
Μαρία Κατσουνάκη  «Παρέα εφήβων ως αντίδοτο στη μοναξιά»  

Από τον ημερήσιο, 2019 (Διασκευή)  

 

                                             

Εννέα 16χρονοι μαθητές του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος επί έξι μήνες ανά δυο 

Σαββατοκύριακα τον μήνα κρατούσαν παρέα στους τροφίμους στην Εκκλησιαστική Στέγη Φροντίδας 

Ηλικιωμένων «Παναγία η Ελεούσα» στη Νέα Ιωνία. 

  Συναντήσαμε δύο από τους μετέχοντες στο ρηξικέλευθο αυτό πρόγραμμα και μας μίλησαν για την 

εμπειρία τους, την κυρία Άννα- Μαρία Κορακίτη, φοιτήτρια ιατρικής που είχε αναλάβει, καθότι 

πλησιέστερη ηλικιακά με τους εφήβους, τον ρόλο της συντονίστριας και την εθελόντρια κυρία Όλγα 

Πολυχρονοπούλου. 

Ερ.: Ποιος είναι ο στόχος και η ταυτότητα του προγράμματος;  

Απ.: «Το πρόγραμμα αυτό με τίτλο “μαζί με τον παππού και τη γιαγιά” το υλοποίησε η οργάνωση Αποστολή 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ και είχε ως στόχο τη διαγενειακή επικοινωνία και την καταπολέμηση της μοναξιάς των 

ηλικιωμένων, η οποία, όπως διαπιστώσαμε, είναι το σοβαρότερο πρόβλημά τους». 

Ερ.: Συνάντησαν δυσκολίες τα παιδιά στο να επικοινωνήσουν με τους ηλικιωμένους; 

Απ.: «Οι πρώτες επισκέψεις, ομολογουμένως, ήταν αμήχανες. Στην αρχή δεν ήξεραν πώς να ξεκινήσουν τη 

συζήτηση με τους ηλικιωμένους. Από τη δεύτερη φορά, όμως, προσαρμόστηκαν στις ανάγκες των 

ηλικιωμένων και εφάρμοσαν πολύ πρωτότυπους τρόπους επικοινωνίας.  

   Έτσι, όταν μια κυρία μίλησε με νοσταλγία για την ιδιαίτερη πατρίδα της, το Γύθειο, το οποίο δεν είχε 

επισκεφθεί για περίπου 50 χρόνια, ο νεαρός συνομιλητής της , τη ρώτησε “θα θέλατε να δείτε πώς είναι 

σήμερα το Γύθειο;”. Σε κλάσματα δευτερολέπτου, χάρη στο Διαδίκτυο και σε ένα   έξυπνο  κινητό, η 

ηλικιωμένη παρατηρούσε εντυπωσιασμένη τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην πατρίδα της σε 

πραγματικό χρόνο. Αντίστοιχα, μέσω της τεχνολογίας οι έφηβοι δημιούργησαν μια playlist με τραγούδια 

της εποχής των ηλικιωμένων, τα οποία ξεσήκωσαν τους ίδιους αλλά και τους νεαρούς επισκέπτες, που 

χόρεψαν με μπρίο. 

 Ερ. : Τι έλεγαν τα παιδιά, όταν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα; 

Απ. : «Αποτελούσε γι’ αυτούς ευχάριστη έκπληξη το ότι διαπίστωσαν πως και οι ηλικιωμένοι διατηρούν 

πάντοτε μια νεανική, ακόμα και παιδική πλευρά , όπως και ότι  οι πεποιθήσεις και τα γούστα του ανθρώπου 

παραμένουν αναλλοίωτα όσα χρόνια και να περάσουν.  

   Για  τους περισσότερους η κορυφαία στιγμή ήταν το κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας, κατά την οποία  

οι έφηβοι διέκριναν την παιδιάστικη αγωνία και χαρά των ηλικιωμένων, που διεκδικούσαν όλοι τους το  

φλουρί». 

 

 

 

 

 


