
Ενσωμάτωση ορφανοτροφείων σε γηροκομεία, στον Καναδά!

Από τη Βουτσινά Ελέσσα , Β΄Γυμνασίου

Ποιος θα το πίστευε ότι θα μπορούσε να έχει τόσο θετικά αποτελέσματα η 
ενσωμάτωση ορφανοτροφείων σε γηροκομεία; 

Κι όμως! 

Στο γηροκομείο Nightingale House  στον Καναδά εφαρμόστηκε η πιο πάνω ιδέα, 
αυτό το πολύ ενδιαφέρον πείραμα δυο διαφορετικών δομών και ηλικιακών ομάδων , 
η οποία είχε σημαντικά αποτελέσματα. Οι υπεύθυνοι έφεραν σε επαφή ένα 
ορφανοτροφείο με τους ηλικιωμένους  και τους άφησαν για αρκετές ώρες με τα 
παιδιά. Οι δύο ομάδες περνούσαν πολύ χρόνο μαζί, βοηθώντας η μια την άλλη. Οι 
ηλικιωμένοι εκεί που ήταν «απαθείς» και «λυπημένοι» βρήκαν ξαφνικά χαρά και 
νόημα στη ζωή τους, ενώ τα παιδιά έγιναν αποδέκτες αγάπης και στήριξης.

Και δεν είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται μια τέτοια ιδέα. Στο Σιάτλ, για 
παράδειγμα, από το 1991, στο γηροκομείο Providence Mount St. Vincent, οι 
ηλικιωμένοι επισκέπτονται ομάδες παιδιών που προέρχονται επίσης από τοπικά 



παιδικά και προσχολικά κέντρα, με εκπληκτικά αποτελέσματα.
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