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Θέμα: Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα της Τρίτης Ηλικίας (1η Οκτωβρίου)

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων, γνωστή και ως Παγκόσμια Ημέρα για τα
Άτομα της Τρίτης Ηλικίας, καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών το 1990 να εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Η Ημέρα
αυτή μας υπενθυμίζει την οφειλή απόδοσης τιμής από όλους μας προς τους
ηλικιωμένους.
Τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας έχουν κάνει τις δικές τους θυσίες, για να μπορούμε εμείς
σήμερα να ευημερούμε και να προοδεύουμε. Συνεχίζουν, όμως, να συμβάλλουν
αποφασιστικά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μέσω του εθελοντικού τους
έργου, της μετάδοσης των εμπειριών και των γνώσεών τους, της βοήθειας που
προσφέρουν στα παιδιά τους, αναλαμβάνοντας την φροντίδα των εγγονιών τους,
αλλά και της αυξανόμενης συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.
Η Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα της Τρίτης Ηλικίας μάς ωθεί να δείξουμε τον
σεβασμό, την αγάπη και την ευαισθησία μας σε μια ομάδα συνανθρώπων μας, που
καθίσταται εκ των πραγμάτων όλο και πιο αδύναμη. Εξάλλου, το επίπεδο της
ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων καταδεικνύει και το επίπεδο πολιτισμού της κάθε
χώρας. Έχουμε, λοιπόν, υποχρέωση να φροντίζουμε για την ασφαλή και αξιοπρεπή
διαβίωσή τους και να προστατεύουμε το δικαίωμά τους για συμμετοχή στον
κοινωνικό και πολιτιστικό βίο, ώστε να μην νιώθουν περιθωριοποιημένοι, αλλά
ισότιμα μέλη του κοινωνικού συνόλου.
Οι σχολικές μονάδες, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, μπορούν να
συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε θέματα
που αφορούν στους ηλικιωμένους, ενώ η ανάγκη εμπέδωσης σεβασμού, αγάπης και

εκτίμησης προς αυτή την ομάδα των συνανθρώπων μας αποτελεί ένδειξη
αναγνώρισης της προσφοράς τους προς την κοινωνία και την οικογένεια.
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