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∆
υο λέξεις στον τίτλο, δυο 
λέξεις µε εντελώς διαφο-
ρετική έννοια η καθεµιά.
Η µοναξιά έχει πολλές 

µορφές. Μοναξιά στις σχέσεις µας 
µε τους άλλους,  φίλους, συγγε-
νείς, στο γάµο, στον έρωτα, στις 
φιλίες, στο χώρο εργασίας και σε 
άλλες καταστάσεις. Μοναξιά φυ-
σική, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται 
µόνος, αποκοµµένος, µα και εσω-
τερική µοναξιά, αυτό  που νιώθει 
κάποιος ακόµα κι όταν βρίσκεται 
µε άλλους, ιδιαίτερα τότε, ακόµα κι 
αν αυτοί οι άλλοι είναι αγαπηµένα 
άτοµα.
Αυτό που, ίσως, νιώθουν κάποιοι 
από εµάς αυτή τη στιγµή, που 
βρισκόµαστε σε αυτόν τον ωραίο 
χώρο, ανάµεσα σε τόσους συναν-
θρώπους και σε φιλικό, ασφαλές 
περιβάλλον. Κι όµως, είµαι σίγου-
ρη πως ανάµεσά µας βρίσκονται 
κάποιοι που νιώθουν πολύ µόνοι.
Το συναίσθηµα της µοναξιάς τα-
λανίζει ανθρώπους κάθε ηλικίας/
προέλευσης/επαγγελµατικής/οι-
κονοµικής ή οικογενειακής κατά-
στασης.
Εδώ, όµως, θα ασχοληθούµε µε 
την µοναξιά των ηλικιωµένων.
Η άλλη λέξη του τίτλου, Ηλικιω-
µένοι, έχει θα λέγαµε µια κάπως 
αφηρηµένη έννοια.
Τι σηµαίνει ηλικιωµένοι και ποιοι 
είναι αυτοί; Είναι µήπως όσοι πέ-
ρασαν τα 50, τα 60, τα 70, σε ποια 
ηλικία θεωρείται ηλικιωµένος ο 
άνθρωπος; Μήπως είναι ηλικιω-
µένη η Τζόαν που στα 85της παίρ-
νει µε το αυτοκίνητό της δυο φορές 
την εβδοµάδα κάτι ηλικιωµένους, 
ίσως νεότερούς της, και τους πη-
γαίνει στην Βικτόρια µάρκετ για 
ψώνια; Ή είναι ηλικιωµένος ο κύ-
ριος που στα 84 του ψέλνει τις Κυ-
ριακές σε εκκλησία της Μελβούρ-
νης;
Και η Άντζελα; Είναι 58 χρονών, 
δεν ασχολείται πια µε πολλά πράγ-
µατα γιατί «νιώθει γερασµένη», 
σπάνια βγαίνει από το σπίτι µόνη 
της, ιδιαίτερα από τότε που έχασε 
τον άνδρα της από φόβο µήπως ζα-
λιστεί και πέσει, έτσι µεγάλη που 
είναι.
‘Όµως, σε όποια ηλικία κι αν το-
ποθετήσουµε τους ηλικιωµένους, 
θα πρέπει ίσως, να δεχτούµε ότι 
ηλικιωµένα είναι τα άτοµα που δεν 
ανήκουν πλέον στο εργατικό δυνα-
µικό µιας κοινωνίας και δεν προ-
σφέρουν “ενεργά” σε αυτήν την 
κοινωνία.
Είναι οι ξωµάχοι της ζωής που 
σε κάθε εποχή, σε κάθε χώρα, σε 

κάθε κοινωνία, πρόσφεραν και 
µε το παραπάνω για πολλά, πάρα 
πολλά χρόνια.
Θα ήθελα όµως, να επικεντρώ-
σουµε την προσοχή µας στη δική 
µας πραγµατικότητα, την Ελληνική 
παροικία, εδώ που δουλέψαµε και 
ζούµε, προσφέραµε και προσφέ-
ρουµε, εδώ που ήλθαν οι περισ-
σότεροι στα 20 ίσως και πιο νέοι 
ακόµα.΄Ηλθαν κατά χιλιάδες στα 
νιάτα τους, παντρεύτηκαν, έκαµαν 
οικογένεια, µόχθησαν, σε τόπο 
ξένο, χωρίς εφόδια, µε τις πιο 
αντίξοες συνθήκες, στερήθηκαν, 
γονάτισαν και σηκώθηκαν άµε-
τρες φορές. Κάθε φορά συνέχιζαν 
τον ανήφορο, είχαν  να µεγαλώ-
σουν οικογένεια, να αγοράσουν 
σπίτι, να το ξεπληρώσουν να µην 
το βρουν χρεωµένο τα παιδιά. Να 
βοηθήσουν αυτούς που µείνανε 
πίσω, να σπουδάσουν παιδιά µε 
χίλιους κόπους και θυσίες για νά-
χουν εκείνα µια καλύτερη 
ζωή από τη δική τους, να τα αποκα-
ταστήσουν οικονοµικά και κοινω-
νικά να τα παντρέψουν, και τώρα 
να τους µεγαλώνουν τα παιδιά 
τους για να µην τα δώσουν σε ξένα 
χέρια, όπως εκείνοι που δεν είχαν 
κανέναν. Να τα πηγαινοφέρνουν 
στο Σχολείο, να τους µαθαίνουν 
Ελληνικά  για να µην αποκοπούν 
από τις ρίζες τους...
Να κάνουν οικονοµία και για κάνα 
ταξιδάκι στην πατρίδα να δουν τον 
τόπο που γεννήθηκαν, τους γέρους 
γονείς πριν κλείσουν τα µάτια και 
πάνε µε το µαράζι. Και τα χρόνια, 
οι δεκαετίες περνούσαν και περ-
νούν.
Πριν το καταλάβουν, πριν µπο-
ρέσουν να συνειδητοποιήσουν τι 
ακριβώς συµβαίνει στη ζωή τους 
και πού πήγε η ζωή τους, βρίσκο-
νται εκτός µάχης.
Έχουν φτάσει, ίσως και ξεπερά-
σει, την ηλικία συνταξιοδότησης, 
αυτοί τουλάχιστον που άντεξαν κι 
έφτασαν µέχρι εκεί γιατί είναι κι 
οι άλλοι που δεν τα κατάφεραν και 
άφησαν πρόωρα τον κόσµο τούτο.
 Και τώρα, τι γίνεται τώρα; Όλη 
τους την αγάπη, όλες τις δυνατότη-
τές τους, όλες τις οικονοµίες τους 
τα επένδυσαν στα παιδιά τους, και 
τάβαλαν σε καλό δρόµο. Τα παιδιά 
µορφώθηκαν έχουν καλές θέσεις, 
καλά σπίτια, έκαναν οικογένεια, 
πήραν στην κοινωνία τη θέση που 
ονειρεύτηκαν οι γονείς τους γι 
αυτά.
Βέβαια, αυτοί είναι οι τυχεροί γο-
νείς, δυστυχώς υπάρχουν κι άλλοι 
των οποίων τα παιδιά, για πολ-
λούς και ποικίλους λόγους, πήραν 

λάθος δρόµο.
Με τους γονείς, όµως, τι γίνεται; 
∆εν βρίσκονται πια στην πρώτη, 
ούτε στη δεύτερη νιότη, τους βα-
ραίνουν πολλά χρόνια, είναι πια 
ηλικιωµένοι, δηλαδή, µπήκαν στα 
γεράµατα, κι αυτά, δεν έρχονται 
ποτέ µόνα...κουβαλούν παρέα, 
µεγάλη παρέα. Αρθριτικά, χολη-
στερίνη, πίεση, καρδιοπάθειες, 
κατάγµατα, εγκεφαλικά, άνοια και 
άλλα. Είναι πολύ ευπαθείς και ευ-
άλωτοι, οι δυνάµεις όλο και λιγο-
στεύουν. ∆εν έχουν τις ικανότητες 
που είχαν πριν.
Συνάµα δε, αρχίζουν οι αλυσιδω-
τές επισκέψεις σε Νοσοκοµεία, 
γιατρούς, οδοντογιατρούς, φυσιο-
θεραπευτές, Κλινικές, φαρµακεία, 
µικροβιολογικές εξετάσεις, µικρές 
ή µεγάλες χειρουργικές επεµβά-
σεις, και τελειωµό δεν έχουν. Κι 
εδώ εκτός όλων των άλλων προ-
βληµάτων, δηµιουργείται το πρό-
βληµα µεταφοράς τους σε και από 
αυτές τις επισκέψεις.  Η δηµόσια 
συγκοινωνία δεν είναι πια εφικτή, 
και είναι δύσκολο να ζητούν  κάθε 
µέρα σχεδόν από τα παιδιά να 
αφήνουν δουλειά και οικογένεια 
και να τους τρέχουν από ραντεβού 
σε ραντεβού.
 Επί πλέον, το σπίτι, εκτός από την 
απαραίτητη συντήρηση, χρειάζεται 
µετατροπές, 
όπως, χειρολαβές και άλλα βοηθη-
τικά στο µπάνιο και στην τουαλέτα, 
στην είσοδο καθώς και στην πίσω 
πόρτα όπου υπάρχουν σκαλοπά-
τια, ειδικό βοήθηµα στο κρεβάτι, 
όλα αυτά για να στηρίζονται ώστε 
να µπορούν να κυκλοφορούν στον 
εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του 
σπιτιού τους χωρίς  να  κινδυνεύ-
ουν να πέσουν.
Μα δεν έχουν και οικονοµική ευ-
χέρεια, η σύνταξη πενιχρή, µόλις 
και µε το ζόρι φτάνει για τα απα-
ραίτητα. Για να µην χάσουν κι 
αυτήν την µικρή σύνταξη, πολλοί 
µεταβίβασαν στα παιδιά τυχόν πε-
ριουσία κινητή ή ακίνητη που µε 
θυσίες απέκτησαν. Η πολιτεία, η 
κάθε πολιτεία, είναι αµείλικτη απέ-
ναντι στους ηλικιωµένους, τους 
φέρνεται λες και δεν έχουν πια 
ανάγκες, υποχρεώσεις, επιθυµίες, 
δικαιώµατα. 
Τους αντιµετωπίζει σαν να τους τι-
µωρεί για όλα τα χρόνια που δού-
λεψαν και τις στερήσεις τους για 
να βάλουν κάτι στην άκρη για τα 
γεράµατά τους. Αυτή η συµπεριφο-
ρά του νόµου απέναντι στους ηλι-
κιωµένους, ισχύει λίγο πολύ στις 
περισσότερες κοινωνίες. Ελάχιστη 
ή καθόλου µέριµνα εκ µέρους της 

πολιτείας για τους συνταξιούχους, 
ήτοι, ηλικιωµένους.
Όταν δεν υπάρχει καλή υγεία και 
οικονοµική ευχέρεια, εκ των πραγ-
µάτων ο άνθρωπος αποκόβεται 
κάπως από την κοινωνία. ∆εν έχει 
πλέον τη δυνατότητα να συµµετέ-
χει ενεργά σε κοινωνικές, ακόµα 
και οικογενειακές δραστηριότη-
τες. Πολλές φορές τα παιδιά επι-
λέγουν, για δικούς τους λόγους, 
να κατοικήσουν µακριά από τους 
γέρους γονείς, µα κι εκείνα που 
µένουν σχετικώς κοντά, δεν είναι 
εύκολο να προσφέρουν όλον τον 
χρόνο που έχει ανάγκη ο γονιός. 
Έχουν δική τους οικογένεια, κοι-
νωνικό κύκλο και υποχρεώσεις, 
δουλεύουν και ο χρόνος τους πολύ 
περιορισµένος. Αυτό, για τα παι-
διά που έχουν καλή θέληση. 
∆υστυχώς, πολλές φορές είναι τα 
ίδια τα παιδιά που εκµεταλλεύτη-
καν τους γονείς, πήραν όσα και 
ό,τι µπορούσαν απ΄ αυτούς, υπο-
σχόµενα να τους φροντίσουν και 
µετά αδιαφόρησαν. Είναι κι άλλα 
παιδιά, ευτυχώς όχι πολλά, που µε 
δόλο, εκµεταλλευόµενα την άγνοια 
γλώσσας των γονιών, την αγάπη 
τους, ή και τα δυο, τους έδωσαν 
να υπογράψουν ένα χαρτί, κι οι 
γονείς, καλή τη πίστη, το υπέγρα-
ψαν, για να διαπιστώσουν µετά 
από λίγο ότι αυτό που υπέγραψαν 
ήταν πωλητήριο  του σπιτιού τους 
και µένουν στο δρόµο. Ή ακόµα, 
το παιδί ζήτησε να µπει υποθήκη 
το πατρικό, για να αγοράσει «κερ-
δοφόρο» επιχείρηση, ή καινούριο 
σπίτι, αυτοκίνητο, και τελικά µέ-
νουν άστεγοι οι γονείς.
Άλλο που συµβαίνει πολλές φορές 
και συµβάλλει στην αποµόνωση 
και µοναξιά των ηλικιωµένων εί-
ναι ότι τα παιδιά µαλώνουν µεταξύ 
τους για την κληρονοµιά, πιέζουν 
και σε µερικές περιπτώσεις εκβιά-
ζουν τους γονείς, να τους γράψουν 
το σπίτι ή ό,τι άλλο έχουν και στο 
τέλος από τα, ας πούµε 3-4 παιδιά, 
µένει µόνο ένα που δείχνει κάποιο 
ενδιαφέρον γι αυτούς.
Όλα αυτά είναι περιστατικά που 
συναντώ καθηµερινά στην επαγ-
γελµατική µου ζωή, µαρτυρίες των 
ίδιων των ηλικιωµένων.

*ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ οµιλίας που δό-
θηκε στο ∆ηµαρχείο Νόρθκοτ, στη 
Μελβούρνη, -06 σε Συµπόσιο µε το 
ίδιο θέµα, που οργάνωσε ο Σύνδε-
σµος Ελλήνων Λογοτεχνών-Συγ-
γραφέων Αυστραλίας. 
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Η Μοναξιά των Ηλικιωµένων* 
Γράφει η ∆ιονυσία Μούσουρα




