
 

 

 

Μέγαξα, 1ε Οθηωβξίνπ 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

1
η
 Οκτωβρίοσ 2020, “Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων” 

 

Η “Παγκόσμια ημέρα της τρίτης ηλικίας”, ενξηάδεηαη θάζε ρξόλν ηελ 1
ε
 

Οθηωβξίνπ από ην 1990 όηαλ πηνζεηήζεθε από ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ ΟΗΕ, ζε 

κία πξνζπάζεηα λα απνηίζνπκε ηνλ νθεηιόκελν θόξν ηηκήο ζηνπο 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ. 

Σηα πεξήθαλα γεξαηεηά ηεο παηξίδαο καο, ζηνπο Παππνύδεο, ζηηο γηαγηάδεο, 

ζηνπο γνλείο καο, πνπ έρνπλ ηελ αλάγθε, ηε θξνληίδα θαη ηελ ππνζηήξημή καο 

πεξηζζόηεξν από πνηέ ζε απηή ηε θάζε ηεο δωήο ηνπο. 

Γηα ηελ ζεκαζία ηνπ ενξηαζκνύ απηήο ηεο εκέξαο ν Δήκαξρνο Μεγαξέωλ θ. 

Γρηγόρης Σταμούλης δήιωζε: 

« Η “Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων” έρεη ζηόρν ηελ αλαγλώξηζε  ηεο 

ζπκβνιήο ηωλ αλζξώπωλ ηεο Γ΄ ειηθίαο ζηελ Κνηλωληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη ηνύην, δηόηη ζηελ ζύγρξνλε επνρή νη ειηθηωκέλνη παίδνπλ νινέλα θαη 

ζεκαληηθόηεξν ξόιν, κέζω ηνπ εζεινληηθνύ ηνπο έξγνπ, ηεο κεηάδνζεο ηωλ 

εκπεηξηώλ θαη ηωλ γλώζεώλ ηνπο, ηεο βνήζεηαο, πνπ δίλνπλ ζηα παηδηά ηνπο, 

αλαιακβάλνληαο λα θξνληίδνπλ ηα εγγόληα ηνπο, αιιά θαη ηεο απμαλόκελεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 



Βέβαηα ε ζεηηθή ζπκβνιή ηωλ ειηθηωκέλωλ ζηε ζύγρξνλε θνηλωλία, κπνξεί 

λα εμαζθαιηζηεί κόλνλ αλ νη ειηθηωκέλνη δηαηεξνύλ έλα ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν 

πγείαο θαη κία θαιή πνηόηεηα δωήο. 

Οινη καο, Κξάηνο, Δήκνο, Φνξείο θαη θνηλωλία  πξέπεη λα ελώζνπκε ηηο 

δπλάκεηο καο δεκηνπξγηθά νύηωο ώζηε νη ειηθηωκέλνη λα έρνπλ ηε θξνληίδα θαη ηε 

ζηνξγή, πνπ ηνπο πξέπεη θαη ηνπο αμίδεη. 

Ιδηαίηεξα εθέηνο πνπ ππάξρεη ε απεηιή ηνπ Κνξνλνϊνύ ην ελδηαθέξνλ θαη ε 

πξνζνρή καο πξέπεη λα είλαη ζηνπο αλζξώπνπο ηεο ηξίηεο ειηθίαο όρη κόλνλ θάζε 1
ε
 

Οθηωβξίνπ αιιά 365 κέξεο ην ρξόλν, γηαηί εθηόο ηωλ άιιωλ αλήθνπλ θαη ζηελ 

πξώηε νκάδα επηθηλδπλόηεηαο γηα λα γίλνπλ ζύκαηα ηεο παλδεκίαο. 

Φρόνια πολλά και καλά από θαξδηάο ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο κε αγάπε, ζεβαζκό θαη εθηίκεζε.  Οη ίδηνη λα πξνζέρνπλ ηδηαίηεξα ηνλ εαπηό 

ηνπο απηή ηελ επνρή κέρξη λα πεξάζεη ε παλδεκία.» 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων Σχέςεων 

 


