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Ηλεκτρονική επιστολή προς τους υποψήφιους 

Ευρωβουλευτές των Ευροεκλογών 2019 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συνάντηση και υποστήριξη του Intergroup για 

τη “Δημογραφική Αλλαγή και Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών” στις  

16 Οκτωβρίου 2019 στις Βρυξέλλες. 

 

Αγαπητή/έ κ………… 

 

Σε συνέχεια της από 1ης Οκτωβρίου επιστολής μας και σε συνεργασία με την AGE 

Platform Europe, θα θέλαμε να φέρουμε ξανά στην προσοχή σας τις προσπάθειές 

μας ώστε το Ευρωκοινοβούλιο να επανιδρύσει το Intergroup για τη «Δημογραφική 

Αλλαγή και Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών» 

(Intergroup on Demographic change and Solidarity between Generations). Τα μέλη 

του Intergroup ενώνουν τις προσπάθειές του ώστε να προωθήσουν αποτελεσματικές 

λύσεις σε θέματα δημογραφικής αλλαγής, ενεργούς και υγιούς γήρανσης, το μέλλον 

της κοινωνικής προστασίας, την ανερχόμενη Silver Economy στην ΕΕ, τα φιλικά προς 

όλες τις ηλικίες περιβάλλοντα, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και, πάνω απ’ όλα, 

ένα βιώσιμο μέλλον για όλες τις γενιές. Θα θέλαμε να ανανεώσουμε την πρόσκλησή 

μας να συμμετέχετε στην καμπάνια μας για μια Ευρώπη όλων των ηλικιών και να 

υποστηρίξετε την επανίδρυση αυτού του Intergroup.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η AGE Platform Europe διοργανώνει μια δεξίωση που θα 

φιλοξενήσει ο ευρωβουλευτής Brando Benifei (S & D, Ιταλία) στις 16 Οκτωβρίου στις 

18:30, στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Αυτή η 

δεξίωση θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη σύγκλιση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της AGE Platform, στην οποία βέβαια θα παρευρεθεί η 

εθνική μας εκπρόσωπος Δρ. Μυρτώ Ράγγα. Θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν 

μπορούσε να αξιοποιηθεί η χρονική ευκαιρία και να έχετε μια σύντομη συνάντηση με 

την Δρ Ράγγα (επικοινωνία: myrto.ranga@gmail.com ή 0030-69 86562626) ώστε να 

ενημερωθείτε διεξοδικότερα επί του θέματος.   
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Δεδομένης της μέχρι τώρα ενθαρρυντικής ανταπόκρισης στην προηγούμενη 

επικοινωνία με τους Έλληνες ευρωβουλευτές, είμαστε πεπεισμένοι ότι η από κοινού 

μας προσπάθεια για τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των 

μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων στην Ελλάδα, των στυλοβατών της ελληνικής 

κοινωνίας ιδιαίτερα κατά της διάρκεια της οικονομικής κρίσης, θα συμβάλει 

καθοριστικά στους στόχους της ΕΕ για αποτελεσματική δια-γενεακή επικοινωνία, 

κοινωνική συνοχή αλλά και βιωσιμότητα της μεγάλης Ευρωπαϊκής οικογένειας.  

  

Σε αναμονή της επικοινωνίας σας,  

 

Με ειλικρινείς χαιρετισμούς, 

 

Δρ. Βάλια Καλαϊτζή  

Δρ. Ελίζαμπεθ Μεσθεναίος  

Δρ. Μυρτώ Ράγγα (MD) 


