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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΔΗΜΑΡΧΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΑΜΟΤΛΗ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 1-10-2019. 

 
Τθν Τρίτθ 1θ Οκτωβρίου 2019, είναι θ Παγκόςμια Ημζρα των Ηλικιωμζνων, 

γνωςτι και ωσ «Παγκόςμια Ημζρα για τθν Σρίτθ Ηλικία», που εορτάηεται κάκε 
χρόνο τθν 1θ Οκτωβρίου. Υιοκετικθκε από τθ Γενικι Συνζλευςθ του ΟΗΕ το 1990, 
για να αποτίςει τον οφειλόμενο φόρο τιμισ ςτουσ θλικιωμζνουσ, αλλά και να 
επιςθμάνει τα προβλιματα, που αντιμετωπίηουν.   

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΑΜΟΤΛΗ, ενόψει αυτοφ του 
εορταςμοφ διλωςε: 

« Οι νζοι και πολφ περιςςότερο όλοι όςοι ζχουμε τθν τιμι να υπθρετοφμε 
τον τόπο μασ μζςα από τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ ι και μζςα από φορείσ και 
ςυλλόγουσ, κα πρζπει να κυμόμαςτε και να ςυνοδεφουν τα βιματά μασ πζντε απλά 
πράγματα.  

Πρϊτον, ότι θ Τρίτθ Ηλικία είναι οι δικοί μασ άνκρωποι, οι γονείσ μασ, οι 
κείεσ και οι κείοι μασ, οι γιαγιάδεσ, οι παπποφδεσ μασ, πρόςωπα αγαπθμζνα από το 
ςυγγενικό ι το φιλικό μασ περιβάλλον.  

Δεφτερον,  πολλοί από αυτοφσ ζηθςαν, τθν φρίκθ του πολζμου, τον κάνατο. 
Άλλοι τον ξεριηωμό, τθν ορφάνια, τθν φτϊχεια και τον ξενιτεμό. Γεννικθκαν, 
μεγάλωςαν, εργάςτθκαν και ζφτιαξαν οικογζνειεσ κάτω από πολφ αντίξοεσ 
ςυνκικεσ, με κακθμερινζσ δυςκολίεσ, που ςτθ ςθμερινι εποχι κα φάνταηαν 
ανυπζρβλθτεσ.  

Η Ελλάδα του 40, του 50 αλλά και ακόμθ του 60 απαιτοφςε κακθμερινοφσ 
ςκλθροφσ αγϊνεσ. Οι «αγϊνεσ» αυτοί δόκθκαν, από αυτοφσ,  που ςιμερα 
αποκαλοφμε 3θ θλικία, και τουσ κζρδιςαν.  

Σρίτον,  θ Ρίτα Λεβί Μονταλτςίνθ, που πιρε το Νόμπελ Ιατρικισ 1986, 
απζδειξε ςτισ ζρευνζσ τθσ ότι ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ μπορεί να λειτουργεί τζλεια, 
ακόμα και ςε μεγάλθ θλικία, ανεξάρτθτα από τθ φκορά άλλων οργάνων του 
ςϊματοσ.  

Στο κατϊφλι των ενενιντα τθσ χρόνων παριγαγε ςθμαντικότατο ζργο. Όπωσ 
επίςθσ ςε προχωρθμζνθ θλικία, ζφταςαν ςτθν κορυφι τθσ δθμιουργίασ τουσ, ο 
Γαλιλαίοσ, ο Μιχαιλ Άγγελοσ, ο Πικάςο, ο Μπζν Γκουριόν και πολλοί άλλοι, και ο 
βετεράνοσ αςτροναφτθσ Σηων Γκλζν, ςτα 77 του χρόνια ζκανε και πάλι διαςτθμικό 
ταξίδι.  



Σζταρτον, ςτισ περιςςότερεσ παραδοςιακζσ κοινωνίεσ , οι θλικιωμζνοι 
κεωροφνταν, ωσ οι πρεςβφτεροι τθσ κοινότθτασ ι του χωριοφ, απολάμβαναν τον 
ςεβαςμό και ζπαιηαν ςθμαντικό ρόλο ςτα διάφορα κοινωνικά κζματα, που 
προζκυπταν.  

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

Η τάςθ τθσ αςτικοποίθςθσ ακόμθ και ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ, ςταδιακά 
μειϊνει τον ρόλο των πρεςβυτζρων, και όπωσ ςυμβαίνει ςτισ αςτικοποιθμζνεσ 
κοινωνίεσ, ο πλθκυςμόσ των θλικιωμζνων αποκαλοφνται οι «ςυνταξιοφχοι».  

Πολλοί κεωροφν  κατά τθν άποψι μου λακεμζνα βζβαια, ότι οι θλικιωμζνοι 
είναι ζξω από το κφριο ρεφμα τθσ κοινωνίασ. Αυτι θ αλλαγι των κοινωνικϊν δομϊν 
οδιγθςε ςτο να πιςτεφουν ότι, ο θλικιωμζνοσ είναι μθ παραγωγικόσ, ςυντθρθτικόσ, 
μι προςαρμοηόμενοσ ςε νζεσ ςυνικειεσ και ςτθν τεχνολογία.  

Φίλεσ και φίλοι τθσ τρίτθσ θλικίασ,  είμαι κι εγϊ ζνασ από εςάσ, θ 
κακθμερινι μασ ζννοια για τα παιδιά και τα εγγόνια μασ, το ενδιαφζρον μασ για το 
τι γίνεται ςτθν χϊρα μασ, αποδεικνφει ότι, είχαμε, ζχουμε και κα ζχουμε πάντα 
ρόλο ςτθν κοινωνία μασ..  

Πρζπει επειγόντωσ οι νεϊτεροι, να δοφνε ωσ παράδειγμα τον αγϊνα, που 
εμείσ δίναμε κακθμερινά, και να να καταλάβουν,  πϊσ  καρραλζα και δυναμικά 
προχωριςαμε μζςα, από τεράςτιεσ δυςκολίεσ και εμπόδια με το κεφάλι ψθλά. 

Να γίνει από όλουσ κατανοθτό πϊσ αν και ςτερθμζνοι από ανζςεισ και άλλα 
τεχνολογικά επιτεφγματα, ςυντθριςαμε κοινωνίεσ, πιο ανκρϊπινεσ με ςυνεννόθςθ 
και αλλθλεγγφθ.  

Πϊσ θ απλότθτα ζδινε χαρά, πϊσ οι ςχζςεισ  ιταν απαλλαγμζνεσ από 
ιδιοτζλεια.  

Πϊσ ιμαςταν πιο κοντά ο ζνασ ςτον άλλον και πρόκυμοι να προςφζρουμε 
βοικεια ςε όποιον είχε ανάγκθ.  

Σιμερα προχωράμε και προχωράτε   ςτθν Τρίτθ θλικία και πάλι με το κεφάλι 
ψθλά, τθν ςτιγμι, που όλοι  οι νεϊτεροι και δυςτυχϊσ και οι νζοι μασ, προχωροφν 
με μόνιμουσ ςυνοδοφσ το άγχοσ, τθν ανθςυχία και τθν αβεβαιότθτα για το αφριο.  
Δεν ξζρω αν, θ ςοφία τθσ ηωισ είναι αυτι, που μασ κάνει να βλζπουμε  τον κόςμο 
με άλλα μάτια, που μασ επιτρζπει να χαιρόμαςτε και  να δίνουμε  ςθμαςία ςε απλά 
πράγματα, που κάποιοι, τα παραβλζπουν, γιατί δεν ζχουν μάλλον, τθν ωριμότθτα 
για να τα εκτιμιςουν..  

Αυτό όμωσ που ξζρω εγϊ,  που βρίςκομαι ςτθν Τρίτθ θλικία και είμαι 
ςίγουροσ για αυτό, είναι ότι, κα πρζπει να είμαςτε ευγνϊμονεσ για τα μακιματα 
ηωισ, που μασ ζδωςαν οι παπποφδεσ και οι γονείσ μασ, για τα μακιματα που 
πιραμε  όχι μόνο με λόγια αλλά και με τον ίδιο τον τρόπο, που ηιςατε χκεσ και ηείτε 
ςιμερα.  

Κλείνοντασ με τον πζμπτο απλό λόγο,  που πρζπει να ςυνοδεφει τουσ νζουσ, 
και να μθν το ξεχνάμε όλοι είναι ότι: “ θ Ψυχι  δε γερνάει ΠΟΣΕ.” Σιμερα εμείσ 
αφριο κάποιοι άλλοι.  Όλα κφκλοσ είναι.  

 
 
Θζλω να ξζρετε ότι, θ Διοίκθςθ του Διμου κι εγϊ προςωπικά δεν ςασ 

κεωροφμε απόμαχουσ τθσ ηωισ, αλλά πολφτιμο παράδειγμα αγωνιςτϊν τθσ ηωισ. Ο 



ςεβαςμόσ και θ αγάπθ μασ είναι δεδομζνεσ, και κα είμαςτε πάντα ςτο πλευρό ςασ, 
γιατί ςασ το οφείλουμε.  

Σασ ευχαριςτοφμε που, ακόρυβα, διακριτικά και με αγάπθ μεταγγίηετε ςτθν 
ψυχι και ςτθ ςκζψθ μασ τθ ςοφία ςασ. Να είςτε όλοι υγιείσ, δυνατοί, δθμιουργικοί 
και  χαροφμενοι. Εφχομαι από καρδιάσ μακροθμζρευςθ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και 
ΚΑΛΑ.» 
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