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ΘΕΜΑ: 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

  Η γιαγιά και ο παππούς μας έχουν την τιμητική τους όπως 
πρέπει και τους αξίζει να την έχουν κάθε μέρα !

 Η 1 Οκτωβρίου είναι η «Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη 
Ηλικία» της αναγνώρισης της  προσφοράς τους, ο φόρος 
τιμής που αποδίδει ο ΟΗΕ και όλος ο κόσμος στον πλανήτη ,
από το 1990  και έπειτα που έχει υιοθετηθεί αλλά και για να 
επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν . 

   Η «Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία» έχει στόχο να 
αναγνωρισθεί η συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη, διότι στη σημερινή  εποχή οι 
ηλικιωμένοι παίζουν  σημαντικό ρόλο, μέσω του εθελοντικού 
έργου τους, της μετάδοσης των εμπειριών και των γνώσεών 
τους, της βοήθειας που δίνουν στα παιδιά τους, 
αναλαμβάνοντας να φροντίζουν τα εγγόνια τους, αλλά και 

της αυξανόμενης συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας. Αποτελούν ένα σημαντικό 
κομμάτι της Ελληνικής Κοινωνίας!

  Η Ελληνική Κοινωνία και η Ελληνική Πολιτεία, έχουμε όλοι την υποχρέωση να 
φροντίζουμε για την ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωσή τους. 

  Σήμερα, τα άτομα της τρίτης ηλικίας, ζούνε δύσκολους καιρούς. Η σύνταξή τους δεν
τους καλύπτει το μήνα. Δεν υπάρχουν δομές φιλοξενίας για μοναχικούς ηλικιωμένους
ή είναι ελάχιστες. Δεν έχουν σωστή Ιατρική, Φαρμακευτική και Νοσοκομειακή 
Περίθαλψη.

  Οι ηλικιωμένοι, οι συνταξιούχοι και γενικά τα άτομα της τρίτης ηλικίας χρειάζονται 
σεβασμό. Σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπειά τους, για να μπορούν 
χωρίς άγχος να γιορτάζουν αυτήν την μέρα που τους είναι αφιερωμένη.,για να 
μπορούν με ελπίδα να βλέπουν την επόμενη μέρα, για να μην νοιώθουν ότι είναι 
βάρος στα παιδιά τους.

Για να μπορούν να ζουν!
  
Το  χρέος  το  δικό  μας  ως  παιδιά  είναι  να  τους  σεβόμαστε  για  όλα  όσα  έχουν
προσφέρει σε εμάς ,τους γονείς μας και σε όλο τον κόσμο. Να τους κάνουμε την κάθε
τους μέρα ξεχωριστή και μοναδική με όλη την αγάπη  και την χαρά μας. 
  Κάποτε θα είμαστε εμείς η Τρίτη ηλικία γι αυτό και πρέπει να φροντίζουμε και να
αγαπάμε όλους τους ηλικιωμένους ανεξάρτητα αν είναι ή όχι οι δικοί μας παππούδες
γιατί κάποια στιγμή στην ζωή τους φρόντισαν αυτοί για εμάς.   


