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Χαιρετισμός Προέδρου ΠΣΣΕ και ΣΣΒΓ 

20η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων  

 «Προς μια κοινωνία για όλες τις ηλικίες » 

21 Νοεμβρίου 2018 

 

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων,  Εκλεκτοί ........... 
(επίσημοι), ομιλητές, κυρίες και κύριοι βουλευτές, Κύριε Επίτροπε 
Εθελοντισμού, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,  
Αγαπητοί βουλευτές της Βουλής των Γερόντων, 
 

Με αισθήματα ιδιαίτερης χαράς και συγκίνησης, χαιρετίζω τη σημερινή 

Σύνοδο της ΒΓ αφού φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από την πρώτη 

διοργάνωση της Συνόδου αλλά και λειτουργίας του θεσμού. Ένας θεσμός 

που έχει καταξιωθεί όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την ανάδειξη, προβολή 

και προώθηση των θεμάτων που απασχολούν τα άτομα της τρίτης ηλικίας. 

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον  κ. Σταύρο Ολύμπιο, τον οποίο διαδέχομαι μετά 

την 20χρονη θητεία του στη θέση του Προέδρου του ΠΣΣΕ και του ΣΣΒΓ και 

διαβεβαιώνω ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για την περαιτέρω  

αναβάθμιση του θεσμού της ΒΓ. 

Το θέμα της φετινής Συνόδου, όπως και πριν από 20 χρόνια, στην 1η 

Σύνοδο,  είναι το «Προς μια κοινωνία για όλες τις ηλικίες». Δεν θα 

μπορούσαμε άλλωστε, να μην ευελπιστούμε σε μια κοινωνία όπου όλοι θα 

έχουν ίσα δικαιώματα, ίδιες ευκαιρίες, ίδιες αξίες, ίδιο όραμα και 

προορισμό.  

Ως θεσμός, η ΒΓ συμβάλλει ενεργά στον κοινωνικό προβληματισμό και 

στην προώθηση διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τρίτη ηλικία 
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στην Κύπρο. Είναι αξιέπαινο, ότι σε αυτό το κοινωνικό γεγονός δίδεται η 

ευκαιρία στους 56 εκπροσώπους των οργανωμένων συνόλων που 

ασχολούνται με θέματα τρίτης ηλικίας, να προβάλουν αυτά που τους 

απασχολούν και να συμβάλουν σε επικοδομητική συζήτηση για την 

αντιμετώπιση τους. Η ΒΓ στην πάροδο του χρόνου, μέσα από το έργο και 

τη δράση των δύο Επιτροπών της Κοινωνικής Πρόνοιας και της Υγείας, 

κατάφερε να εντοπίσει και να προωθήσει θέματα και ανάγκες των 

ηλικιωμένων αλλά και να δώσει την ευκαιρία σε αυτά τα άτομα να ‘έχουν 

φωνή’ μέσα από το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

Οι δύσκολοι καιροί που ζούμε, η κατάρρευση των ηθικών αρχών και αξιών, 

η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας που συντρέχει μαζί με όλες τις 

υπόλοιπες εξελίξεις της κοινωνίας, δεν μας αφήνει περιθώρια 

εφησυχασμού και επιβάλλει να δούμε με τη δέουσα προσοχή ότι 

απασχολεί τους ηλικιωμένους μας. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν 

προσφέρει πολλά σε αυτό τον τόπο, έχουν αφήσει παρακαταθήκη τις 

γνώσεις και τις εμπειρίες τους και ζητούν μια ζωή με αξιοπρέπεια και τιμή. 

Είναι δικαίωμά τους να αιτούνται από το κράτος τα αυτονόητα για μια 

καλύτερη ζωή με ποιότητα, χωρίς διακρίσεις.   

Σήμερα, με αφορμή των εορτασμό των 20 χρόνων λειτουργίας της ΒΓ, θα 

παρουσιαστεί από τον κ.Τάσο Παπαθωμά τιμής ένεκεν μέλος του ΣΣΒΓ,  η 

ιστορική αναδρομή της ΒΓ. Με ιδιαίτερη χαρά έχουμε σήμερα μαζί μας 

πρωτεργάτες και πρόσωπα που συνέβαλαν με την παρουσία και την 

προσφορά τους στο θεσμό της ΒΓ. Θα αποδοθεί τιμή, στον κ. Σταύρο 

Ολύμπιο για την μακρόχρονη προσφορά του ως Πρόεδρος του 

Συντονιστικού Σώματος της ΒΓ, σε ένα από τους πρωτεργάτες του θεσμού 

της ΒΓ μ. Αργυρό Μιχαήλ, στον κ. Παύλο Δίγκλη για την μακρόχρονη 

προσφορά του ως Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας και στον μ. Λοίζο 

Χριστοδούλου για την μακρόχρονη προσφορά του ως Πρόεδρος της 

Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας. Δεν θα μπορούσαμε να μην αποδώσουμε 

τιμή και στη Βουλή των Αντιπροσώπων στο πρόσωπο του Προέδρου κ. 

Δημήτρη Συλλούρη, για τη θερμή στήριξη στο θεσμό της ΒΓ όλα αυτά τα 

χρόνια.  
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Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες, 

 

 Στους κοινοτάρχες των κοινοτήτων Λιβαδιών Πιτσιλιάς και Αληθινού, που 

μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους, κοινότητες οι οποίες, πριν από 

20 χρόνια διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της ιδέας της 

λειτουργίας του θεσμού της ΒΓ. 

 

Στις Επιτροπές Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας για το έργο που έχουν 

επιτελέσει. 

 

Στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε όλες τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που συνεργάζονται με τη ΒΓ, στους επίσημους καλεσμένους 

μας, στον Επίτροπο Εθελοντισμού και σε όλους τους βουλευτές.  

 

Στους χορηγούς που προσφέρουν το συμβολικό δώρο της σημερινής 

διοργάνωσης.   

 

Τέλος, εκφράζω ιδιαίτερες ευχαριστίες, σε όλους όσους συνέβαλαν για τη 

διεξαγωγή της Συνόδου και ιδιαίτερα στη Διευθύντρια της Υπηρεσίας των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και τους λειτουργούς της Βουλής των 

Αντιπροσώπων για την πρόθυμη συνεργασία τους.  

 

Η ΒΓ, θα συνεχίσει να εργάζεται για τη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών 

διαβίωσης και ευημερίας για τους ηλικιωμένους και στην ενδυνάμωση του 

θεσμού. Θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με όλους τους αρμόδιους 

κρατικούς φορείς και με όλους όσους μπορούν να συμβάλουν στην 

ανάπτυξη του θεσμού. 

Εύχομαι πλήρη επιτυχία στις εργασίες της σημερινής Συνόδου και 

προσμένουμε πάντα σε ένα καλύτερο και δημιουργικότερο αύριο. 

Σας ευχαριστώ. 

Ηλίας Δημητρίου 


