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1 Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα 
Τρίτης Ηλικίας
Μ ε τον ερχοµό του Οκτώβρη, 

στην πρώτη του µέρα, η αν-
θρωπότητα γιορτάζει την 
«Τρίτη Ηλικία». Αυτά τα πε-

ρήφανα γηρατειά όπως συνηθίζεται 
να αποκαλούνται, φέρουν την πείρα 
της ζωής και προσπαθούν να κρα-
τήσουν όρθιους τους ώµους τους µε 
αξιοπρέπεια. Οι άνθρωποι της τρίτης 
ηλικίας, (άλλοι καλοστεκούµενοι και 
καλοδιατηρηµένοι όπως λέµε και άλ-
λοι σκυφτοί και κουρασµένοι) είναι  
γεµάτοι από χαρές, βάσανα αγώνες, 
βιώµατα πολυποίκιλα. Οι άνθρωποι 
µιας προχωρηµένης ηλικίας είναι 
σαν το «παλιό καλό κρασί» που όσο 
περνάει ο καιρός τόσο πολυτιµότερο 
γίνεται. Ωριµάζει, βγάζει τα αρώµατά 
του, στρογγυλεύει η γεύση του. Αυτό 
γίνεται και µε τους ηλικιωµένους. 
Ωριµάζουν στην ψυχή και το νου έτσι 
που να βγαίνει η γνώση από το µυαλό 
τους σαν απόσταγµα που λαµπυρίζει. 
Μπορούν να συµβουλέψουν αποτοξι-
νωµένοι από πάθη, κακίες, µικροπρέ-
πειες. Έχουν να πουν, να διηγηθούν, 
να καταθέσουν µια ζωή. Γιαυτό και 
τους αξίζει χώρος να αναπνεύσουν, 
να ψυχαγωγηθούν, να νιώσουν πως 
είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέρο-
ντος και όχι στο περιθώριο. Εικόνες 
γερόντων παραµελληµένων µε έκδη-
λο στο πρόσωπό τους το µαρασµό, 
την απογοήτευση την παραίτηση δεν 
τιµούν κανέναν. Ενα ζεστό βλέµµα 
από καρδιάς, ένα χάδι, λίγος χρόνος 
για κουβέντα προς τους δικούς µας 
ηλικιωµένους καθηµερινά δίνουν µε-
ρίδιο ανθρωπιάς πολύτιµο, αντίδωρο 
αναγνώρισης και ευγνωµοσύνης. Με 
τον ερχοµό του Οκτώβρη τιµούµε τους 
ηλικιωµένους.
Πρόσωπα -όπου υπήρξαν και υπάρ-
χουν στο ρόλο τους- που γεµίζουν την 
καρδιά µε αγάπη, φέρνουν ευχάριστες 
θύµησες, αίσθηση θαλπωρής και γλύ-
κας, φιγούρες ζεστής αγκαλιάς, τρυφε-
ρού λόγου, ψιθυρίσµατος ατέλειωτων 
ιστοριών πάνω στα γόνατα.

Γιαγιά και παππούς. ∆ύο λέξεις-ορό-
σηµο της ελληνικής οικογένειας. Λέ-
ξεις µικρές κι όµως γεµάτες αγάπη, 
στοργή, φροντίδα. Ερχόµενος κανείς 
σ’αυτόν τον κόσµο, βιώνει την αγά-
πη και την τρυφερότητα των γονιών 
του. Ποιος θα το περίµενε όµως ότι 
πέρα απ’αυτήν κρύβεται µια ακόµα 
βαθύτερη, ακόµα πιο ουσιαστική, πιο 
πολύπλευρη. Η αγάπη των παππού-
δων. ∆ύο άτοµα τα οποία σε αγάπη-
σαν πριν έρθεις καν στον κόσµο. Και 
µόλις επιτέλους έκανες το µεγάλο σου 
ντεµπούτο, σε υποδέχθηκαν µε τη  
µέγιστη δυνατή τρυφερότητα. Η ζωή 
τους πλέον ήσουν εσύ, µια µικρή αν-
θρώπινη µπάλα, ανήµπορη ακόµα να 
διαχειριστεί τον εαυτό της, η οποία 

ήρθε να γεµίσει τα κενά τους και να 
τους προσδώσει τον ρόλο που επι-
θυµούσαν πάντοτε απ’τη στιγµή που 
έγιναν κι εκείνοι γονείς: το ρόλο της 
γιαγιάς και του παππού. Ήσουν ένα 
κοµµάτι απ’το δικό τους κοµµάτι, ένα 
ακόµα παιδί τους. Το σπίτι τους γίνε-
ται το δεύτερό σου σπίτι, καθώς ανα-
λαµβάνουν να σε φροντίσουν τις ώρες 
που οι γονείς σου λόγω δουλειάς δεν 
µπορούν να βρίσκονται κοντά σου. Σε 
παίρνουν απ΄το σχολείο και περνάς 
το µεγαλύτερο µέρος της ηµέρας στο 
σπίτι τους, ένα σπίτι στο οποίο προτι-
µούσες να βρίσκεσαι περισσότερο και 
απ΄το πατρικό σου, καθώς ανέβλυζε 
αγάπη, τρυφερότητα και φροντίδα. 

Ας το παραδεχτούµε, καµία δεν εί-
ναι καλύτερη µαγείρισσα απ’τη γιαγιά 
µας. Τα φαγητά της είναι παρόµοια 
µε της µαµάς, µόνο που είναι πιο νό-
στιµα µετά από τόσα χρόνια ενασχό-
λησης στην κουζίνα (ε, ίσως φταίει 
και το λίγο λαδάκι παραπάνω). Κάθε 
φορά που κάτι σκαρώνει στην κουζί-
να ολόκληρο το σπίτι γεµίζει ευωδιές 
που σε κάνουν να αδηµονείς για την 
πολυπόθητη ώρα του φαγητού, και 
ποτέ δεν σε απογοητεύει. Βεβαίως η 
µερίδα του πιάτου που σου αναλογεί 
θα είναι η διπλάσια απ’αυτή µε την 
οποία πραγµατικά χορταίνεις, ενώ θα 
σε ρωτάει ανά δίωρο αν θέλεις να φας 
ξανά.  Και τέλος το ψυγείο της είναι 
γεµάτο γλυκά, τα οποία φυσικά φρο-
ντίζει να ανανεώνει σε τακτικά χρονι-
κά διαστήµατα. Η γιαγιά είναι το άτο-
µο που θα βρεθεί δίπλα σου σε κάθε 
δυσκολία, σε κάθε αρρώστια, και θα 
κάνει ό,τι περνά απ’το χέρι της για να 
αισθανθείς καλύτερα. 

Ξέρεις, πονάει κι εκείνη όταν σε 
βλέπει να πονάς, και προσφέρει την 
αγκαλιά της και τα χάδια της σε µια 
προσπάθεια να σε ανακουφίσει, τα-
κτική η οποία αποδεικνύεται πάντα 
άκρως αποτελεσµατική. Πόση δύναµη 
και πόση αγάπη κρύβει άραγε αυτή η 
αγκαλιά… Πάντα ένιωθες πιο κοντά 
της, ίσως επειδή σε έκανε να κατα-
λάβεις καλύτερα τη δικιά σου µαµά. 
Μαζί της νιώθεις περισσότερη εµπι-
στοσύνη, και έχει πάντα αυτή τη µα-
γική ικανότητα να σε ενθαρρύνει να 
ανοιχτείς για θέµατα τα οποία σε προ-
βληµατίζουν, αλλά ντρέπεσαι να πεις 
στη µαµά σου. ∆ε σταµατά ποτέ να σε 
προσέχει, να σε καµαρώνει και να εί-
ναι δίπλα σου να σε στηρίξει σε κάθε 
πρόβληµα, αλλά και σε κάθε στιγµή-
ορόσηµο της ζωής σου. Οµόρροπος µε 
το ρόλο της γιαγιάς, αυτός του παππού 
έρχεται να ολοκληρώσει κάθε άνθρω-
πο. ∆υνατός, αστείος, τρυφερός, δρα-
στήριος είναι λίγα απ’τα επίθετα που 
τον χαρακτηρίζουν. Είναι ο καλύτε-

ρος φίλος και ο πιο αποτελεσµατικός 
σύµµαχος σε κάθε ιδέα που φυτρώνει 
στο µυαλό σου. Ολόκληρη η παιδική 
σου ηλικία έχει προσδιοριστεί από τα 
παραµύθια και τις ιστορίες για τα κα-
µώµατα των γονιών σου, τα παιχνίδια 
που παίζατε, στα οποία συνέχιζε να 
συµµετέχει ακόµα κι όταν ήταν πολύ 
κουρασµένος, πράγµα το οποίο δεν 
έδειχνε ποτέ. Πιστεύει ακράδαντα σε 
σένα και τις δυνατότητές σου και δε 
χάνει ευκαιρία να σε παινέψει σε κάθε 
οικογενειακή συνάντηση. Και ακόµα 
και όταν κάποιες δυσκολίες βρεθούν 
στο δρόµο σου, θα προσπαθήσει να 
σε συµβουλέψει µε τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο, έναν τρόπο που πηγάζει 
απ΄τη σοφία των χρόνων του, και οι 
συµβουλές του αποδεικνύονται πάντα 
πολύτιµες. Σε συµβουλεύει χωρίς κα-
µία πρόθεση να σε χειραγωγήσει, εν-
θαρρύνοντάς σε να πάρεις εσύ, µόνος 
σου, την απόφαση που θεωρείς πως 
είναι σωστή. Είναι αυτοί που απο-
δεικνύουν περίτρανα τη φράση «του 
παιδιού µου το παιδί είναι δυο φορές 
παιδί µου», και την εφαρµόζουν σε 
καθηµερινή βάση. ∆ίνουν καθηµερι-
νά αξία στον όρο οικογένεια. Είναι η 
πιο υποστηρικτική, πιο χαλαρή, πιο 
τρυφερή έκδοση των γονιών του κάθε 
ανθρώπου. ∆ε διστάζουν να σε κακο-
µάθουν µε τον πιο γλυκό και γεµάτο 
αγάπη τρόπο, προκαλώντας έτσι την 
αγανάκτηση των γονιών. Κάνουν όλα 
τα χατίρια, χωρίς κανένα παράπονο, 
µε περίτρανο παράδειγµα το γνω-
στό σε όλους «χαρτζιλίκι», το οποίο 
έσπρωχναν διακριτικά σε κάποια 
τσέπη, πίσω από την πλάτη των γο-
νιών. Σου λένε ιστορίες για τη δική 
τους ζωή, για τα δικά τους χρόνια, 
ιστορίες τις οποίες ακούς µε αµέριστη 
προσοχή. Μεγαλώνοντας, αντί να σου 
διηγούνται ιστορίες, σε προίκιζουν 
ν µε τις καλύτερες συµβουλές. Συµ-
βουλές απλές, αλλά γεµάτες περιεχό-
µενο και νόηµα. Έµοιαζαν µε εκείνες 
των γονιών, αλλά µε κάποιο µαγικό 
τρόπο αποδεικνύονταν πιο αποτελε-
σµατικές. Ακόµη κι όταν τσακώνεστε, 

τσακώνεστε µε τον πιο γλυκό τρόπο, 
µε έναν τρόπο που δεν άφηνε ποτέ 
πίσω αρνητικά συναισθήµατα. Σπάνια 
θα τους ακούσεις να υψώσουν φωνή 
και να σε κατσαδιάσουν, αφού αν το 
κάνουν εκείνοι στενοχωριούνται και 
το µετανιώνουν περισσότερο από εσέ-
να. Είναι υπερπροστατευτικοί και θα 
κάνουν τα πάντα για να σε δουν να 
χαµογελάς. Είναι οι δεύτεροι γονείς 
σου και θα το αποδείξουν σε κάθε σου 
βήµα. Σε αυτούς τους ανθρώπους αξί-
ζει ένα µεγάλο, εγκάρδιο ευχαριστώ. 
Ευχαριστώ για τις στιγµές ευτυχίας 
που µας χάρισαν. Για το ήθος που µας 
διέπλασαν µε τα λόγια και τις πολύτι-
µες συµβουλές τους. Για τις αξίες και 
την αξιοπρέπεια που µας δίδαξαν. Ευ-
χαριστώ για τις στιγµές που στέκονταν 
βράχοι δίπλα µας. Που µας έµαθαν 
τι πραγµατικά σηµαίνει ανιδιοτελής 
αγάπη. Που µας υποστηρίζουν καθη-
µερινά, που µας αγαπούν και θα συ-
νεχίσουν να µας αγαπούν µε όλο τους 
το είναι. Η γιαγιά και ο παππούς µας 
αντιπροσωπεύουν ένα µεγάλο κοµµά-
τι της ιστορίας µας. Είναι εµείς, είναι 
ο τρόπος µε τον οποίο µεγαλώσαµε. 
Να τους έχετε πάντα λοιπόν στο µυα-
λό και την καρδιά σας, και να µην 
επιτρέψετε να φύγουν ποτέ. Εκείνοι 
διαµόρφωσαν τις πιο γλυκές παιδικές 
µας αναµνήσεις, και έχουν µεγάλο µε-
ρίδιο ευθύνης σε αυτό που γίναµε τε-
λικά. Αξίζουν το σεβασµό, την αγάπη 
και τη φροντίδα µας. Κι όσο για εσάς, 
που δεν προλάβατε να γνωρίσετε ή δε 
θυµάστε τον παππού ή τη γιαγιά σας, 
να ξέρετε πως θα µείνουν αθάνατοι 
στο µυαλό σας µέσα από τις ιστορί-
ες που σας διηγούνται για εκείνους 
οι γονείς και οι διάφοροι συγγενείς. 
∆εν πρόκειται να ξεχαστούν. Να τους 
αγαπάτε λοιπόν τους παππούδες σας 
και να µην τους ξεχνάτε, κι αν ακόµα 
βρίσκονται στη ζωή, µην παραλείπετε 
να τους το δείχνετε, γιατί µπορεί να 
έρθει η στιγµή που να είναι πια πολύ 
αργά. Ακόµη όµως κι αν δε βρίσκο-
νται πλέον κοντά µας και έχουν χά-
σει τη µάχη µε το χρόνο, εµείς δεν 
θα τους ξεχάσουµε ποτέ. Γιατί, όπως 
πολύ σωστά λένε, κάποιος πεθαίνει, 
µόνο όταν παύεις να τον θυµάσαι. Κι 
εµείς θα φυλάµε πάντα κλειδωµένες 
στην καρδιά µας τις αναµνήσεις και 
τις στιγµές που µας χάρισαν. Πολλοί 
από αυτούς δεν είναι πια εδώ, κοντά 
µας, αλλά ταυτόχρονα δε σταµάτησαν 
ποτέ να είναι. 

Αφιερωµένο σε όλες τις γιαγιάδες και 
τους παππούδες του κόσµου. Κυρίως 
όµως αφιερωµένο στη γιαγιά και τον 
παππού µου, που δε βρίσκονται πλέ-
ον στη ζωή, µένουν όµως ανεξίτηλα 
χαραγµένοι στη µνήµη µου και την 
καρδιά µου. 

Γράφει ο Άρης Χατζηγεωργίου

Ένα µεγάλο ευχαριστώ στους δικούς µου γιαγιά και παππού…




