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Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΡΙτΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Αφορμn για το παρόν μου όρθρο 

μου έδωσεν n απόφασn του Υπουργείου 
Παιδείας όπως καθιερώσει συναντnσεις 

nλικιωμένων με μαθnτές για να δοθεί n ευ
καιρία στα παιδιό να γνωρίσουν ανθρώ

πους τnς τρίτnς nλικίας και να μόθουν για 

τις εμπειρίες που είχαν αυτοί οι όνθρωποι 

στn ζωn τους. 

Νομίζω πως αυτn nταν μια πολύ 

καΜ και σωστn απόφασn και θα δώσει 

στους νέους μας τnν ευκαιρία να δουν με 

τα μότια τους τον κύκλο τnς ζωnς και να 

αρχίσουν να προετοιμόζονται για να αντι

μετωπίσουν ~ους πειρασμούς και τους κιν

δύνους που τους επιφυλόσσει το μέλλον. 

Γιατί στο πρόσωπο των nλικιωμένων θα

δουν χωρίς καμιό δυσκολία το χρόνο και 

τnν αντοχn στους κινδύνους που πέρασαν 

αυτοί οι όνθρωποι στn ζωn τους. Από δε 

το στόμα και τn φωνn τους θα ακούσουν 

και θα αντιλnφθούν το ίδιο το νόnμα τnς 

ζωnς. Θα μόθουν για τον ανθρώπινο βίο ο 

οποίος κτίζεται πόντοτε πόνω σε ελπίδες 

όχι μόνο για το σnμερα αλλό πιο πολύ για 

το μέλλον. Και αυτό θα βοnθnσει τα παι

διό να σταματnσουν να σκέφτονται μόνο 

τις στιγμές και να αρχίσουν να σκέφτονται 

το αύριο και το μεθαύριο. 

Θα μόθουν επίσnς από τους nλικιω

μένους να ξεχωρίζουν τον εγωισμό και τnν 

υπερnφόνεια και να προτιμούν τnν απλό

τnτα και τnν συμπόθεια των συναθρώπων 

τους. Ένα όλλο πρόγμα που θα μόθουν 

είναι ότι ο γύρος τnς ζωnς για όλλους 

είναι εύκολος αλλό για τους πιο πολλούς 

είναι δύσκολος. Γι' αυτό όλοι χωρίς καμιό 

εξαίρεσn πρέπει να μόθουν τους νόμους 

τnς επιτυχίας που δεν είναι όλλοι από τnν 
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επιμονn και τnν υπομονn και τnν σκλnρόν 

και τιμίαν εργασίαν. Βέβαια αυτό από 

μόνα τους δεν οδnγούν πόντοτε στnν επι

τυχία. Χρειόζονται και όλλα εφόδια όπως 

είναι n σωφροσύνn από τnν οποία πnγό-
. ζουν όλες οι αρετές και οι χαρές, n προ
φύλαξn από τους κόλακες και τους κα

κούς ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να 

εμπνέουν μόνο τον φόβον και να φαρμα

κώνουν τις καρδιές μας, είναι n πειθαρχία 
στους νόμους τnς πολιτείας και τις παρα

δόσεις τnς φυλrlς μας και όλλα πολλό. 

Και όλα αυτό οι μαθnτές θα τα μόθουν 

από τους ανθρώπους τnς τρίτnς nλικίας 

που γνωρίζουν τnν αΜθεια τnς πραγματι

κnς ζωnς. Και ας λέγουν μερικοί ότι ο nλι

κιωμένος μοιόζει πιο πολύ με δένδρο που 

αρχίζει να ξnραίνεται μέχρι που θα του 

έλθει το μοιραίο δnλαδn ο θόνατος ο 

οποίος για όλλους είναι συνέχεια τnς ζωnς 

και για όλλους είναι συνέπεια τnς ζωnς. 

Βέβαια αυτό μπορεί να ισχύει και να 

συμβαίνει για το σώμα το οποίο υπόκειται 

στους νόμους τnς φθορός αλλό το πνεύ

μα το οποίο παραμένει πόντοτε όϋλον 

μοιόζει πιο πολύ με φρέσκα δένδρα που 

καρποφορούν πιο πολύ από τα νέα. 

Βέβαια ίσως να υπόρχουν μερικές 

εξαιρέσεις γιατί δεν είναι σπόνιο να βλέ

πουμε κόποτε μερικούς συνταξιούχους να 

προτιμούν να ευρίσκονται έξω από τnν κοι

νωνία ό'λλοι στα σύνορα που χωρίζουν τnν 

κοινωνία από τnν απομόνωσn και όλλους 

στnν ίδια τn ζωι'ι Βέβαια εμείς εκείνους 

που πρέπει να εκτιμούμε και να θαυμό

ζουμε. πιο πολύ είναι εκείνους που αρχί-




