
 

 

 

   
 
Δ/νση Τύπου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

Καλαμάτα, 21 Φεβρουαρίου2020  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εσπερίδα για τη βία στην Τρίτη ηλικία από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Καλαμάτας 
και το Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Μεσσηνίας 

Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020, στον κατάμεστο χώρο του ξενοδοχείου REX στην Καλαμάτα, 

πραγματοποιήθηκε εσπερίδα για την βία στην Τρίτη Ηλικία με θέμα : «Χέρια και λέξεις που πονάνε». 

Την εσπερίδα διοργάνωσε το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Καλαμάτας και ο Σύλλογος Πολιτικών 

Συνταξιούχων Ν. Μεσσηνίας. 

Ομιλητές στην εσπερίδα ήταν : ο κ. Γιάννης Πανούσης, Ομότιμος Καθηγητής εγκληματολογίας με θέμα : 

«Τα ευάλωτα ή τα αφελή θύματα;», η κ. Αικατερίνη Τσατά, Νοσηλεύτρια - Εκπαιδεύτρια, Προϊσταμένη 

Νοσηλευτικού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Καλαμάτας, με θέμα : «Μορφές βίας στη φροντίδα των ηλικιωμένων», ο κ. 

Φώτιος Μαθιόπουλος, Επίτιμος Διευθυντής Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών 

Συνταξιούχων Ν. Μεσσηνίας, με θέμα : «Η οικονομική βία στην Τρίτη ηλικία», ο  κ. Δημήτριος Ι. 

Βεζυράκης, Κοινωνικός Λειτουργός, με θέμα : «Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα 'ρθεις. 

Ευτυχώς γερνάμε….». Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν  η Δημοσιογράφος και Εθελόντρια Νοσηλευτικής 

κα Μαρία Τομαρά.  

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Καλαμάτας κ. Δήμητρα Ψαρούλη στο χαιρετισμό της, 

μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής : «σας ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας σε μια βραδιά 

όπου η πρόσκληση ανταμώνει με την πρόκληση, μια πρόκληση για ένα ευαίσθητο θέμα, που είναι 

αλήθεια ότι το συναντάμε γεμάτο «με χέρια και λέξεις που πονάνε» και δεν τολμάμε να το πούμε δυνατά. 

Απόψε όμως, θα τολμήσουμε… Ωστόσο αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις ευχαριστίες για την 

αποδοχή της πρόσκλησης, τη θυσία του ταξιδιού και το μοίρασμα της εμπειρίας, στους ομιλητές που 

ήρθαν από την Αθήνα, τον καθηγητή κ. Γιάννη Πανούση και τον επί σειρά ετών συνάδελφο κ. Δημήτριο Ι. 

Βεζυράκη, οι οποίοι αμέσως αποδέχθηκαν την πρόσκλησή μας». 

Η τοπική κοινωνία ανταποκρίθηκε με ιδιαίτερη θέρμη και αθρόα προσέλευση στην εκδήλωση, την οποία 

τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας 

Αιδεσιμότατος Κων/νος Κοντούλης, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ. Αναστασόπουλος, ο Πρόεδρος του 

Κοινωνικού Φορέα και εκπρόσωπος του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Σ. Μαρινάκης, ο Πρόεδρος της Τοπικής 

Κοινότητας Καλαμάτας κ. Π. Λύρας, οι Δήμαρχοι Πύλου Νέστορος και Δυτικής Μάνης, ο εκπρόσωπος της 

Αστυνομικής Δ/νσης Μεσσηνίας, του Δικηγορικού Συλλόγου, Πρόεδροι Δημοτικών Επιχειρήσεων, 

Πρόεδροι και εκπρόσωποι Φορέων και Συλλόγων του Νομού. 
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