
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

στην πρόταση νόμου ·για την καθιέρωση της 1ης Οκτωβρίου 
ως ημέρας τιμής στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας·

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Οι διάφοροι διεθνείς οργανισμοί αλλά και η Ελληνική Πολιτεία 
προκειμένου να τιμήσουν εξαιρετικά γεγονότα, γενικά παραδε
δεγμένες αξίες και αρχές ή καθολικά αγαθά και με σκοπό τη διά
δοση της σημασίας τους και την εμπέδωσή τους στις συνειδήσεις 
των ανθρώπων και της κοινωνίας, έχουν καθιερώσει κάποιες η
μέρες - γιορτές, κατά τις οποίες τιμιόνται με εκδηλώσεις και ανα
λύεται η σημασία των γεγονότων, αξιών ή αγαθών.

Τέτοια παραδείγματα είναι η ημέρα προστασίας του Περιβάλ
λοντος, ημέρα των Δασών, ημέρα της Γυναίκας, ημέρα της Μητέ
ρας, του Παιδιού, κατά τις οποίες όχι μόνο τιμιόνται καθολικές 
αξίες στη ζωή και στην κοινωνία, αλλά αναλύεται και η σημασία 
τους με σκοπό να εμπεδωθούν στις συνειδήσεις των ανθρώπων.

Λείπει από τον τόπο μας όμως, η καθιέρωση μιας συγκεκριμέ
νης ημέρας, προκειμένου να τιμηθεί η τρίτη ηλικία, στην οποία α
νήκουν οι άνθρωποι που έχουν περάσει την ενεργή περίοδο της 
ζωής τους, μετά από την όποια προσφορά τους στη ζωή και στο 
κοινωνικό σύνολο και έχουν λευκανθεί από τα χρόνια και το μόχθο.

Η ηλικία αυτή, η λεγάμενη «τρίτη ηλικία», αξίζει ενός ιδιαίτε
ρου σεβασμού και μιας ξεχωριστής τιμής από τους νεότερους.

Άλλωστε, ο σεβασμός των γερόντων είναι πανάρχαιη ελληνι
κή αρετή που είχε την καταξίωσή της στις αρχαίες ελληνικές πο
λιτείες και κοινωνίες, ενώ σε πολλές από αυτές για τους νέους 
είχε αναχθεί σε ηθική στάση ζωής.

Με την καθιέρωση της ημέρας αυτής γίνεται από την πολιτεία 
επισημοποίηση μιας ηθικής αξίας και αρετής που πρέπει να επα- 
νέλθει στην εποχή μας, εποχή τεχνοκρατική, η οποία έχει αποστε
ωθεί από τις αρχές του ουρανισμού, της ανθρωπιάς και του ηθικού 
χρέους.

Πρέπει να επανέλθουν στη ζωή αυτές οι αξίες, για να κάμψουν 
την ηθική αγκύλωση του ανθρώπου και να λιπάνουν τους αρμούς 
της κοινωνίας μας, η οποία καθημερινά οστεώνεται από την έλ
λειψη ανθρωπισμού.

Επειδή ορισμένοι κοινωνικοί φορείς που έχουν συσταθεί για την 
προσφορά θαλπωρής και στοργής προς την τρίτη ηλικία έχουν 
καθιερώσει την Τη Οκτωβρίου, ως ημέρα τιμής της και έχει γίνει 
συνείδηση η ημέρα αυτή, θα ήταν συνεπές προς μία πραγματική 
κατάσταση, η καθιέρωση επίσημα της ημέρας αυτής ως ημέρας 
τιμής στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 1990

Για την καθιέρωση της 1ης Οκτωβρίου ως ημέρας τιμής στους 
ανθρώπους της τρίτης ηλικίας

Άρθρο Ιον

Η 1η Οκτωβρίου καθιερώνεται ως ημέρα τιμής στους ανθρώ
πους της τρίτης ηλικίας.

Άρθρο 2ον

Με προεδρικά διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουρ
γού Προεδρίας μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από της ισχύος του 
παρόντος, ορίζονται οι λεπτομέρειες και οι τρόποι απόδοσης τι
μής στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.

Άρθρο 3ον

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 1990 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Κρητικός Ν. Παναγιώτης 
Βερυβάκης Ελευθέριος 
Παπαθεμελής Στέλιος 
Κοκκινοβασίλης Χρήστος 
Φαρμάκης Νικόλαος 
Πρασιανάκης Γεώργιος 
Παπαηλίας Ηλίας 
Ντεντιδάκης Αντώνης
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