
 

                                                                                                              Μζγαρα, 25  Σεπτεμβρίου 2017 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

1η Οκτωβρίου 2017, “Παγκόςμια ημέρα Ηλικιωμένων” 

Η “Παγκόςμια ημέρα τησ τρίτησ ηλικίασ”, εορτάηεται κάκε χρόνο τθν 1θ 

Οκτωβρίου ςε μία προςπάκεια να αποτίςουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμισ ςτουσ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΤ. 

Στουσ παπποφδεσ, ςτισ γιαγιάδεσ, ςτουσ γονείσ μασ, που ζχουν τθν ανάγκθ, 

τθ φροντίδα και τθ ςτιριξι μασ περιςςότερο από ποτζ ςε αυτι τθ φάςθ τθσ ηωισ 

τουσ. 

Στθ χϊρα μασ οι θλικιωμζνοι αγγίηουν ςχεδόν το 30% του πλθκυςμοφ με τισ 

γυναίκεσ να είναι περιςςότερεσ από τουσ άνδρεσ. 

Η Παγκόςμια θμζρα θλικιωμζνων, ζχει ςτόχο να αναγνωριςτεί θ ςυμβολι 

των ανκρϊπων τθσ Τρίτθσ θλικίασ ςτθν κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ και 

τοφτο διότι ςτθν ςφγχρονθ εποχι οι θλικιωμζνοι παίηουν ολοζνα και πιο πολφ 

ςθμαντικότερο ρόλο, μζςω του εκελοντικοφ ζργου τουσ, τθσ μετάδοςθσ των 

εμπειριϊν και των γνϊςεϊν τουσ, τθσ βοικειασ που δίνουν ςτα παιδιά τουσ, 

αναλαμβάνοντασ να φροντίηουν τα εγγόνια τουσ αλλά και τθσ αυξανόμενθσ 

ςυμμετοχισ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Βζβαια θ κετικι ςυμβολι των θλικιωμζνων ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία, μπορεί 

να εξαςφαλιςτεί μόνον εάν οι θλικιωμζνοι διατθροφν ζνα ικανοποιθτικό επίπεδο 

υγείασ και μία καλι ποιότθτα ηωισ. 

Για τθν θμζρα αυτι ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ ταμοφλησ προζβθ 

ςτθν ακόλουκθ διλωςθ: 

« Με τθν ευκαιρία τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ Ηλικιωμζνων κζλω να τονίςω 

ιδιαίτερα ότι, θ παροφςα Οικονομικι κρίςθ, δυςχεραίνει τθν ανάλθψθ 

πρωτοβουλιϊν, που κα ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει καλφτερθ αντιμετϊπιςθ των 

πολφπλευρων αναγκϊν τθσ ευαίςκθτθσ αυτισ κοινωνικισ και θλικιακισ ομάδασ με 

τον δζοντα ςεβαςμό. 



Θα πρζπει όλοι μαηί, Κράτοσ, Δήμοσ, Φορείσ, κοινωνία και όποιεσ άλλεσ 

οργανώςεισ, να ενϊςουμε τισ δυνάμεισ μασ δθμιουργικά οφτωσ ϊςτε οι 

θλικιωμζνοι να ζχουν τθ φροντίδα και τθ ςτοργι, που τουσ πρζπει και τουσ αξίηει. 

Κοινόσ και κακολικόσ ςτόχοσ μασ πρζπει να είναι θ υγιισ και ενεργι γιρανςθ 

και θ αξιοπρεπισ διαβίωςθ των ατόμων τθσ Τρίτθσ θλικίασ μζςα ςε ζνα φιλικό και 

ςτοργικό ευρφτερο περιβάλλον. 

Η ευχι μασ για όλουσ τουσ θλικιωμζνουσ πρζπει να είναι ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, 

μα πάνω απ’ όλα ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ.» 
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