
 

Γραφείο Επικοινωνίασ & Δθμοςίων Σχζςεων 
Τθλ: 22963 20106 – 22960 24527 
Email: pr.megara@gmail.com 

Μζγαρα, 4 Οκτωβρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το μήνυμα του Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμοφλη, 
για την Παγκόςμια ημέρα ηλικιωμένων 

 
Η Παγκόςμια Ημέρα των ηλικιωμένων γιορτάηεται κάκε χρόνο τθν 1θ  Οκτωβρίου. 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ διλωςε: 

« Η πρϊτθ Οκτωβρίου κάκε χρόνο είναι Παγκόςμια θμζρα των θλικιωμζνων γνωςτι 
και ωσ παγκόςμια θμζρα των ανκρϊπων τθσ τρίτθσ θλικίασ. Είναι θμζα μνιμθσ και τιμισ 
ςτουσ θλικιωμζνουσ αλλά και προβλθματιςμοφ για να βρεκοφν λφςεισ ςτα προβλιματα που 
αντιμετωπίηουν οι απόμαχοι τθσ εργαςίασ. 

Ολοι εμείσ που υπθρετοφμε τον τόπο μασ μζςα από τθν Τοπικι αυτοδιοίκθςθ  κα 
πρζπει  να ζχουμε κατά νοφ ότι θ Τρίτθ θλικία είναι οι δικοί μασ άνκρωποι, οι γονείσ μασ, οι 
κείεσ και οι κείοι μασ , οι γιαγιάδεσ και οι παποφδεσ μασ, πρόςωπα αγαπθμζνα από το 
ςυγγενικό και φιλικό μασ περιβάλλον. 

Πολλοί από αυτοφσ ζχουν ηιςει τθ φρίκθ του πολζμου και τον κάνατο, τθν 
ορφάνια, τθν φτϊχεια και τον ξενιτεμό. Γεννικθκαν, μεγάλωςαν, εργάςτθκαν κι ζφτιαξαν 
οικογζνειεσ κάτω από αντίξοεσ ςυνκικεσ με κακθμερινζσ δυςκολίεσ που ςτθν ςθμερινι 
εποχι κα φάνταηαν ανυπζρβλθτεσ. Η Ελλάδα του 40, του 50 και του 60 απαιτοφςε 
κακθμερινοφσ ςκλθροφσ αγϊνεσ κι οι αγϊνεσ αυτοί δόκθκαν από αυτοφσ που ςιμερα 
αποκαλοφμε 3θ θλικία και τουσ κζρδιςαν. 

Οι θλικιωμζνοι κεωροφνταν ωσ οι πρεςβφτεροι του χωριοφ ι τθσ πόλθσ 
απολάμβαναν τον ςεβαςμό και ζπαιηαν ςθμαντικό ρόλο ςτα διάφορα κοινωνικά κζματα 
που προζκυπταν. 

Αυτό το γεγονόσ ζδενε τισ οικογζνειεσ και τισ κοινωνίεσ κι ζτςι μποροφςαν να 
προχωροφν μζςα από τα χαλάςματα για να οικοδομιςουν ζναν καλφτερο κόςμο και να μασ 
τον κλθροδοτιςουν. 

Πολλοί κεωροφν λακεμζνα ςίγουρα ότι τάχα οι θλικιωμζνοι είναι ζξω από το κφριο 
ρεφμα τθσ κοινωνίασ κι ότι δικεν είναι ςυντθρθτικοί και μθ παραγωγικοί. 
Σιμερα οι άνκρωποι τθσ τρίτθσ θλικίασ δεν είναι απόμαχοι τθσ ηωισ αλλά παράδειγμα 
αγωνιςτϊν τθσ ηωισ γιατί θ ψυχι ποτζ δεν γερνάει. 

Εμείσ οφείλουμε  ςεβαςμό κι εκτίμθςθ ςε αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ και κα πρζπει 
να είμαςτε ευγνϊμονεσ για τα μακιματα ηωισ που μασ ζχουν δϊςει οι παποφδεσ και οι 
γονείσ μασ κι όχι με λόγια αλλά και με ζργα και προφανϊσ εκφράηουμε κερμζσ ευχαριςτίεσ 
ςε εκείνουσ οι οποίο μετάγγιςαν ςτθν ψυχι και ςτθ ςκζψθ μασ τθ ςοφία μζςα από τισ 
εμπειρίεσ τουσ.» 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων Σχέςεων 


