
ΕΝΑΝΘΡΩΠΙΖΕΤΑΙ ο Χριστός αυτές τις Άγιες 
μέρες και «κόσμοι» γκρεμίζονται για να αναδυθεί 
το Θείο Κάλλος, να λάμψει το Φως και η Αλήθεια. 
Πόσο μετράει η συνείδησή μας αυτές τις Άγιες 
μέρες των Χριστουγέννων; Ας θέσουμε λοιπόν 
τον εαυτό μας «ενώπιον ενωπίω». Βέβαια όλοι 
οι άνθρωποι έχουν συνείδηση, άλλος λίγη άλ-
λος πολλή. Το πρόβλημα όμως είναι να ξέρουμε 
πόση λίγη ή πόσο πολλή έχει ο καθένας τη συ-
νείδησή του. Κατά τον Χούσερλ όταν λέμε «είμαι 
άνθρωπος με συνείδηση» δεν σημαίνει τίποτα. 
Όμως σημαίνει πολλά η έκφραση «είμαι άνθρω-
πος που έχω συνείδηση προς τον πάσχοντα και 
αδύναμο συνάνθρωπό μου». Τελικά όταν φτάσει 
η ημέρα της αλήθειας στη ζωή ενός ανθρώπου, 
τότε καθαρίζουν οι «αμνοί από τα ερίφια», οι 
ψεύτες από τους ειλικρινείς και τότε φαίνεται αν 
είμαι Άνθρωπος που έχω Συνείδηση.

Ο ΛΟΓΟΣ που συνεχίζουμε αυτό το σχόλιο έχει 
σχέση με μια είδηση, που λέει ότι το 50% περίπου 
των Ηλικιωμένων, ηλικίας πάνω των 70 ετών 
ζουν μόνοι τους! Η Ειδησεογραφία των Εφημερί-
δων και οι Στατιστικές των Αρμοδίων Υπηρεσιών 
όταν ασχολούνται με τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας 
δεν ενδιαφέρονται για τη Μοναξιά. Ασχολούνται 
περισσότερο με προειδοποιήσεις για το αυξημέ-
νο κόστος που θα έχουν τα διάφορα Ασφαλιστι-
κά Ταμεία, με επισημάνσεις για τις δαπάνες που 
απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση και την περί-
θαλψη αυτών των ανθρώπων, για τις εισηγήσεις 
να αυξηθεί η εισφορά των εργαζομένων για το 
εφάπαξ τους. Αυτά λέγονται και ακούγονται συ-
νήθως από Αρμόδια Κυβερνητικά χείλη και από 
τα Μέσα Ενημέρωσης, όποτε γίνεται λόγος για 
τους Γέροντες που πληθαίνουν. Να όμως που 
εκτός από τον προβληματισμό για τα οικονομικά 
μελλούμενα είναι αρκετοί οι Γέροντες που ζουν 
στα διάφορα Γηροκομεία ή ακόμη και μόνοι τους. 
Και τι σημαίνει «ζουν»; Παρά μόνο ο εαυτός τους 
σε ένα δωμάτιο άδειο, μόνοι τη νύχτα να τους 
πνίγουν οι σκέψεις και το παρελθόν!

Η ΜΟΝΑΞΙΑ είναι ένα από τα πολλά και μεγά-
λα προβλήματα που κάνει τη ζωή των Γηρατειών 
πιο δύσκολη και μελαγχολική. Αυτό μου έλεγε η 
κυρά –Φιλιώ που ζει για κάμποσα χρόνια σε ένα 
Γηροκομείο: «Τα Γηρατειά κόρη μου, είναι καλά 
όταν δεν γίνονται βαρετά για τους συγγενείς 
σου, τους δικούς σου, διαφορετικά βάρος γίνεται 
η ίδια η ζωή». Αν και έχει όλα τα καλούδια του 
Θεού, βαρετά ζει η κυρά –Φιλιώ σε ένα Γηρο-
κομείο της πόλης μας. Γεράζοντας ο άνθρωπος 
χάνει χρόνο με το χρόνο τους δικούς του, ακόμη 
και τα παιδιά του, που θεωρούν ότι ξεπλήρωσαν 
το χρέος τους βάζοντας το Γονιό στο Γηροκομείο, 
εγκαταλείποντάς τον μόνο και έρημο ακόμη και 
αυτές τις Άγιες μέρες των Χριστουγέννων και 
«πάμε για διασκέδαση» χωρίς ίχνος ντροπής.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, δεν είναι μόνο η κυρά –Φιλιώ που 
έχει για μόνη της συντροφιά το έντονο αίσθημα 
της Μοναξιάς. Πολλά είναι και αυτά τα Τιμημένα 
Γηρατειά που ζουν στα διάφορα Γηροκομεία ξε-
χασμένοι από τα αγαπητά δικά τους πρόσωπα, με 
μοναδική συντροφιά την τηλεόραση και τις μνή-
μες. Μόνοι σε ένα άδειο από κάθε ίχνος συγγε-
νικής συντροφιάς δωμάτιο τις Άγιες αυτές νύχτες 

των Χριστουγέννων να τους πνίγουν οι σκέψεις 
και το παρελθόν. Θα μου πείτε έτσι όπως έγινε 
η ζωή και οι προσωπικές σχέσεις, δεν υπάρ-
χει χώρος στο σπίτι για τον Παππού ή τη Γιαγιά! 
Μπορεί και να έχουν δίκιο όσοι το υποστηρίζουν. 
Δεν υπάρχει άλλωστε και καμιά μαγική συνταγή 
σε τέτοιου είδους προβλήματα. Ο καθένας με τη 
συνείδησή του, όπως είπαμε στην αρχή. Τα γρά-
φουμε αυτά για να μην επαναπαυόμαστε με τη 
συνείδησή μας όταν στέλνουμε τον άνθρωπό μας 
να ζήσει τα Γηρατειά του σε ένα Γηροκομείο ξε-
χασμένος από τους ανθρώπους που επέζησε και 
πάλεψε σκληρά γι’αυτούς μια ολόκληρη ζωή, με 
μόνη συντροφιά τις μνήμες και τα δάκρυα. Αυτοί 
οι Νεαροί, υγιείς Μετανάστες που τόσα πρόσφε-
ραν στη χώρα με τη σκληρή δουλειά τους για να 
καταστήσουν την Αυστραλία ένα ζηλευτό Έθνος 
της Γης, είναι σήμερα οι Ηλικιωμένοι. Τι αγνω-
μοσύνη στα αλήθεια που πρέπει να πληρώνουν 
εγγύηση χιλιάδων δολλαρίων για να εισαχθούν 
σε ένα Γηροκομείο το οποίο θα τους δώσει λίγη 
φροντίδα υγιεινής και κάποια αξιοπρεπή περι-
ποίηση που τους όφειλε η κοινωνία μας στη δύση 
της ζωής τους χωρίς αμοιβή.

ΤΑ ΓΗΡΑΤΕΙΑ είναι σκληρά και δύσκολα όταν 
χάνονται δεσμοί στη δύση της ηλικίας ενός αν-
θρώπου με τους οποίους επέζησε ολόκληρες 
δεκαετίες και όταν απουσιάζει το κράτος Πρό-
νοιας. Γιατί πόσοι και πόσοι Ηλικιωμένοι και ανή-
μποροι δεν ζουν στην πλουσιοδόλλαρη Αυστρα-
λία μέσα στην εξαθλίωση κάτω από τα αδιάφορα 
βλέμματα των διερχομένων και της κρατικής 
μέριμνας; Τι έκανε το κράτος Πρόνοιας γι’αυτούς 
τους ανήμπορους, τους ήρωες της ζωής, που 
αφού θυσίασαν τη ζωή τους για να καταστήσουν 
την Αυστραλία ένα ζηλευτό Έθνος της Γης και για 
την Πρόοδο του κοινωνικού συνόλου, τους πε-
τάξαμε στο περιθώριο της εξαθλίωσης; Ω! Που 
είσαι Αγάπη! Μόνο η Αγάπη μας που ήδη ρέει 
απλόχερα αυτές τις Άγιες μέρες των Χριστου-
γέννων στην Οικουμένη και η συντροφιά μας, 
είναι οι πραγματικές δυνάμεις που μπορούν να 
απαλύνουν το αίσθημα Μοναξιάς των Τιμημένων 
Γηρατειών. Έχουμε υπέρτατο χρέος σαν Ελληνι-
κή Παροικία να περάσουμε τις Άγιες αυτές μέρες 
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς Συ-
ντροφιά με τα Τιμημένα Γηρατειά μας, σαν ένα 
ελάχιστο «Ευχαριστώ» που μπόρεσαν με ανυ-
πέρβλητες θυσίες, μέσα σε ένα αλλόφυλο και 
διαβρωτικό περιβάλλον να στεριώσουν εδώ στη 
δεύτερη Πατρίδα μας το οικοδόμημα μιας μικρής 
Ελλάδας και να διαιωνίζεται έτσι η Ελληνικότη-
τά μας. Όταν χαϊδέψουμε με στοργή το αδύναμο 
κορμί των ανήμπορων συναθρώπων μας και ρί-
ξουμε λίγη δροσιά της Αγάπης μας στην άνυδρη 
έρημο της ζωής τους, τότε μόνο κάθε καλοδιά-
θετος άνθρωπος, μολονότι φέρει την αδύναμο 
σάρκα, θα μπορέσει να μεταβεί νοερώς στη Βη-
θλεέμ, όπου θα δει και θα απολαύσει το μέσον της 
Σωτηρίας δια της Ενανθρωπήσεως του Χριστού. 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Συντροφιά με τα 
Τιμημένα Γηρατειά. Με την ευκαιρία Ευχόμεθα 
και για Ολόκληρη την Ομογένεια να πραγματω-
θούν τα Μεγάλα Αγγέλματα του Ερμηνευτή Χρι-
στού: Αγάπη –Ειρήνη –Συμφιλίωση!
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απόψεις
Το  άστρο της Βηθλεέμ μας οδηγεί 

στα τιμημένα γηρατειά

Γράφει η Δέσποινα Μπαχά


