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Κείμενο
Τα παιδιά στο εξωτερικό, οι ηλικιωμένοι γονείς μόνοι
Το παρακάτω διασκευασμένο άρθρο υπογράφεται από την Λίνα Γιάνναρου και έχει
δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Καθημερινή» στις 3 Φεβρουαρίου 2020. Αναφέρεται στο
έλλειμμα φροντίδας των ηλικιωμένων που δημιούργησε η μετανάστευση των παιδιών τους
στο εξωτερικό.

Την απόσταση των 8.000 χιλιομέτρων που χωρίζει το Μίσιγκαν από τον
Θεσσαλικό Κάμπο δεν τη διανύεις εύκολα. Ο 52χρονος χρηματοοικονομικός
σύμβουλος Τζορτζ Παπαδόπουλος, όμως, έχει συνηθίσει το μακρύ ταξίδι. Έχουν
περάσει πάνω από 30 χρόνια από τότε που έφυγε για τις ΗΠΑ για σπουδές, όπου και
παρέμεινε δημιουργώντας μια επιτυχημένη καριέρα και μια ευτυχισμένη οικογένεια.
Όμως, η σκέψη δεν ξεμακραίνει από τη Λάρισα, όπου ζει η μητέρα του. Είναι καλά;
Πότε θα χτυπήσει το τηλέφωνο για κάτι επείγον;
«Όλοι οι Έλληνες που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αφήνοντας τους
γονείς τους πίσω στην πατρίδα, ζουν με την ενοχή ότι δεν μπορούν να τους
φροντίσουν με τον τρόπο που θα ήθελαν» εξομολογείται ο κ. Παπαδόπουλος, που
ταξιδεύει στην Ελλάδα πολύ συχνά.[...]
Είναι μια νέα πραγματικότητα για την ελληνική κοινωνία. Σε μια χώρα όπου η
οικογένεια ήταν ο βασικός πυλώνας φροντίδας των ηλικιωμένων, σήμερα πολλοί
γονείς γερνούν μόνοι, μακριά από τα παιδιά τους τα οποία έχουν στήσει τις ζωές τους
στο εξωτερικό. Ο καθηγητής Ψυχιατρικής στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο κ. Αντώνης
Πολίτης, παρατηρεί τα τελευταία χρόνια να εμφανίζονται στο νοσοκομείο και τα
ειδικά ιατρεία όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι με προβλήματα μνήμης, οι οποίοι
είναι μόνοι. «Αυτό που βλέπουμε είναι ότι εκτός από τους ανθρώπους που είναι
μοναχικοί, υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που είναι μόνοι γιατί τα
παιδιά τους έχουν φύγει στο εξωτερικό».

Πρόκειται για παιδιά του λεγόμενου brain drain, τη διαρροή εγκεφάλων που
βέβαια είχε ξεκινήσει «στάγδην»1 πολύ πριν από την οικονομική κρίση, τα οποία
μετανάστευσαν πριν από 20-30 χρόνια για σπουδές ή δουλειά και παρέμειναν στο
εξωτερικό. Σήμερα, οι γονείς αυτών των παιδιών αρχίζουν να γερνούν, πλησιάζοντας
ή ξεπερνώντας τα 80, εμφανίζοντας πια προβλήματα νοητικής και σωματικής
έκπτωσης. «Αρχίζουν να γεννώνται δυσκολίες το πώς τα παιδιά θα φροντίζουν
αυτούς τους γονείς. Έχει δημιουργηθεί ένα κενό φροντίδας» λέει ο κ. Πολίτης, που
τονίζει ότι το φαινόμενο θα ενταθεί καθώς θα μεγαλώνουν οι γονείς των μεταναστών
της κρίσης. «Μαζί με το brain drain2, υπάρχει και το care drain3. Την περίοδο της
κρίσης, εκτός από ένα μεγάλο κομμάτι εξειδικευμένου προσωπικού, έφυγε από τη
χώρα και ένα κομμάτι της φροντίδας. Σε βάθος χρόνου, όταν οι γονείς τους φτάσουν
τα 80, θα δημιουργηθεί ένα κενό φροντίδας που δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να
καλύψουμε».
[...]Οι ειδικοί θεωρούν κρίσιμο να μην υπάρχει απομόνωση αυτών των
ανθρώπων. «Είναι σημαντικό να στήνονται γέφυρες επικοινωνίας με την τοπική
κοινωνία και πρέπει αυτές οι γέφυρες να χτίζονται από νωρίς ώστε μετά να υπάρχει
η δυνατότητα πρόληψης. Τα ΚΑΠΗ4 μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε αυτό,
όπως και οι δήμοι. Να μην απομονώνονται οι ηλικιωμένοι στο σπίτι. Η απομόνωση
στο σπίτι λειτουργεί πάντα αρνητικά. Μια υπηρεσία που θα πρέπει επίσης να
ενισχυθεί είναι η φροντίδα κατ’ οίκον», καταλήγει ο κ. Πολίτης.

ΘΕΜΑ 2β

«Όλοι οι Έλληνες που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αφήνοντας τους γονείς
τους πίσω στην πατρίδα, ζουν με την ενοχή ότι δεν μπορούν να τους φροντίσουν με

1

στάγδην: σταγόνα - σταγόνα (λόγιο επίρρημα.)
brain drain: διαρροή εγκεφάλων
3
care drain :κενό φροντίδας ηλικιωμένων
4
ΚΑΠΗ: Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, ένας θεσμός που προασπίζεται τα
κοινωνικά δικαιώματα της τρίτης ηλικίας.
2

τον τρόπο που θα ήθελαν» εξομολογείται ο κ. Παπαδόπουλος, που ταξιδεύει στην
Ελλάδα πολύ συχνά. (2η παράγραφος)
Να μετασχηματίσεις στην παραπάνω παράγραφο του κειμένου τον ευθύ λόγο σε
πλάγιο (μονάδες 6) και να εξηγήσεις τι αλλάζει σε επίπεδο ύφους λόγου. (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 3
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εγκεφάλων/μορφωμένων) δημιούργησε το care drain (κενό φροντίδας ηλικιωμένων).
Να αναπτύξεις τεκμηριωμένα την άποψή σου για το θέμα σε ένα άρθρο 250-300
λέξεων που θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του δήμου της περιοχής σου.
Παράλληλα, να προτείνεις πρακτικούς τρόπους για τη φροντίδα των ηλικιωμένων από
την τοπική κοινωνία στην οποία ζεις.
Μονάδες 40

