δικαιώματα. Σε κάθε περίπτωση, η επόμενη δεκαετία αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία
ανάπτυξης

συνεργασίας

μεταξύ

κυβερνήσεων,

πολιτών,

διεθνών

οργανώσεων,

επαγγελματιών, Ακαδημίας, μέσων μαζικής ενημέρωσης και του ιδιωτικού τομέα, ώστε τα
επόμενα δέκα χρόνια να βελτιώσουν την καθημερινότητα των ηλικιωμένων, των
οικογενειών τους και της κοινωνίας, με συντονισμένο και καταλυτικό τρόπο δράσης.
Δεν ξεχνάω, λοιπόν. Μην ξεχνάς και εσύ. Κάθε ηλικιωμένος έχει τη δική του
ιστορία. Και είναι υπερήφανος γι’ αυτήν. Ενημερώσου, άπλωσε το χέρι σου και μοίρασε
απλόχερα αγάπη και σεβασμό σε αυτούς που μας φρόντισαν.

ΘΕΜΑ 2β

Στην τελευταία παράγραφο (δεν ξεχνάω… φρόντισαν) να επισημάνεις δύο γλωσσικές
επιλογές, με τις οποίες η συγγραφέας δημιουργεί προτρεπτικό τόνο στο λόγο της (μονάδες
6) και να εξηγήσεις σε τι αποσκοπεί, με κριτήριο το θέμα του κειμένου και το σκοπό για τον
οποίο το έγραψε (μονάδες 4).
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 3

Το άρθρο ολοκληρώνεται με την προτροπή «Μην ξεχνάς και εσύ. Κάθε ηλικιωμένος έχει τη
δική του ιστορία». Με αφορμή την παραπάνω φράση, αποφασίζεις σε Ημερίδα που
διοργανώνει το σχολείο σου, με θέμα «Τρίτη ηλικία και εφηβεία: προσπάθεια
προσέγγισης», να εκφωνήσεις ομιλία 250-300 λέξεων, στην οποία παρουσιάζεις, με
αναφορά και σε προσωπικά σου παραδείγματα, τη θετική προσφορά των ηλικιωμένων στη
διαπαιδαγώγηση των νέων ανθρώπων.
Μονάδες 40

