
English Edition

Αγαπητά μέλη και φίλοι της 50+ Ελλάς

Ήρθε το καλοκαίρι και μαζί και το καινούργιο τεύχος του ενημερωτικού μας 
δελτίου. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε ένα καινούργιο ιστότοπο και 
ενημερωτικό δελτίο - αλλά προς το παρόν μένουμε στο γνωστό.

Η 50+ Ελλάς δραστηριοποιήθηκε σε διάφορους τομείς στους τελευταίους 
δύο μήνες.

Η ελληνική συμμαχία του WeDO, με το συντονισμό της 50+ Ελλάς 
δραστηριοποιήθηκε σε συναντήσεις στην Αθήνα και την Βιέννη. Το πρόγραμμα 
“Εθελοντές της Γνώσης”, οργανωμένο από την 50+ Ελλάς, βοήθησε νεαρούς 
μαθητές να εκπαιδεύσουν ηλικιωμένους στην χρήση υπολογιστών. Την “Ημέρα 
της Ευρώπης” είχαμε ένα δραστήριο ρόλο στις δύο συναντήσεις στην Αθήνα και 
την Θεσσαλονίκη για την ενεργό γήρανση και συμμετείχαμε στο διάλογο. 
Στείλαμε έναν εκπρόσωπό μας στην Βουδαπέστη για να συμμετάσχει στο 
σεμινάριο “Γεφυρώνοντας το Γενεαλογικό Χάσμα”. Αλλά είχαμε και άσχημα νέα 
καθώς ο Διαχειριστής Γραφείου της 50+ Ελλάς αποχώρησε. 

Οι εθελοντές μας μέσα από την ομάδα “Μεγαλώνοντας…Μαθαίνω” 
διοργάνωσαν διάφορες εκδηλώσεις. Πήγαν βόλτα στο Πάρκο Τρίτση, 
παρακολούθησαν διαλέξεις για την επιρροή του πόνου στη ζωή μας και την 
εξέλιξη του εμβρύου και άρχισαν να μαθαίνουν Αγγλικά. 

Στην Ευρώπη επίσης, είχαμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Η γενική συνέλευση 
του AGE υιοθετεί την Διακήρυξη 2012 για θέματα ηλικίας. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εξέδωσε την Έκθεση για την Γήρανση 2012. Και τέλος, για τους 
δημοσιογράφους, υπάρχει ένας διαγωνισμός της ΕΕ με θέμα ενεργή και υγιής 
γήρανση. 

50+ Ελλάς Νέα και 
Δραστηριότητες

Οι εθελοντές μας

Ανήκουμε στην Ευρώπη!

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Τεύχος 19, Ιούνιος 2012
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50+ Ελλάς Νέα και Δραστηριότητες

Το WeDo στην Ελλάδα και στην ΕΕ
Q
Ο μήνας Απρίλιος 2012 ήταν σημαντικός στο πρόγραμμα WeDo. Στις 4 Απριλίου είχαμε μια γόνιμη 

ανταλλαγή απόψεων στην 4η συνάντηση εθνικής συμμαχίας για την ευημερία και αξιοπρέπεια των 
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην Αθήνα. Ήμαστε μια συμμαχία φορέων που προσπαθεί να συμβάλλει 
ουσιαστικά στην αλλαγή των πολιτικών για τους ηλικιωμένους στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

Αργότερα μέσα στον Απρίλιο αντιπρόσωποι από την Ελληνική εθνική συμμαχία παρακολούθησαν την 
συνάντηση εργασίας του WeDo στην Βιέννη. Αυτή η εκδήλωση ήταν ένα βήμα κλειδί για την βελτίωση 
του πλαισίου Ευρωπαϊκής Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακρόχρονης φροντίδας και τις κατευθυντήριες 
γραμμές για υλοποίηση και διάδοση αυτών των υπηρεσιών. Η Ελληνική Εθνική Συμμαχία θα συναντηθεί 
ξανά στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις 6 Ιουνίου. 

Μπορούμε να κάνουμε την πραγματική διαφορά στην φροντίδα των ευπαθών ηλικιωμένων; Το 
ελπίζουμε.
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Εθελοντές της Γνώσης
Ένα πρωτοπόρο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «The Knowledge Volunteers» (Εθελοντές της Γνώσης) υλοποιείται από την 
Μ.Κ.Ο. 50και Ελλάς (Εθνικός Εταίρος) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Καθ.κ.Μεϊμάρης) σε σχολεία στο 
Ηράκλειο Αττικής, στην Τήνο και στο Γέρακα. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε., στο πλαίσιο του 
προγράμματος Δια βίου μάθησης – GRUNDTVIG.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι 35 μαθητές των παραπάνω σχολείων, με γνώση στη χρήση Υπολογιστών και 
Ίντερνετ, αφού έλαβαν μια μικρή εκπαίδευση για το τι πρέπει να προσέχουν όταν δείχνουν στους μεγάλους 
Ίντερνετ, παραδίδουν μαθήματα σε 50 συνταξιούχους.
Σε όλα τα μαθήματα, επόπτες από την 50και Ελλάς, επιβλέπουν τους «μεγάλους μαθητές» (συνταξιούχους) με τους 
«μικρούς εκπαιδευτές» (παιδιά), κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Τα μαθήματα γίνονται βάση συγκεκριμένου 
εγχειριδίου, που μεταφράστηκε και διανεμήθηκε από την 50και Ελλάς, στους συμμετέχοντες.
Η διεξαγωγή του προγράμματος αυτού, έχει πολλαπλά οφέλη και για τους «εκπαιδευτές» και για 
τους «εκπαιδευόμενους». 
Οι νέοι μαθητές προσφέρουν μέσα στο σχολικό τους πλαίσιο ένα εθελοντικό έργο όπου καλούνται 
να δείξουν τις δικές τους γνώσεις (τις βασικές γνώσεις υπολογιστών) σε άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας. Επίσης μπαίνουν στη διαδικασία να δουν ποιες δυσκολίες έχουν οι ηλικιωμένοι στο να 
μάθουν και συνειδητοποιούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι, πράγμα που αποφέρει 
μεγαλύτερη κατανόηση και σεβασμό στην περαιτέρω μαθητική τους ζωή. 
Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας γίνονται γνώστες των νέων τεχνολογιών, με αποτέλεσμα να είναι 
ικανοί να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή για τις καθημερινές τους ανάγκες (π.χ. αιτήσεις σε 
διάφορους φορείς), αλλά και να επικοινωνούν με τους φίλους τους και την οικογενειά τους που 
μένουν μακριά τους. 
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών των μαθημάτων είναι πως και οι δύο γενιές έρχονται πιο κοντά αφού επικοινωνούν 
χρησιμοποιώντας μια καινούργια «γλώσσα» (των νέων τεχνολογιών). 
Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά, με τη συμμετοχή περισσότερων μαθητών και κατά 
επέκταση ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ συγχρόνως οι «εκπαιδευόμενοι» συνταξιούχοι θα καλεστούν να 
«διδάξουν», με τη σειρά τους, άλλους συνομήλικους τους, με αποτέλεσμα την καλύτερη εμπέδωση των όσων 
έχουν ήδη μάθει.
Το έτος 2012 έχει θεσπιστεί ως το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Διαγενεακής Αλληλεγγύης. 
Προγράμματα σαν αυτό συμβάλλουν και προωθούν την Διαγενεακή Αλληλεγγύη. 
Συνεργαζόμενοι φορείς και εταίροι:
Δήμος Ηρακλείου Αττικής: (Κέντρο Εργοθεραπείας – ΚΑΠΗ)
Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗΣ 
Δήμος Τήνου – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Α' Δημοτικού Σχολείου Τήνου – ΚΑΠΗ Τήνου – Εθελοντική 
Ομάδα του Συλλόγου "Φίλων του Κέντρου Υγείας Τήνου 'Νικόλαος Κόγκος'" – Α΄ και Β΄ Δημοτικό και Γυμνάσιο 
Τήνου
Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ 

http://www.50plus.gr/theknowledgevolunteers
http://www.50plus.gr/theknowledgevolunteers
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 Συνάντηση για την ενεργό γήρανση την "Ημέρα της Ευρώπης"

Επ’ ευκαιρία της “Ημέρας της Ευρώπης” και με αφορμή το “Ευρωπαϊκό 
Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών” η 
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και η ΜΚΟ 
“Μεσόγειος ΣΟΣ” οργάνωσαν μια συνάντηση στις 9 Μαΐου 2012 στην 
Αθήνα.

 Η 50και Ελλάς, εκπροσωπήθηκε από την Μυρτώ Ράγγα και την 
Γεωργία Μίχα και με την υποστήριξη των εθελοντών της, συζήτησε για 
την σημασία της ενεργούς γήρανσης.

 Η ίδια εκδήλωση επαναλήφθηκε στις 18 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη.
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Σεμινάριο: Γεφυρώνοντας το γενεαλογικό xάσμα
Δουλεύοντας ομαδικά για την ανάπτυξη των αγροτικών κοινοτήτων

Με αφορµή τη ανακήρυξη του 2012 ως Ευρωπαϊκό έτος Αλληλεγγύης 
µεταξύ των γενεών η M.K.O. RURAL YOUTH EUROPE διοργάνωσε 
εκπαιδευτικό σεµινάριο στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεολαίας της 
Βουδαπέστης από τις 15 έως τις 22 Απριλίου 2012, µε 37 συµµετοχές 
από 20 ευρωπαϊκές χώρες.

Οι συµµετέχοντες προέρχονταν στην πλειοψηφία τους από νεανικές 
οργανώσεις µε µέλη ηλικίας 18-35 ετών που δραστηριοποιούνται σε 
αγροτικές περιοχές σχετικά µε την βιώσιµη ανάπτυξη, την τόνωση και 
την κοινωνική συνοχή των αγροτικών κοινοτήτων, την επιµόρφωση και 
την εκπαίδευση των νέων, τον αγροτουρισµό, τα αθλήµατα και τη 
διατήρηση των παραδοσιακών εθίµων.

Παράλληλα όµως δόθηκε για πρώτη φορά η ευκαιρία συµµετοχής σε άτοµα άνω των 35 ετών από διάφορες άλλες Μ.Κ.Ο, 
ανάµεσά τους και η 50και Ελλάς που εκπροσωπήθηκε από τον Γιάννη Τραγάκη, ώστε να µοιραστούν τις εµπειρίες τους µε τους 
νεότερους και ν' ανταλλάξουν ιδέες για δράσεις των οργανώσεών τους.

Απώτερος σκοπός του σεµιναρίου ήταν οι συµµετέχοντες όλων των ηλικιών να γνωρίσουν κάποια προγράµµατα που 
εφαρµόζονται ήδη σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, να εργαστούν οµαδικά για την δηµιουργία ενός εικονικού ή µελλοντικού 
προγράµµατος ως εκπρόσωποι των οργανώσεών τους και να µάθουν πως να σχεδιάζουν και να διευθύνουν αποτελεσµατικά ένα 
πρόγραµµα που προωθεί την συνεργασία των γενεών και κατ' επέκταση την αλληλεγγύη µεταξύ τους. 

Στα πλαίσια του σεµιναρίου, η 50και Ελλάς παρουσίασε το ευρωπαϊκό πρόγραµµα "Εθελοντές της Γνώσης", που εφαρµόζεται 
ήδη στην Ελλάδα και το οποίο παρακολούθησαν οι συµµετέχοντες µε µεγάλο ενδιαφέρον και το θεώρησαν ως µια πολύ καλή 
προσέγγιση στο ζήτηµα της Διαγενεακής Αλληλεγγύης, αφού απαιτεί τη συνεργασία διαφορετικών γενεών, προωθεί τον 
εθελοντισµό και αποσκοπεί στην ενεργή συµµετοχή των ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία µέσω της χρήσης 
υπολογιστών.

http://www.ruralyoutheurope.com/index.php/news/rural-youth-europe-news/217-spring-seminar-2012-call-for-participants.html
http://www.ruralyoutheurope.com/index.php/news/rural-youth-europe-news/217-spring-seminar-2012-call-for-participants.html
http://www.50plus.gr/theknowledgevolunteers
http://www.50plus.gr/theknowledgevolunteers
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Ο Διαχειριστής Γραφείου της 50+ Αντώνης Καρακούσης αποχωρεί
Q
Με λύπη ενημερώνουμε τα μέλη και τους αναγνώστες μας, ότι ο Διαχειριστής 
Γραφείου για τα τελευταία 4 χρόνια Αντώνης Καρακούσης, αναγκάστηκε να 
αποχωρήσει λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η 50+ Ελλάς. 
Στεναχωριόμαστε που φεύγει και του ευχόμαστε τα καλύτερα στην επόμενη δουλειά 
του.
Κληρονομήσαμε ένα πολύ καλά οργανωμένο γραφείο και θα προσπαθήσουμε να 
αντεπεξέλθουμε

“Ο αντίκτυπος της κρίσης στους ηλικιωμένους”
Q

Η Δρ. Τζούντυ Τριανταφύλλου και η Διαμαντούλα Βλαντώνη θα εκπροσωπήσουν την 50+ στο θεματικό 
σεμινάριο “Ο αντίκτυπος της κρίσης στους ηλικιωμένους” στις Βρυξέλλες στις 19 Ιουνίου 2012.

Στην προσπάθεια τους αυτή, συλλέγουν παραδείγματα και πληροφορίες για τις επιπτώσεις της κρίσης στους 
ηλικιωμένους. Αν έχετε κάποια δεδομένα ή εικόνες, θα ήταν ευπρόσδεκτα στη συμπλήρωση της μελέτης.

Μπορείτε να τα στείλετε εδώ: judy.triantafillou@sextant.gr ή diama_vlantoni@yahoo.gr

mailto:judy.triantafillou@sextant.gr
mailto:judy.triantafillou@sextant.gr
mailto:diama_vlantoni@yahoo.gr
mailto:diama_vlantoni@yahoo.gr
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Οι εθελοντές μας
Παπαγάλοι στο πάρκο - και 50+

Q
Mε μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή μελών της 50+ Ελλάς  
οργανώθηκε από την ομάδα "Μεγαλώνοντας.... μαθαίνω!" 
μια όμορφη βόλτα στη φύση  στο Πάρκο Τρίτση στο Ίλιον, 
τη Δευτέρα 14 Μαΐου. 

Έγιναν 3 ενημερωτικές ομιλίες μέσα στο χώρο της 
Ορνιθολογικής Εταιρείας
1) Ο Σπύρος Ψύχας μίλησε για τη δράση της Ελληνικής 
Ορνιθολογικής Εταιρείας
2) . Γεωργία Μιχαλοπούλου και ο Γιώργος Κουτρουμπής 
μίλησαν για τις δυνατότητες ενασχόλησης με τη φύση, 
μαζί με παραδείγματα από το ταξίδι τους στην Φινλανδία 
3) Η Μαρία Ξηρογιάννη- περιβαλλοντολόγος μίλησε για 
την ανακύκλωση, κομποστοποίηση και επανάχρηση

Ξεναγηθήκαμε στο Πάρκο από τον Σπύρο  Ψύχα - όπου 
είχαμε την ευκαιρία να δούμε τα πιο σημαντικά κτίσματα 

του κτήματος (ήταν το  πρότυπο αγρόκτημα του 19ου αιώνα, το οποίο ανήκε στη βασίλισσα Αμαλία και έδωσε 
στην περιοχή το τοπωνύμιο «Πύργος Βασιλίσσης»), τις λίμνες, τα δέντρα, όπου κατοικούν περισσότερα από 200 
πουλιά (αερόβια και υδρόβια). 
Με έκπληξη μάθαμε ότι υπάρχουν παπαγάλοι (προερχόμενοι από τη Βραζιλία) οι οποίοι αφού περιπλανηθήκαν 

σε διάφορα μέρη της Ελλάδας κατέληξαν στο Πάρκο όπου βρήκαν τροφή και προσαρμόστηκαν στη Μεσογειακή 
δίαιτα όπως ελιές, φιστίκια, σταφύλια κ.α. 
Αυτός ο μοναδικός χώρο δυστυχώς έχει μηδενικούς πόρους και στηρίζεται πολύ στον εθελοντισμό . Αν ζείτε 

κοντά στο Πάρκο και σας ενδιαφέρει, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τον Σπύρο Ψύχα.

http://www.parkotritsi.gr/index.htm
http://www.parkotritsi.gr/index.htm
http://www.ornithologiki.gr/
http://www.ornithologiki.gr/
http://www.parkotritsi.gr/epikinonia.htm
http://www.parkotritsi.gr/epikinonia.htm
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Διάλεξη για τον πόνο
Την Τετάρτη 25/4 η ομάδα «Μεγαλώνοντας..... μαθαίνω !» οργάνωσε στα γραφεία του Συλλόγου «Ιερά Οδός» 

στο Αιγάλεω τη διάλεξη  «Πόνος :  Πως μας επηρεάζει κοινωνικά και οικονομικά; Πως τον αντιμετωπίζουμε στη 
σημερινή ελληνική κοινωνία;» με ομιλητή τον γιατρό Μανώλη Αναστασίου, διευθυντής του Αναισθησιολογικού 
Τμήματος και Μονάδας Πόνου του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας "Θριάσιο”.

Μερικά από τα πολλά ενδιαφέροντα που ανέφερε ο κος Αναστασίου:
Ο πόνος ήταν και συνεχίζει να είναι ένα σημαντικό πρόβλημα στη σύγχρονη κοινωνία. Σύμφωνα με τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο πόνος σήμερα θεωρείται πλέον νόσος.
 Ο χρόνιος πόνος είναι ένα πολύ διαδεδομένο και σοβαρό πρόβλημα αφού σύμφωνα με την τελευταία 

πανευρωπαϊκή μελέτη “Pain In Europe” (ολοκληρώθηκε το 2005) αφορά σχεδόν τον 1 στους 5 ενήλικες της Ευρώπης 
(75 εκατομμύρια άτομα), τον 1 στους 2 ενήλικες άνω των 65 ετών και το 1/3 των νοικοκυριών της Ευρώπης. Αυτοί 
οι ασθενείς υποφέρουν από χρόνιο πόνο κατά μέσο όρο για 7 χρόνια ενώ υπάρχουν και αρκετοί από αυτούς (25%) 
που υποφέρουν για περισσότερο από 20 χρόνια. Μερικές φορές το πρόβλημα είναι τόσο σοβαρό ώστε να φθάνουν 
οι ασθενείς να δηλώνουν ότι θα προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να υποφέρουν (1 στους 6).  

«Η ανακούφιση από τον Πόνο είναι Βασικό Ανθρώπινο Δικαίωμα και κανείς δεν πρέπει να ζει πονώντας». Αυτό 
έγινε αποδεκτό από τον Π.Ο.Υ. και μένει στους Ιατρούς και Λειτουργούς Υγείας:  1) να εξασφαλίσουν το δικαίωμα 
αυτό των ασθενών που πονούν, 2)  να ζητήσουν από την  Πολιτεία να τους παρέχει τα απαιτούμενα για το σκοπό 
αυτό και 3) να ενημερώσουν τους πάσχοντες για τις δυνατότητες που διαθέτει η επιστήμη σήμερα για την 
ανακούφιση του πόνου τους έτσι ώστε να το απαιτήσουν σαν δικαίωμα τους. 

Σε μερικές χώρες της Ευρώπης η μη ανακούφιση του πόνου διώκεται ποινικά, γιατί θεωρείται ως περιφρόνηση 
του δικαιώματος αυτού του ασθενή. 

Μετά το τέλος της διάλεξης ο κος Αναστασίου απάντησε σε πλήθος ερωτημάτων που προκάλεσε η πολύ 
ενδιαφέρουσα ομιλία του.

Διάλεξη: Η εξέλιξη του εμβρύου
Την Παρασκευή 6 Απριλίου 2012  δόθηκε στον ίδιο χώρο η ομιλία της ψυχολόγου κυρίας Λήδας Ράγγα από τη 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ με θέμα  «Η κοινωνικοποίηση και συναισθηματική εξέλιξη του εμβρύου. Πόσο η αρχή 
επηρεάζει την υπόλοιπη ζωή μας».

Το θέμα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον μιας και όλοι υπήρξαμε παιδιά. Έχουμε επηρεαστεί από ερεθίσματα και 
καταστάσεις που βίωναν οι γονείς μας, χωρίς όμως να συνειδητοποιούμε πως αυτό μπορεί να έχει επηρεάσει τον 
τρόπο που λειτουργούμε σήμερα στην καθημερινότητα μας. Η ομιλία έδωσε μια άλλη οπτική την οποία ο κάθε 
ακροατής μπορεί να εκλάβει ως ευκαιρία να πει,  "τώρα γνωρίζω, μπορώ να πράξω, μπορώ να αλλάξω".

http://www.diaviouexelixi.gr/index.php
http://www.diaviouexelixi.gr/index.php
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Μαθήματα Αγγλικών

Ξεκίνησαν τα μαθήματα Αγγλικών στις 25 Απρίλη – κάθε Τετάρτη στις 6:00 το απόγευμα στην Αίθουσα του 
Συλλόγου «Ιερά Οδός» στο Αιγάλεω (Νικ. Πλαστήρα 53) και θα συνεχιστούν μέχρι 6 Ιουνίου.

Θα ξαναρχίσουν και πάλι στο τέλος του Σεπτέμβρη, για όποιον θέλει να δηλώσει συμμετοχή.  Θα 
ενημερωθείτε για τον τόπο/χρόνο μέσω του ενημερωτικού δελτίου μας, με mail και μέσω Facebook.

 

Εξετάσεις με έκπτωση στην "Βιοδιάγνωση¨
Η «Βιοδιάγνωση» που στεγάζεται στην οδό Γούναρη 168, Άνω Γλυφάδα προσφέρει όλες τις εξετάσεις στη 

μισή τιμή, για τα μέλη της 50+ Ελλάς. Τηλεφωνώντας στο 2109600918 και αναφέροντας ότι είστε μέλη της 50+ 
Ελλάς θα σας κάνουν την έκπτωση.

Επίσης η 50+ μέσω της ομάδας "Μεγαλώνοντας μαθαίνω", μεσολάβησε για να προσφερθούν 3 δωρεάν 
υπέρηχοι προς το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο του Ελληνικού.

http://www.paspadou.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=198:%25CE%25B2%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B7-%25CE%25B1%25CF%2580%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B7
http://www.paspadou.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=198:%25CE%25B2%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B7-%25CE%25B1%25CF%2580%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B7
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Η γενική συνέλευση του AGE υιοθετεί την Διακύρηξη 2012

Στην ετήσια Γενική Συνέλευση στις 15 Μαΐου 2012, τα μέλη της AGE υιοθέτησαν μια Διακήρυξη που 
προτρέπει τους ηγέτες της ΕΕ και των χωρών μελών να τοποθετήσουν την απασχόληση στην κορυφή των 
πολιτικών τους προτεραιοτήτων και να υιοθετήσουν ισχυρά μέτρα για να τονώσουν την οικονομία της ΕΕ, την 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική συνοχή και να προωθήσουν μια νέα Ευρωπαϊκή κοινωνία, 
βασισμένη σε περισσότερη αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και συνεργασία ανάμεσα στις γενεές. 

Κάλεσαν ακόμη την ΕΕ να ακολουθήσει τις συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών και να ιδρύσει ένα 
Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων για Δημογραφική Αλλαγή, ώστε να δημιουργηθεί το πολιτικό πλαίσιο για 
τοπικές και περιφερειακές αρχές. Επίσης, την παρότρυναν να προωθήσει φιλικά προς τους ηλικιωμένους 
περιβάλλοντα καθώς και να δημιουργήσει μια κοινωνία όλων των ηλικιών στο σύνολο της ΕΕ. Επιπρόσθετα, να 
ενθαρρύνει τοπικές και περιφερειακές αρχές να ενταχθούν στο Παγκόσμιο Δίκτυο των Ηλικιακά Φιλικών 
Πόλεων και Κοινοτήτων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και να δημιουργήσει εθνικά προγράμματα που θα 
τις στηρίξουν.

Σε αυτή την Διακήρυξη η AGE Platform Europe και τα μέλη της επίσης αναγνωρίζουν ότι μαζί με δικαιώματα, οι 
ηλικιωμένοι έχουν και καθήκοντα προς τις άλλες γενεές, την κοινωνία και τις κοινότητες που ζουν και καλούν 
τους ηλικιωμένους να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης και της αυτοπεποίθησης στο μέλλον 
και να επενδύσουν σε τομείς που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

Για να διαβάσετε την Διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Ανήκουμε στην Ευρώπη!

http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/AGE_2012_General_Assembly_Declaratiion_FINAL_14_May_2012.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/AGE_2012_General_Assembly_Declaratiion_FINAL_14_May_2012.pdf
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Το Βραβείο Υγείας για Δημοσιογράφους 2012 της ΕΕ δέχεται αιτήσεις
Q

Το Βραβείο Υγείας για Δημοσιογράφους 2012 της ΕΕ εγκαινιάστηκε από την Επιτροπή για να τονίσει τον 
σημαντικό ρόλο των ΜΜΕ για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα υγείας. Φέτος, επ’ ευκαιρία του 
Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργούς Γήρανσης και Διαγενεακής Αλληλεγγύης, προστέθηκε ένα καινούργιο θέμα 
υγείας: ενεργή και υγιής γήρανση.
Οι δημοσιογράφοι μπορούν να υποβάλλουν άρθρα τους που έχουν δημοσιευθεί έντυπα ή ηλεκτρονικά σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ στο διάστημα μεταξύ 25 Ιουλίου 2011 και 31 Ιουλίου 2012.
Τελική ημερομηνία υποβολής: 31 Ιουλίου 2012. 
Πρώτο βραβείο: 6000 ευρώ.
Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Έκθεση για την Γήρανση 2012
Q

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την Έκθεση για την Γήρανση 2012. Η έκθεση τονίζει ότι οι δημογραφικές 
αλλαγές αναμένεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά στην ΕΕ. Με βάση τις τωρινές 
πολιτικές, τα δημόσια έξοδα σχετικά με την γήρανση (συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη και μακροχρόνια 
φροντίδα) προβλέπεται να αυξηθούν κατά 4,1 ποσοστιαίες μονάδες στο 29% περίπου του ΑΕΠ από το 2010 μέχρι 
το 2060. Η δαπάνη για δημόσιες συντάξεις από μόνη της προβλέπεται να ανέβει κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες 
στο 13% του ΑΕΠ μέχρι το 2060.
Ωστόσο, η έκθεση δείχνει μεγάλη διαφοροποίηση ανάμεσα στα Κράτη Μέλη της ΕΕ, η οποία σχετίζεται κυρίως 
με την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στις συντάξεις.
Γενικά, η περαιτέρω πρόοδος προς βιώσιμα δημόσια οικονομικά παραμένει μια σημαντική πρόκληση. Τα 
αποτελέσματα της Έκθεσης, που συντάχθηκε από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση 
Οικονοµικών και Χρηµατοδοτικών Υποθέσεων) και την Οµάδα Εργασίας για τη Γήρανση (AWG) της Επιτροπής 
Οικονοµικής Πολιτικής της ΕΕ, αποκαλύπτουν ότι σε κάποια κράτη, υπάρχει η ανάγκη να ληφθεί υπ’ όψη η µελλοντική 
αύξηση σε δηµόσιες δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένου του αρχικού κόστους εκσυγχρονισµού των συστηµάτων κοινωνικών 
δαπανών. Σε άλλα κράτη, έχουν ληφθεί πολιτικά µέτρα που µειώνουν σηµαντικά την µελλοντική αύξηση σε κρατικές 
δαπάνες.

Πατήστε εδώ για την πλήρη έκθεση (472 σελ.)

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2012/rules/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2012/rules/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee2_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee2_en.pdf
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Ελληνική έκδοση

Dear Members and Friends of 50plus Hellas,

Summer has come and with it our new issue of our newsletter. We hope soon to 
have a new style Newsletter and Web site - but for the time being we manage with the 
old format.

50+ Hellas was active in a number of ways these last two months.
The Greek WeDo coalition, coordinated by 50+Hellas was active in meetings in 

Athens and Vienna. The “Knowledge Volunteers” program, organized by 50+ Hellas, 
helped young school pupils train older people in the use of computers. On “The Day of 
Europe” we played an active role in the two meetings in Athens and Thessaloniki on 
active ageing and took part in the discussion. We sent a representative to Budapest to 
participate in the seminar “Bridging the Age Gap”. But there was some bad news as the 
Office Manager of 50+ Hellas left us.

 Our volunteers through the group “Growing…Learning” organized various 
activities. They organized an event in Tritsi Park, attended lectures on the influence of 
pain in life and the evolution of the embryo, and started learning English.

In Europe also, there were interesting developments. AGE General Assembly 
adopted The 2012 Declaration on age issues. The European Commission released the 
2012 Ageing Report.   And finally, for journalists there is a EU competition with themes 
on active and healthy ageing. 

50+ Hellas News and Activities

Our Volunteers

We are part of Europe! 

N E W S L E T T E R
Issue 19, June 2012
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50+ Hellas News and Activities

WeDo in Greece and in the EU
Q

April 2012 was a key period in the WeDO Project. First was a  fruitful exchange in Athens   during the 4th 
Meeting on April 4th of the National Coalition for the well-being and dignity  of older people. We are a coalition of 
agencies devoted to attempts to significantly change and develop  policies for older people in Europe and 
Greece.

   Later in April representatives from the Greek national coalition attended the WeDo  EU project meeting in 
Vienna, Austria. This event was a key step in improving the European Quality framework for long-term care 
services and guidelines for the implementation and dissemination of these services. The Greek national coalition 
will be meeting again at the National Center of Social Solidarity on the 6th June. 

Can we make a real difference to the care of frail older people? We hope so.
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Knowledge Volunteers

A pioneering European Program “The Knowledge Volunteers” is being implemented by 50+ Hellas 
(National Partner) in partnership  with Athens University (prof. Meimaris). Schools in Attiki (Iraklio and 
Gerakas) and the island of Tinos are participating. The program is jointly funded by the EU as part of the 
program GRUNDTVIG: Practical learning for adults.
As part of the program, the 35 students of the participating schools, with knowledge in computer and 
internet use, after completing a small training session on how to approach teaching to adults about the 
Internet, are giving lessons to 50 retirees. In all classes, 50+ supervisors are overseeing the interaction 
between “old students” and “young teachers”. The lessons are done based on a manual that has been 
translated and distributed by 50+ Hellas to the participants.

The program offers multiple benefits to both the “trainers” and the “trainees”.
The young students are offering volunteer work in the context of their schools, where they display their knowledge (basic 

computer skills) to older people. They also see the difficulties that the elderly face in 
learning and realise the challenges that teachers face, which gives them greater 
understanding and respect in the rest of their student lives.

The elderly people become knowledgable in new technologies, giving them the 
ability  to use a computer in their daily needs (e.g. applications online), but also to 
communicate with their friends and family that are far away.

One special facet of these lessons is that two generations come together using 
a new “language” (new technology).

The program will continue during the next school year, with increased 
participation of students and elders. At the same time, the “trainee” retirees will be 
asked to “teach” other elders, giving them the chance to consolidate their 
knowledge.

2012 has been established as the Year of Active Ageing and Intergenerational 
Solidarity. Programs like the above promote and contribute to Intergenerational 
Solidarity.

Cooperating organisations and partners:
Municipality of Iraklio Attiki: (Occupational Therapy Services Center, KAPI)
MANESIS school
Municipality  of Tinos - Parent Association of 1st Primary School of Tinos - KAPI Tinos - Volunteer Group of the 

Association “Friends of Tinos Health Centre ‘Nikolaos Kogos’” - 1st and 2nd School of Tinos
PLATON School

http://www.50plus.gr/theknowledgevolunteers
http://www.50plus.gr/theknowledgevolunteers
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 Meeting on Active Ageing on "Day of Europe"

On the occasion of “Day of Europe” and “The European Year of Active 
Ageing and Intergenerational Solidarity”, the Greek European Office of 
the European Commission and the NGO “Mediterranean SOS” 
organized  a meeting on the 9th May 2012 in Athens.
50+Hellas represented by Myrto Ranga and Georgia Micha  and 
supported by 50+ volunteers, discussed the importance of Active 
ageing.

On the 18th May the same event was repeated in Thessaloniki. 
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Seminar: Bridging the Age Gap
Working together to develop rural communities

On the occasion of 2012 European Year of Intergenerational 
Solidarity, the N.G.O Rural Youth Europe organised a study-
seminar in the European Youth Centre in Budapest from 15 to 22 
April 2012, with 37 participants from 20 european countries.

The participants were mainly  from youth organisations with 
members age 18-35, who are active in rural areas promoting 
sustainable development, the strengthening and social cohesion of 
rural areas, the training and education of young people, 
agritoursim, sports and the preservation of traditional customs.

For the first time the event admitted people aged over 35 from 
various other NGOs, including 50+ Hellas which was represented 
by Yannis Tragakis, so they could share their experiences with the 

younger people and exchange ideas for activities of their organisations.

The ultimate goal of the seminar was that the participants of all ages would learn of various programs that are 
already applied in various European countries, would work collectively  for the creation of a virtual or future program as 
representatives of their organisations and would learn to design and manage effectively a program which promotes 
cross-generational cooperation and by extension solidarity between them.

In the framework of the seminar, 50+ Hellas presented the european program “Knowledge Volunteers”, which is 
already active in Greece. The participants showed great interest and considered it a very  good approach for 
Intergenerational Solidarity, since it requires the cooperation of different generations, promotes volunteerism and aims 
to include older people more actively in society through computer use.

http://www.ruralyoutheurope.com/index.php/news/rural-youth-europe-news/217-spring-seminar-2012-call-for-participants.html
http://www.ruralyoutheurope.com/index.php/news/rural-youth-europe-news/217-spring-seminar-2012-call-for-participants.html
http://www.ruralyoutheurope.com/index.php/news/rural-youth-europe-news/217-spring-seminar-2012-call-for-participants.html
http://www.ruralyoutheurope.com/index.php/news/rural-youth-europe-news/217-spring-seminar-2012-call-for-participants.html
http://www.50plus.gr/theknowledgevolunteers
http://www.50plus.gr/theknowledgevolunteers
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50+ Office Manager Antonis Karakousis leaves
Q
"We are sorry  to tell our members and readers that our Office Manager for the past 4 years, 
Antonis Karakousis, has had to leave us because 50+Hellas is going through some 
economic difficulties. We are really sad to see him go and wish him every success in his 
next job.
We have inherited a well organized office and will try and manage....

“The Impact of the Crisis on Older People”
Q

"Dr. Judy  Triantafillou and Diama Vlantoni will represent 50+ Hellas at the thematic seminar: “The Impact of the Crisis on 
Older People” in Brussels on June 19, 2012.
They are gathering up examples and data on the effects of the crisis on older people. If you have data or pictures, they 
would be very welcome. 
Send them to: judy.triantafillou@sextant.gr or diama_vlantoni@yahoo.gr

mailto:judy.triantafillou@sextant.gr
mailto:judy.triantafillou@sextant.gr
mailto:diama_vlantoni@yahoo.gr
mailto:diama_vlantoni@yahoo.gr
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Our Volunteers
Parrots in the park - and 50+

Q
With great success and the participation of members of 50+ 
Hellas, a beautiful walk in nature was organized by the group 
“Growing…Learning!” in the Tritsi Park in Ilion, on Monday 
May 14th.
There were 3 informative lectures in the building of the 
Hellenic Ornithological Society.
Spiros Psihas talked about the activities of the Hellenic 
Ornithological Society.
Georgia Mihalopoulou and Giorgos Koutroubis talked about 
the possibilities in working in nature, with examples from their 
trip to Finland.
Maria Xirogianni - environmentalist, talked about recycling, 
compost making and reuse.
We were given a tour of the Park by Spiros Psihas - where we 
saw some of the more significant buildings of the estate (it was 
a prototype farm of the 19th century, it belonged to Queen 
Amalia and gave the area the name of “Queen’s Tower”), the 

lakes, the trees where more than 200 resident birds are situated many of them aquatic.
We were surprised to learn that there are parrots (originally from Brazil) who after wandering in various parts of Greece 

ended up in the park, where they found food and adapted to a Mediterranean diet of olives, pistachio and grapes.
Unfortunately this unique space has zero funding and is mainly supported by  volunteers. If you live near the park and are 

interested, contact Spiros Psihas. 

http://www.parkotritsi.gr/index.htm
http://www.parkotritsi.gr/index.htm
http://www.parkotritsi.gr/epikinonia.htm
http://www.parkotritsi.gr/epikinonia.htm
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Lecture on Pain
On Wednesday April 25th the group “Growing…Learning!” organized at the Egaleo based “Iera Odos” Association, 

the lecture “Pain: How it affects us socially and economically? How do we deal with it in Greek society today?”. The 
speaker was Dr. Manolis Anastasiou director of the Department of Anesthesiology and the Pain Unit of the General 
Hospital of Elefsina “Thriasio”.

Some of the many interesting facts that Mr Anastasiou mentioned:
Pain was and remains one of the most significant problems of modern society.
According to WHO, pain today is considered a disease. Chronic pain is a widespread and serious problem. 

According to the latest European study “Pain in Europe” (completed in 2005) chronic pain concerns almost 1 in 5 adults 
in Europe (75 million people), 1 in 2 adults over 65 and 1/3 of the households in Europe. These patients suffer from 
chronic pain for 7 years on average and a large number (25%) suffer for more than 20 years. Sometimes the problem is 
so serious that the patients state that they would rather die than suffer (1 in 6).

“Relief from Pain is a Basic Human Right and no one must live in pain”. This was accepted by W.H.O and it is up to 
Doctors and Health Officials : 1) To protect this right for patients who are in pain, 2) To ask the State for the necessary 
means to achieve this and 3) To inform pain sufferers about the current capabilities of science that enable relief from 
pain, so they can demand it as their right.

In some European countries the failure to relieve pain is legally prosecuted, because it is considered as contempt for 
the patients rights.

At the end of the lecture Mr Anastasiou answered a host of questions that were inspired by his very interesting 
speech.

Lecture on embryo development
On April 6th at the same venue, the psychologist Lida Raga from Lifelong Development delivered a lecture on the 

subject “The socialization and emotional development of the embryo. How much does the beginning affect the rest of 
our lives”.

The subject was especially interesting since we have all been children. We have been influenced by stimuli and 
situations that our parents experienced, without realizing how this might affect the way we function today in our daily 
lives. The lecture provided another viewpoint, which the listener could use as an opportunity to say, “now I know, I can 
act, I can change”.

http://www.diaviouexelixi.gr/index.php
http://www.diaviouexelixi.gr/index.php
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English Lessons

English lessons started on April 25th - every Wednesday at 6:00 p.m. In the “Iera Odos” Association In Aigaleo (Nik. 
Plastira str 53) and will continue until June 6th.

We will start again at the end of September, for any one interested in joining. We will give you details as to when and 
where through our newsletter, email and Facebook. 

Discounted medical tests in "Biodiagnosis"
Biodiagnosis” which is at Gounari str 168, Ano Glyfada, is offering all its medical tests at half price, for members of 

50+ Hellas. Call 2109600918 and mention that you are a member of 50+ Hellas and you will get the discount.

Also, 50+ Hellas intervened so the Metropolitan Social Clinic of Elliniko got 3 free ultrasounds. 
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AGE General assembly adopts 2012 Declaration
Q

At their annual General Assembly on 15th May 2012, AGE members adopted a Declaration urging EU leaders and 
Member States to put employment at the top of their political priorities and to adopt strong measures to boost the EU 
economy, job creation and social cohesion, and to promote a new European society based on greater solidarity, equity 
and cooperation between and within generations. They also called on the EU to follow the recommendation of the 
Committee of the Regions and establish a European Covenant of Mayors on Demographic Change, to create the 
political framework for local and regional authorities. They also urged the EU to promote age-friendly environments and 
a society for all ages across the EU, and to encourage local and regional authorities to join the World Health 
Organisation Global Network of Age-Friendly Cities and Communities and establish national programmes to support 
them.
In this Declaration AGE Platform Europe and its members also acknowledge that together with rights, older people 
have duties towards other generations, society and the communities they live in, and call on older people to help 
rebuild trust and confidence in the future and invest in sectors that will create jobs and growth.
To access the Declaration, click here

We are part of Europe! 

2012 Ageing Report
Q

The European Commission has just released the 2012 Ageing Report. The report highlights that the demographic 
changes are expected to have substantial consequences on public finances in the EU. On the basis of current policies, 
age-related public expenditures (pensions, health-care and long-term care) are projected to increase by 4.1 percentage 
points to around 29% of GDP between 2010 and 2060. Public pension expenditure alone is projected to rise by 1.5 
percentage points to nearly 13% of GDP by 2060. 
However, the report shows a large diversity across EU Member States, depending notably on progress with pension 
reforms.
All in all, further progress towards sustainable public finances remains a major challenge. The results of the Report 
prepared by the European Commission services (Directorate-General for Economic and Financial Affairs) and the 
Ageing Working Group (AWG) of the EU Economic Policy Committee reveal that in some countries, there is a need to 
take due account of future increases in government expenditure, including the initial cost of modernizing social 
expenditure systems. In other countries, policy actions have been taken, significantly limiting the future increase in 
government expenditure.

Click here to access the full report (472 p.)

http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/AGE_2012_General_Assembly_Declaratiion_FINAL_14_May_2012.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/AGE_2012_General_Assembly_Declaratiion_FINAL_14_May_2012.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee2_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee2_en.pdf
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EU Health Prize for Journalists 2012 open
Q

EU Health Prize for Journalists 2012 open
The EU Health Prize for Journalists has been launched by the Commission to stress the important role of the media in 
raising awareness on health issues. This year, at the occasion of the European Year for Active Ageing and Solidarity 
between Generations, a new health topic for the competition has been added:  active and healthy ageing.
Journalists are invited to submit their articles published in print or online media in any EU Member State between 25 July 
2011 and 31 July 2012.
Submission are open until 31 July 2012.
First prize: 6000 euro.
For more information, click here.

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2012/rules/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2012/rules/index_en.htm
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