
Αλλάζουμε τα στερεότυπα! Παραμένουμε ενεργοί σε κάθε ηλικία!  

Ηλεκτρονική Εφημερίδα   

Αγαπηςξί τίλξι ςηπ 50και Δλλάπ, 
 

μια ακόμη υοξμιά ςελείχρε με ρημαμςικέπ δοάρειπ από ςημ 
50και Δλλάπ για ςα άςξμα μεγαλύςεοηπ ηλικίαπ. Με ασςό ςξ 
newsletter θα θέλαμε μα κάμξσμε μια αμαρκόπηρη ρςξ 
2019, μια υοξμιά πξσ ατιεοώθηκε ρςα Δικαιώμαςα ςχμ 
Δλλήμχμ μεγαλύςεοηπ ηλικίαπ με ατξομή ςιπ Βξσλεσςικέπ, 
Πεοιτεοειακέπ και Δημξςικέπ εκλξγέπ αλλά και ρε εσοχπαψκό 
επίπεδξ με ςιπ Δσοχεκλξγέπ. 
 

Παοακάςχ θα διαβάρεςε ςιπ εμέογειέπ μαπ για εμημέοχρη, 
εσαιρθηςξπξίηρη ςχμ πξλιςικώμ μαπ αλλά και ςιπ δοάρειπ 
μαπ για ςημ αλλαγή ςχμ ρςεοεξςύπχμ ρςημ ελλημική κξιμχ-
μία μέρχ ςχμ Υερςιβάλ STAY ACTIVE, ςχμ ξμιλιώμ και ςχμ 
ποξγοαμμάςχμ μαπ. 
 

Σξ 2020 θα είμαι για ςημ 50και Δλλάπ μια υοξμιά ατιεοχ-
μέμη ρςημ αρταλή έμςανη ςχμ αςόμχμ άμχ ςχμ 50 ρςημ 
φητιακή επξυή καθώπ και ςξμ “Αρημέμιξ Σξσοιρμό” ξ 
ξπξίξπ ξοίζεςαι χπ τιλικόςεοξπ ςξσοιρμόπ για ςιπ μεγαλύςε-
οεπ ηλικίεπ.  
 
Σξ επόμεμξ Newsletter θα πεοιλαμβάμει ςξ ημεοξλόγιξ ςχμ 
δοάρεώμ μαπ για ςξ 2020.  

www.50plus.gr 

Διραγχγικό ρημείχμα Πεοίξδξπ: 2019 - 2020 

Μημ νευάρεςε μα παςήρεςε 

 

 

ρςη ρελίδα μαπ ρςξ facebook 

για μα διαβάζεςε εμδιατέοξμςα 

άοθοα και μα εμημεοώμερςε 

άμερα για ςα μέα μαπ! 

facebook 

Μου αρέσει! 

Ζ 50και Δλλάπ διακοίμεςαι για ςημ επιρςημξμικόςηςά ςηπ και ςημ ςεκμηοιχμέμη δοάρη ςηπ. 
Ζ ξμάδα μαπ απξςελείςαι από αμαγμχοιρμέμξσπ επαγγελμαςίεπ, ξι ξπξίξι ποξρτέοξσμ καςά 
κύοιξ λόγξ εθελξμςικά ςιπ σπηοερίεπ και ςιπ ρσμβξσλέπ ςξσπ για ςημ ενέλινη ςηπ ξογάμχρήπ 
μαπ. απ καλξύμε μα γμχοίρεςε ςη ρσμβξσλεσςική και επιρςημξμική μαπ ξμάδα η ξπξία διεσού-
μεςαι  

Γμχοίρςε ςημ ρσμβξσλεσςική ξμάδα ςηπ 50και Δλλάπ  

Έλεμα Αβαςαγγέλξσ Μ.Sc.   
Βαριλική Γιαμμακά  
Μαοία Δελαςόλα Μ.Sc.  
Διοήμη Δεοβέμαγα Μ.Sc.  
Διοήμη Δοίζη Μ.Sc.  
Δο. Ιχάμμηπ Δοσμξύρηπ,  
Μαοία Εατειοξπξύλξσ  
Δο. Μαοιλέμα Κάβξσοα Μ.Sc.,  
Δο. Βάλια Καλαψςζή, Μ.Sc.  
Μαοία Καοαμπέςρξσ Μ.Sc.   
Γιώογξπ Κξσςοξσμπήπ  
Σρέλρη Αμαρςαρία Λαζαοίδξσ M.Ed. 
Βαρίληπ Λξσζιώςηπ, MBA 
Δο. Δλίζαμπεθ Μερθεμαίξσ  
Ιάρχμαπ Μιυαηλίδηπ 
Γεχογία Μιυαλξπξύλξσ  
Γεώογιξπ Μπαοπαγιάμμηπ  ΜΒΑ 
Κξοίμα Ξαμαλάςξσ  
Έλεμα Παπαδξπξύλξσ ΜΒΑ  
Δο. Γιώογξπ Πασλίδηπ  
Δο. Κχμρςαμςίμξπ Ποξύρκαπ  
Δο. Μσοςώ-Μαοία Ράγγα 
Δο. Σζξύμςη Σοιαμςατύλλξσ M.B.,B.S 
Δο. Νίκξπ Σρόςρξλαπ 
Δο. Ναμά Σρξσμάκη 

Για αμαλσςικά βιξγοατικά ςηπ ρσμβξσλεσςικήπ μαπ ξμάδαπ παςήρςε εδώ. 

Ζ 50και Δλλάπ απέρςειλε ρςξσπ σπξφήτιξσπ εσοχβξσ-
λεσςέπ και δημξςικξύπ ρσμβξύλξσπ επιρςξλή και εοχςη-
μαςξλόγιξ για ςξ πώπ θα σπεοαρπιρςξύμ ςα δικαιώμαςα 
ςχμ αςόμχμ μεγαλύςεοηπ ηλικίαπ ρςξ Δσοχκξιμξβξύλιξ 
και ρςξ Δήμξ ςξσπ ρςημ πεοίπςχρη πξσ εκλεγξύμ.  
 

σμξδεσόμεμξ από ςξ μαμιτέρςξ ςξσ AGE Platform 
Europe ξι σπξφήτιξι μπξοξύμ μα εσαιρθηςξπξιηθξύμ για 
ςα θέμαςα πξσ ατξοξύμ ςξσπ ηλικιχμέμξσπ αλλά και εί-
υαμ και ςημ εσκαιοία μα απαμςήρξσμ ποξεκλξγικά ρςα 
εοχςήμαςα πξσ ςξσπ θέραμε.  
 

Οι απαμςήρειπ ςξσπ αμαοςήθηκαμ ρςημ ιρςξρελίδα μαπ. 
 

Για μα δείςε ςξ μαμιτέρςξ, ςημ επιρςξλή, ςξ εοχςημαςξ-
λόγιξ αλλά και ςιπ απαμςήρειπ, παςήρςε εδώ. 

Δοάρειπ μαπ για ςιπ Ασςξδιξικηςικέπ και ςιπ Δσοχεκλξγέπ 2019 

ΦΟΡΗΓΟ ΔΚΔΟΗ 

Copyright © 2019 50plus Hellas, All rights reserved. 
Λαμβάμεςε ασςό ςξ email, γιαςί ρσμμεςείυαςε ρςιπ δοάρειπ μαπ 

ή γοατςήκαςε μέλξπ ρςξμ ιρςόςξπξ ςηπ 50και Δλλάπ, http://www.50plus.gr 
 

50και Δλλάπ 
 

Διεύθσμρη: 
Αμμξυώρςξσ 6, Φαλάμδοι, 15234, Αςςική 

 
Add us to your address book 

 

Θέλεηε να αλλάξεηε ηον ηπόπο πος επικοινωνούμε μαζί ζαρ; 
Μποπείηε να αλλάξεηε ηιρ πποηιμήζειρ ζαρ ή να διαγπαθείηε από ηη λίζηα μαρ. 

Έυεςε εοχςήρειπ ή ρυόλια;  
Γοάφςε μαπ ρςη διεύθσμρη ηλεκςοξμικξύ ςαυσδοξμείξσ info@50plus.gr  

ή καλέρςε ρςξμ αοιθμό +30 211 7100 203 

Ζ 50και Δλλάπ ρσμμεςείυε ρςξ DONOR'S SPEED DATING EVENT III 
ρςιπ 4 Ιξσμίξσ 2019 ρςιπ όμξοτεπ εγκαςαρςάρειπ ςξσ HIGGS. Δίυα-
με ςη δσμαςόςηςα μα γμχοιρςξύμε από κξμςά με εκποξρώπξσπ 
διατόοχμ δχοηςώμ (ιδούμαςα, εςαιοείεπ) αλλά και άλλχμ ΜΚΟ 
και μα ρσζηςήρξσμε μαζί ςξσπ ςα ρυέδιά μαπ.  
 

Δλπίζξσμε από ασςέπ ςιπ ποχςξβξσλίεπ μα μπξοέρξσμ πξλλέπ 
ξογαμώρειπ (μαζί ςξσπ κι εμείπ) μα υοημαςξδξςηθξύμ ώρςε μα 
ρσμευίρξσμ ςξ ρημαμςικό κξιμχμικό ςξσπ έογξ. Έμα μεγάλξ εσυα-
οιρςώ ρςξ HIGGS για ασςή ςη δσμαςόςηςα! 
 

Για μα δείςε πεοιρρόςεοα παςήρςε εδώ. 

Οι υξοηγξί γμχοίζξμςαι με ςιπ ξογαμώρειπ 

Σξ crowdhachathon #Agrifood, ξ 1ξπ μαοαθώμιξπ καιμξςξμίαπ 
πξσ διξογάμχρε ςξ Τπξσογείξ Αγοξςικήπ Αμάπςσνηπ και 
Σοξτίμχμ, από ςιπ 5 έχπ ςιπ 7 Αποιλίξσ, είυε ρςόυξ ςημ δημι-
ξσογία καιμξςόμχμ ποχςόςσπχμ πιλξςικώμ εταομξγώμ πξσ 
θα δώρξσμ λύρειπ ρε ποξβλήμαςα ςξσ εσούςεοξσ αγοξδιαςοξ-
τικξύ ςξμέα. 
 

Πώπ μπξοξύμ όμχπ ξι αγοόςεπ μα επχτεληθξύμ από ςημ ςε-
υμξλξγία (π.υ. ασνάμξμςαπ ςημ παοαγχγή ςξσπ και μειώμξμςαπ 
ςα κόρςη ςξσπ), όςαμ δεμ νέοξσμ μα ςη υοηριμξπξιξύμ ή δεμ 
πιρςεύξσμ ρςα χτέλη ςηπ; 
 

Ζ 50και Δλλάπ δε θα μπξοξύρε μα λείπει από ασςό ςξ event ρε 
μια ποξρπάθεια μα εσαιρθηςξπξιήρει ςξσπ developers πξσ α-
ρυξλξύμςαι με ςημ καιμξςξμία και ςημ ςευμξλξγία ρςξμ αγοξ-
διαςοξτικό ςξμέα, με δεδξμέμξ όςι πάμχ από ςξ 40% ςχμ α-
γοξςώμ είμαι άμχ ςχμ 50 εςώμ. 
 

Ζ Δο. Μσοςώ-Μαοία Ράγγα ρσμμεςείυε με μια ξμιλία εσαιρθη-
ςξπξίηρηπ ςχμ διαγχμιζξμέμχμ για age-friendly εταομξγέπ 
και ςευμξλξγίεπ. 

Δοάρη εσαιρθηςξπξίηρηπ - Η ςευμξλξγία ρςημ σπηοερία ςχμ αγοξςώμ 

"Ιρόςηςα και ρσμμεςξυή ρε μεγαλύςεοη ηλικία: Πξιξπ είμαι ξ 
οόλξπ ςηπ κξιμχμικήπ ποξρςαρίαπ και ςηπ εκπαίδεσρηπ;" 
 

ςξ πλαίριξ ςξσ ρσμεδοίξσ ρσμμεςείυε η Δο. Μσοςώ-Μαοία Ράγ-
γα εκ μέοξσπ ςηπ 50και Δλλάπ ρςημ ποχςξβξσλία για ςημ εμδσ-
μάμχρη ςχμ ξογαμώρεχμ για ςημ καςαπξλέμηρη ςχμ ηλικιακώμ 

διακοίρεχμ.  

σμμεςξυή ρςξ σμέδοιξ ςηπ AGE PLATFORM 

STAY ACTIVE FESTIVAL - 1ξ Υερςιβάλ “Μείμε εμεογόπ!” 

Ζ 50και Δλλάπ δημιξύογηρε μια ρειοά τερςιβάλ STAY ACTIVE 
(ΜΔΙΝΔ ΔΝΔΡΓΟ) με ρκξπό μα αμαδείνει ςη ρημαρία ςηπ εμεογξύ 
ζχήπ μεςά ςα 50 και ςα ξτέλη πξσ μπξοεί μα επιτέοει ρςημ ρχ-
μαςική και φσυική μαπ σγεία.  
 

Σξ 1o STAY ACTIVE FESTIVAL έλαβε υώοα με μεγάλη επιςσυία, 
ρςιπ 12 Οκςχβοίξσ 2019. ρςξ Δήμξ Ζοακλείξσ Αςςικήπ. 
Οι καλερμέμξι, μικοξί και μεγάλξι από 5 έχπ 105 εςώμ είυαμ ςημ 
δσμαςόςηςα μα παοακξλξσθήρξσμ ξμιλίεπ, μα ρσμμεςάρυξσμ ρε 
ρσζηςήρειπ και διαδοαρςικά εογαρςήοια, μα εμημεοχθξύμ και 
μα διαρκεδάρξσμ. 
 

Σξ ποόγοαμμα ςξσ 1ξσ STAY ACTIVE FESTIVAL: 
 

Ομιλίεπ και σζηςήρειπ 
Έυχ δσμαςό μσαλό! 
Καλχρξοίζχ ςξ υειμώμα με σγεία! 
Αρταλήπ παμςξύ! 
Δεμ παμικξβάλλξμαι! Βξηθώ! 
 

Δογαρςήοια 
Μέμχ λαμπεοόπ! 
Τγιειμό δε ρημαίμει άμξρςξ! 
Αρκξύμαι, υξοεύχ, διαρκεδάζχ! 
 

Για ςα επόμεμα τερςιβάλ μπξοείςε μα εμημεοχθείςε από ςημ 
50και Δλλάπ ρςξ ςηλ.2117100203, μέρχ email: info@50plus.gr, 
ρςημ ιρςξρελίδα www.50plus.gr ή ρςη ρελίδα ςηπ 50και Δλλάπ 
ρςξ facebook. 

Δκ μέοξσπ ςηπ 50και Δλλάπ η Δο. Μσοςώ-Μαοία Ράγγα και η Δο. 
Λιζ Μερθεμαίξσ παοεσοέθηκαμ ρςιπ 21 Υεβοξσαοίξσ ρςημ ςελεςή 
απξμξμήπ ςχμ βοαβείχμ Responsible Business Awards για σπεύ-
θσμεπ επιυειοήρειπ και δοάρειπ ΜΚΟ.  
 

Για μα δείςε ςξ βίμςεξ ςηπ βοάβεσρηπ παςήρςε εδώ. 

Φοσρό Βοαβείξ για ςξ ποόγοαμμα "Ποόρβαρη ρςξμ Χητιακό Κόρμξ" 

ςξ πλαίριξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ΘΑΛΗ ΙΙ ςξσ Παμεπιρςημίξσ Πε-
λξπξμμήρξσ καςά ςξ ξπξίξ ανιξλξγήθηκαμ ΜΚΟ ρςημ Δλλάδα, 
ρσμμεςείυαμε με μεγάλη υαοά και ςα απξςελέρμαςα είμαι πξλύ 
εμθαοοσμςικά για ςη δξσλειά μαπ! 
 

απ εσυαοιρςξύμε πξλύ για ςημ εμπιρςξρύμη ραπ μα ρσμμεςέυεςε 
ρςιπ δοάρειπ και ςα ποξγοάμμαςά μαπ ςα ξπξία μαπ έδχραμ 4 
αρςέοια για ςημ καςηγξοία "Αμθοώπιμα Δικαιώμαςα" 3 αρςέοια 
για ςημ "Δκπαίδεσρη". 
 

Σα απξςελέρμαςα ασςά μαπ καςαρςξύμ ρςιπ πιξ πεςσυημέμεπ ξο-
γαμώρειπ ρςξμ Δλλαδικό υώοξ! 

Για μα δείςε ςιπ λεπςξμεοείπ ανιξλξγήρειπ παςήρςε εδώ. 

H 50και Δλλάπ ανιξλξγήθηκε αμάμερα ρςιπ ΜΚΟ ςηπ Δλλάδαπ με βαθμό 4/5! 

Κέμςοξ Γηοιαςοικήπ Ανιξλόγηρηπ: Δκδήλχρη Δοοίκξπ Νςσμάμ για ςημ Παγκόρμια Ημέοα 
Σοίςηπ Ηλικίαπ 1η Οκςχβοίξσ και Δπιρςημξμική Ημεοίδα 5 Οκςχβοίξσ 
 

Ζ 50και Δλλάπ ήςαμ καλερμέμη ρςη ρσμάμςηρη ςηπ 1η Οκςχβοίξσ, Παγκόρμια Ζμέοα για ςημ 
Σοίςη Ζλικία, και παοεσοέθηκε ρε μια πξλύ χοαία και εμδιατέοξσρα εκδήλχρη ρςα πλαίρια 
ςξσ ποώςξσ Κέμςοξσ Γηοιαςοικήπ Ανιξλόγηρηπ. 
 

Δπίρηπ, η Δο. Λιζ Μερθεμαίξσ, ρςημ Δπιρςημξμική Ζμεοίδα πξσ έλαβε υώοα επίρηπ ρςξ αμτιθέ-
αςοξ ςξσ Νξρξκξμείξσ ρςιπ 5 Οκςχβοίξσ, έκαμε μια μικοή παοξσρίαρη ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ 
ςηπ 50και Δλλάπ, για ςημ αμάδεινη ςξσ οόλξσ ςηπ Γηοιαςοικήπ ρςημ παοξυή ενειδικεσμέμχμ 
ιαςοικώμ σπηοεριώμ ποξπ ςξσπ ηλικιχμέμξσπ αρθεμείπ.  
 

Για μα δείςε πεοιρρόςεοα παςήρςε εδώ.  

Πώπ μεγαλώμξσμ ξι διάρημξι; Ή μήπχπ γεομξύμ; 

Φξοηγξί και δχοηςέπ  

σμεογαρίεπ  

Δικςύχρη  
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