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αναπόφευκτα έξοδα ενός σπιτιού. Η κατάστα-
ση αυτών των ανθρώπων είναι από πολύ δύ-
σκολη µέχρι τραγική. Στο στάδιο αυτό, πολλοί 
επιλέγουν να εισαχθούν σε Ίδρυµα, µολονότι 
είναι ακόµα σε σχετικώς καλή σωµατική κατά-
σταση και θα µπορούσαν να ζήσουν ανεξάρτη-
τα για πολύ καιρό.

Το κράτος, ευτυχώς, προσφέρει κάποιες  υπη-
ρεσίες σε ηλικιωµένους που δεν θέλουν να 
µπουν σε Γηροκοµείο. Οι τοπικές ∆ηµαρχίες 
διανέµουν µε µικρό κόστος µεσηµεριανά γεύ-
µατα. Επίσης, άτοµο που τα βοηθάει να κάνουν 
ντους συνήθως 2 φορές την εβδοµάδα, άτοµο 
που καθαρίζει το σπίτι κάθε 15 µέρες, νοσο-
κόµα να τους δίνει τα φάρµακα όταν δεν είναι 
σε θέση να τα παίρνουν µόνοι τους, κι επί πλέ-
ον, τους εφοδιάζουν µε ειδικό συναγερµό που 
φορούν σαν µενταγιόν στο λαιµό και το κτυ-
πούν για να καλέσουν βοήθεια σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης. Το  πρόβληµα µε το συνα-
γερµό, είναι από τη µια το κόστος αγοράς και 
σύνδεσης, το οποίο συνήθως επιβαρύνει τον 
ηλικιωµένο γιατί τα κριτήρια έγκρισης πληρω-
µής από το κράτος είναι πολύ αυστηρά και ο 
χρόνος αναµονής τουλάχιστον 2 µε 3 χρόνια.

 Επί πλέον, δε, πρέπει να έχουν τουλάχιστον 
δυο έµπιστα άτοµα που να έχουν κλειδί του 
σπιτιού τους για να µπορέσει να µπει µέσα 
αστυνοµία ή ασθενοφόρο σε περίπτωση ανά-
γκης. Υπάρχουν αρκετοί ηλικιωµένοι που όχι 
µόνο δεν έχουν την οικονοµική ευχέρεια να 
αγοράσουν τον συναγερµό, αλλά δεν έχουν 
ούτε έναν δικό τους, όχι δύο, που να τους 
εµπιστεύονται και να αναλάβουν το κλειδί.

Για πάρα πολλούς ηλικιωµένους, οι κρατικοί 
λειτουργοί που τους προσφέρουν κάποια φρο-
ντίδα, είναι και οι µόνοι άνθρωποι που βλέ-
πουν και η µόνη τους επαφή µε τον έξω κόσµο.

Στα 30 χρόνια υπηρεσίας µου, τουλάχιστον 10 
φορές πήγαµε να επισκεφτούµε ηλικιωµένο 
άτοµο και το βρήκαµε πεθαµένο ή σε αφασία 
γιατί είχε πέσει ή είχε υποστεί εγκεφαλικό ή 
καρδιακό επεισόδιο.

Χαρακτηριστικό αυτής της µοναξιάς, ακόµα 
και το άδειο γραµµατοκιβώτιο! Εν τάξει, γράµ-
µατα πολύ λίγοι ανταλλάσσουν πια, άντε µια 
κάρτα Χριστούγεννα/Πάσχα. Από πολλούς 
έχω ακούσει, όµως, πως ακόµα και οι λογα-
ριασµοί που έρχονταν, ήταν µια επικοινωνία 
µε τον έξω κόσµο. Πήγαιναν, τους έπαιρναν 
από το κουτί, απευθύνονταν σε κείνους ονο-
µαστικά, κι ένιωθαν ότι δεν σβήστηκαν από 
το χάρτη. Τώρα, όµως, ούτε αυτό, αφού όντας 
ανήµποροι να πάνε να πληρώσουν οι ίδιοι, 
πηγαίνουν στη διεύθυνση των παιδιών, ή του 
κράτους γι αυτούς που βρίσκονται υπό κηδε-
µονία.

Μέχρι τώρα, µιλήσαµε για τους ανήµπορους 
ηλικιωµένους που µένουν µόνοι τους.

Είναι όµως και οι ηλικιωµένοι που δεν είναι 
σε τόσο άσχηµη φυσική κατάσταση, 

αλλά τους βασανίζει η µοναξιά γιατί δεν έχουν 
έναν άνθρωπο δικό τους. Πολλοί απ΄ αυ-
τούς, γυναίκες και άνδρες, ιδιαίτερα αν είναι 
σε θέση να κυκλοφορήσουν µόνοι τους, κα-
ταφεύγουν στα γειτονικά πόκις, την σύγχρονη 
πληγή, όπου καταθέτουν αν όχι όλη, µεγάλο 
µέρος της σύνταξής τους µε αποτέλεσµα να 

στερούνται και τα βασικά µέχρι την επόµενη 
πληρωµή. Από πολλούς έχω ακούσει ότι εκεί, 
νιώθουν ότι ζουν ακόµα, βλέπουν γνωστούς, 
αποκτούν και φίλους, αλλάζουν µια κουβέντα, 
και παίρνουν κουράγιο να περάσουν  ολοµό-
ναχοι τη νύχτα που έρχεται.

∆εν είναι λίγοι, αµφοτέρων των φύλων, που 
παντρεύονται ή συνάπτουν σχέση, σε µεγάλη 
ηλικία, παρά την αρνητική πολλές φορές, αντι-
µετώπιση της απόφασής τους από τα παιδιά 
και την ειρωνική στάση της κοινωνίας. 

Όταν  και τα δυο άτοµα έχουν ως κίνητρο την 
συντροφικότητα γι αυτήν τη σχέση, είναι µια 
θαυµάσια απόφαση, παρόλο που δεν λειτουρ-
γεί πάντα γιατί και οι δυο κουβαλούν πολλά 
«µπαγάζια» και κάπως δύσκολο να ταιριά-
σουν. Όµως, πολλές φορές το κίνητρο του 
ενός, δεν είναι και τόσο τίµιο. Πολλά ηλι-
κιωµένα άτοµα, άνδρες και γυναίκες, έχουν 
πέσει θύµατα οικονοµικής απάτης από άτοµο 
που δεν ήθελε συντροφιά αλλά να βάλει στο 
χέρι τα πολλά ή λίγα υπάρχοντα του άλλου.  
Τα κλαµπ των ηλικιωµένων, κάνουν πολύ 
καλή δουλειά και προσφέρουν κοινωνικό 
έργο, όµως, λόγω οικονοµικών και άλλων 
δυσχερειών, δεν µπορούν να καλύψουν τις 
ανάγκες. ∆ιοργανώνουν εκδροµές, γεύµατα, 
όπου ψυχαγωγούνται, πηγαίνουν και βλέπουν 
Ελληνικές ταινίες στον κινηµατογράφο, παρα-
κολουθούν, επίσης, και οµιλίες όπου τα µέλη 
ενηµερώνονται για θέµατα νοµικά, κοινωνι-
κής ασφάλισης, υγείας, και άλλα.
Είναι µια µικρή όαση γι αυτούς 
που µένουν µόνοι, εκεί γνωρίζονται, 
σχηµατίζουν τις παρέες τους, 
οι γυναίκες συζητούν για θέµατα 
που τις ενδιαφέρουν, οι άνδρες 
παίζουν το χαρτάκι ή το τάβλι τους, 
παίζουν µπίνγκο και περνούν 
πολύ ευχάριστα
Οι συναντήσεις όµως, γίνονται 
µόνο µια φορά την εβδοµάδα
Μερικοί που έχουν µεγαλύτερη 
ευχέρεια κινήσεων, πηγαίνουν 
σε 2-3 διαφορετικά κλαµπ, 
αλλά κι αυτό δεν είναι 
πάντα εφικτό αφού έκαστος 
δικαιούται να πηγαίνει µόνο 
στο κλαµπ της περιοχής του, 
αυτό επειδή οι τοπικές 
∆ηµαρχίες χρηµατοδοτούν 
µερικώς αυτά τα κλαµπ 
ανάλογα µε τον αριθµό 
µελών, εφόσον πάρουν 
κατάλογο µε όλα τα 
στοιχεία εκάστου µέλους.
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