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ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Η Παγκόσµια Ηµέρα των Ηλικιωµένων, 
γνωστή και ως «Παγκόσµια Ηµέρα για 
την Τρίτη Ηλικία» εορτάζεται κάθε χρόνο 
την 1η Οκτωβρίου. Υιοθετήθηκε από τη 
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990, για 
να αποτίσει τον οφειλόµενο φόρο τιµής 
στους ηλικιωµένους, αλλά και να επι-
σηµάνει τα προβλήµατα, που αντιµετω-
πίζουν.
Σύµφωνα µε στοιχεία του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Υγείας για τους ηλικιωµέ-
νους, το 2000 ζούσαν σε όλο τον πλανήτη 
600 εκατοµµύρια άνθρωποι ηλικίας άνω 
των 60 ετών.  Υπολογίζεται ότι µέχρι το 
2025, ο αριθµός αυτός θα έχει φτάσει το 
1,2 δισεκατοµµύρια, ενώ το 2050 θα έχει 
ξεπεράσει τα 2 δισεκατοµµύρια.
Στη χώρα µας, η Εθνική Στατιστική Υπη-
ρεσία αναφέρει ότι ο πληθυσµός ηλικίας 
άνω των 60 ετών ξεπερνούσε το 2004 τα 
2.547.000 άτοµα, µε τις γυναίκες να είναι 
περισσότερες από τους άνδρες.
Όπως αναφέρουν ΟΗΕ και ΠΟΥ, η Πα-
γκόσµια Μέρα Ηλικιωµένων έχει στόχο 
να αναγνωρισθεί η συµβολή των ηλικι-
ωµένων στην κοινωνική και οικονοµική 
ανάπτυξη, και τούτο διότι στη σύγχρο-
νη εποχή οι ηλικιωµένοι παίζουν έναν 
ολοένα σηµαντικότερο 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.

Μελέτες έχουν δείξει ότι ο µέσος χρόνος 
σε λεπτά που διαθέτουν οι ηλικιωµένοι 
για να φροντίσουν όσους συγγενείς τους 
έχουν ανάγκη κυµαίνεται από 201 λεπτά 
στις ηλικίες 65-74 ετών έως 318 λεπτά 
στις ηλικίες 75 ετών και άνω. Αντιθέτως, 
οι νεώτεροι άνθρωποι αφιερώνουν µό-
λις 50 λεπτά για να φροντίσουν κάποιον 

που τους έχει ανάγκη, καθώς δεν µπο-
ρούν να διαθέσουν περισσότερο χρόνο.
Αυτού του είδους η συµβολή των ηλικι-
ωµένων στη σύγχρονη κοινωνία µπορεί 
να εξασφαλισθεί µόνον εάν οι ηλικιωµέ-
νοι διατηρούν ένα ικανοποιητικό επίπε-
δο υγείας και µια καλή ποιότητα ζωής, 
τονίζουν οι δύο διεθνείς οργανισµοί.

Παγκόσµια Ηµέρα ΗλικιωµένωνΕΠΕΤΕΙΟΙ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΑΣ.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΘΗΡΕΣΙΑ, ΡΩΜΑΝΟΣ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

331 π.Χ: Ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του 

Πέρση ∆αρείου Γ’ του Κοδοµανού, στην πεδιάδα των 

Γαυγαµήλων. Με τη νίκη του αυτή, ο µέγας στρατηλάτης 

ολοκληρώνει την κατάκτηση της περσικής αυτοκρατορίας. 

Κατά τη διάρκεια της µάχης σκοτώνεται ο Βουκεφάλας, το 

αγαπηµένο του άλογο.

1867: Ο Καρλ Μαρξ εκδίδει το Κεφάλαιο, που αποτελεί την 

κορωνίδα του έργου του.

1873: Κυκλοφορεί η πρώτη καθηµερινή εφηµερίδα στην 

Ελλάδα µε τίτλο Η Εφηµερίς και εκδότη τον ∆ηµήτριο 

Κοροµηλά.

1910: Έκρηξη βόµβας στο κτίριο της εφηµερίδας Los 

Angeles Times προκαλεί τον θάνατο 21 ανθρώπων. Για το 

περιστατικό θα κατηγορηθούν δύο συνδικαλιστές.

1912: Οι Κρήτες βουλευτές γίνονται δεκτοί από την 

Ελληνική Βουλή, έπειτα από πολύµηνη προσπάθεια να 

µετάσχουν κι αυτοί στις εργασίες της, ώστε να επισπευσθεί 

η ένωση της νήσου µε την Ελλάδα.

1946: Εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νυρεµβέργης. 12 

από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως 

εγκληµατίες πολέµου.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1846: Άγιος Νεκτάριος, ιερωµένος της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας, που ανακυρήχθηκε Άγιος. (Θαν. 9/11/1920)

1881: Γουίλιαµ Μπόινγκ, πρωτοπόρος της αεροπορίας και 

ιδρυτής της οµώνυµης αεροπορικής βιοµηχανίας (Boe-

ing). (Θαν. 28/9/1956)

ΘΑΝΑΤΟΙ

1499: Μαρσίλιο Φιτσίνο, νεοπλατωνιστής φιλόσοφος της 

Αναγέννησης. (Γεν. 19/10/1433)

1974: Σπυρίδων Μαρινάτος, αρχαιολόγος, µε 

σηµαντικότατο ανασκαπτικό έργο στη Θήρα της Σαντορίνης. 

(Γεν. 4/11/1901)

2004: Ρίτσαρντ Άβεντον, αµερικανός φωτογράφος, που 

έγινε γνωστός κυρίως για τις ασπρόµαυρες φωτογραφίες 

- πορτρέτα διάσηµων σταρ του Χόλιγουντ, καθώς και για 

φωτογραφίσεις κορυφαίων µοντέλων. (Γεν. 15/5/1923)

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...

Τη ∆ευτέρα ξεκινάει ουσιαστικά η φετινή σχολική χρονιά στα 
Γυµνάσια και τα Λύκεια. Μετά το καλοκαίρι και τις απεργιακές 
κινητοποιήσεις των καθηγητών µε το άνοιγµα των σχολείων οι 
αίθουσες θα αποκτήσουν ξανά ζωή.

∆υστυχώς όµως έχει προηγηθεί η δολοφονία του Παύλου 
Φύσσα στην Αµφιάλη από µέλος της 
Χρυσής Αυγής. Οι δικαστικές αρχές 
της χώρας ερευνούν σχετικά µε τις 
εγκληµατικές ενέργειες µελών του 
νεοναζιστικού αυτού µορφώµατος 
και οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές.

Τα σχολεία είναι ένα πεδίο στο οποίο 
έχει εισχωρήσει βαθειά η Χρυσή Αυγή. Θύλακες της οργά-
νωσης υπάρχουν σε πάρα πολλά σχολεία της Αττικής και των 
µεγάλων πόλεων της Ελλάδας. Κρούσµατα ρατσιστικά πολλά 
κατά µαθητών παιδιών µεταναστών από συµµαθητές τους τα 
οποία σε πολύ µικρό ποσοστό έχουν δει το φως της δηµοσι-
ότητας. Αλλά και επιθέσεις εναντίον Ελλήνων µαθητών που 
εκφράστηκαν κατά της ναζιστικής αυτής οργάνωσης, επιθέσεις 
που έφτασαν µέχρι και σε µαχαίρωµα, όπως για παράδειγµα σε 
µαθητή των νοτίων προαστίων επειδή εξέφρασε δυσαρέσκεια 

σε συµµαθήτρια του που είχε δεσµό µε χρυσαυγίτη.
Μέχρι σήµερα, το φαινόµενο της διείσδυσης της Χρυσής 

Αυγής στα σχολεία το βλέπαµε επιδερµικά. Μπορεί να το συ-
ζητούσαµε, να το κατακρίναµε αλλά ουσιαστικά δεν κάναµε 
τίποτα για να το αντιµετωπίσουµε.

Τώρα όµως τα πράγµατα άλ-
λαξαν. Η δολοφονία της Αµφι-
άλης αφύπνισε πολλούς συ-
µπολίτες µας. Και στα σχολεία 
έφτασε η ώρα των δασκάλων 
και των καθηγητών. Μαζί µε το 

µάθηµά τους πρέπει να διδάξουν 
και τη ∆ηµοκρατία. Να διαλυθούν οι οργανώσεις της Χρυσής 
Αυγής στα σχολεία. Να µάθουν οι µαθητές, το βαρύ τίµηµα που 
έχει πληρώσει η χώρα µας από τις δυνάµεις του φασισµού και 
του ναζισµού. Να µάθουν για τον συµµαχικό αγώνα κατά των 
δυνάµεων του Άξονα που αιµατοκύλισε την Ευρώπη πριν από 
70 χρόνια. 

Όλα αυτά είναι στο χέρι των εκπαιδευτικών, που πλάθουν 
στις σχολικές τάξεις την ελληνική νεολαία. Κανένας πλέον δεν 
δικαιούται να υποστηρίξει ότι δεν ήξερε. 

Την Παιδεία και τα µάτια µας

Οι πληροφορίες από τις δικαστικές πηγές οδηγούν στην 
εκτίµηση ότι επίκειται ο χαρακτηρισµός της Χρυσής Αυγής ως 
εγκληµατικής οργάνωσης – µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις 
ποινικές ευθύνες στελεχών και µελών της. Το ξεδόντιασµα του 
νεοναζιστικού µορφώµατος είναι ορατό. Ωστόσο δεν πρέπει να 
θεωρηθεί από τα κόµµατα του συνταγµατικού τόξου ως επαρ-
κής λόγος για να επανέλθουν στη συνήθη µικροκοµµατική αντι-
παράθεση – διότι η κοινωνική πραγµατικότητα που φούσκωσε 

τη Χρυσή Αυγή παραµένει. Χθες, ο κοινοβουλευτικός εκπρό-
σωπος του ΣΥΡΙΖΑ µίλησε για «Χρυσαυγιάδα» που βοηθά στην 
αποσιώπηση των απαιτήσεων της τρόικας – υποβαθµίζοντας 
έτσι τον υπαρκτό κίνδυνο που εκπροσωπούν οι νεοναζί. Είχαν 
προηγηθεί ορισµένα στελέχη της Ν∆, τα οποία προωθούσαν τη 
θεωρία των δύο άκρων για να εµποδίσουν τη συγκρότηση ενιαί-
ου µετώπου κατά της Χρυσής Αυγής. Και στις δύο περιπτώσεις, 
πρόκειται για επιπολαιότητες που πλήττουν τη δηµοκρατία.

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ


