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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Αγαπητοί φίλοι της 50και Ελλάς, 

Στην Ευρώπη φέτος ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων! Ένας νόμος για τον οποίο και εμείς ως οργάνωση επιμείναμε με σκοπό τα 
προσωπικά δεδομένα όλων να μην γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Ο Γενικός 
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR (General Data Protection Regulation) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. 

Η 50και Ελλάς συνέλλεξε τα email σας και τα προσωπικά σας στοιχεία μετά από δική σας 
συναίνεση ώστε να επικοινωνούμε μαζί σας για όλες τις δράσεις και τα νέα μας. Γι’ αυτό το 
λόγο δεν είναι απαραίτητη εκ νέου η έγκρισή σας. Παρόλ’αυτά θα θέλαμε να 
επιβεβαιώσετε την εμπιστοσύνη που μας δείξατε και τώρα, με έναν πολύ απλό τρόπο! 

Αν θέλετε να συνεχίζουμε να επικοινωνούμε μαζί σας δεν έχετε να κάνετε κάτι καινούργιο: 

• θα συνεχίσετε να λαμβάνετε τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες μας για ό,τι θέματα 
αφορούν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 

• θα σας ενημερώνουμε προσωπικά και έγκαιρα για όλες μας τις δράσεις και τα 
προγράμματα προκειμένου να μπορείτε να γραφτείτε και να συμμετέχετε 

• ακόμη κι αν στο μέλλον επιλέξετε να διαγραφείτε από τη λίστα μας μπορείτε να το 
κάνετε οποιαδήποτε στιγμή με τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω 

Το e-mail σας όπως και τα στοιχεία σας, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ να τα αποκαλύψουμε, 
δημοσιοποιήσουμε, ανταλλάξουμε και γενικά να τα χρησιμοποιήσουμε για οποιοδήποτε 
άλλο σκοπό, πλην της ενημέρωσης για τις δράσεις και τα προγράμματά μας. 
Δεσμευόμαστε ότι στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων θα τα 

https://dimakopoulosi.us3.list-manage.com/track/click?u=6e2261d37655e0ca89469e92d&id=24be6b925f&e=36ad3c178f
https://dimakopoulosi.us3.list-manage.com/track/click?u=6e2261d37655e0ca89469e92d&id=24be6b925f&e=36ad3c178f
https://dimakopoulosi.us3.list-manage.com/track/click?u=6e2261d37655e0ca89469e92d&id=24be6b925f&e=36ad3c178f
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προστατεύουμε από κάθε ανεξουσιοδότητη πρόσβαση και δεν πρόκειται να 
γνωστοποιηθεί σε τρίτους, παρά μόνο σε περίπτωση που ορίζεται ή επιβάλλεται από το 
νόμο. 

Αν πάλι ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ να διατηρούμε αποθηκευμένα τα στοιχεία σας για να επικοινωνούμε 
μαζί σας,  μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες: 

Α. Για τη διαγραφή σας από τις λίστες email πατήσετε στο κάτω μέρος του μηνύματος 
αυτού, το κόκκινο unsubscribe και αυτόματα θα διαγραφείτε από τις λίστες μας.  

B. Εναλλακτικά μπορείτε να γράψετε ένα email στην 50και Ελλάς στο info@50plus.gr 
γράφοντας τη λέξη ΔΙΑΓΡΑΦΗ. 

Γ. Αν μας έχετε δώσει και περαιτέρω προσωπικά σας στοιχεία είναι ευνόητο ότι έχετε τη 
δυνατότητα να ζητήσετε τη διόρθωση ή και τη διαγραφή τους, ώστε να σταματήσετε να 
λαμβάνετε ενημερώσεις. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε να ενημερωθείτε για 
τυχόν επεξεργασία των δεδομένων σας στέλνοντας email στη διεύθυνση info@50plus.gr 

Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευτήκατε μέχρι σήμερα και αυτό φαίνεται από τη 
συνεχώς ανερχόμενη επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας και τις εγγραφές των μελών και 
θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και μέσα από την ιστοσελίδα, στο facebook και όπου 
εσείς το επιλέξετε! Σας ευχόμαστε κάθε καλό! 

 

ΣΤΗΡΙΞΕ ΚΙ ΕΣΥ το έργο της 50και Ελλάς 

Θέλοντας και στοχεύοντας να συνεχίσουμε και να διευρύνουμε το κοινωνικό έργο 
μας, τη στήριξη δηλαδή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και την εφαρμογή 
προγραμμάτων για τα άτομα άνω των 50, χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας. Μέχρι 
σήμερα καταφέρναμε μέσα από διάφορες χορηγίες και κατάρτιση εθνικών 
προγραμμάτων να καλύψουμε κάποιο μέρος αυτών των χρηματικών αναγκών, 
διασφαλίζοντας έτσι τα μέλη μας και τους συμμετέχοντες στα προγράμματα να μην 
καταβάλλουν κάποια συνδρομή. Λόγω των περικοπών χρηματοδότησης σε εθνικό 
επίπεδο όμως, αυτό αποδεικνύεται πια μη βιώσιμο, θέτοντας σε κίνδυνο την 
λειτουργία της οργάνωσής μας. Ήδη αρκετοί φίλοι και μέλη της 50και Ελλάς υπήρξαν 
ή είναι σήμερα αρωγοί του έργου μας, προσφέροντας χρόνο και γνώση αλλά και 
οικονομική στήριξη.  

Εκφράζουμε θερμή παράκληση λοιπόν σε όλους εσάς, τους φίλους και υποστηρικτές 
της οργάνωσής μας, να συμβάλουν στην προσπάθεια αυτή. Η συνδρομή σας ως μέλη 
(15ευρώ/ χρόνο) είναι ευπρόσδεκτη καθώς και κάθε άλλη ιδέα, ενέργεια 
οικονομικής στήριξης των δράσεών μας και των προγραμμάτων της 50και Ελλάς. 
Επίσης μπορείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας να κάνετε δωρεά όποιο ποσό εσείς 

mailto:info@50plus.gr
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επιθυμείτε μπαίνοντας στο www.50plus.gr και στο μενού ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ 
επιλέγοντας το ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ.   

Καλείστε να συμμετάσχετε και εσείς στην υποστήριξη που δίνουν στο έργο της 
50και Ελλάς τα δεκάδες μέλη και οι φίλοι της και τους ευχαριστούμε όλους 
ιδιαίτερα για αυτό! 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

• Γίνεται να αποχαιρετήσεις την αγάπη; Θεατρικό Δρώμενο με συμμετέχοντες 
άτομα άνω των 50! 

Η 50και Ελλάς καλεί τους φίλους και τα μέλη της να συμμετέχουν σε ένα καλλιτεχνικό 
δρώμενο στο τέλος Ιουνίου με σκοπό την ανάδειξη της αξίας του έρωτα και της αγάπης σε 
κάθε ηλικία! 
Μια ομάδα καλλιτεχνών θέλει να παρουσιάσει ένα δρώμενο με άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας το οποίο θα παρουσιαστεί τέλη Ιουνίου . Εντάσσεται στο πρόγραμμα Άτλας του 
Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά που γίνεται υπό την αιγίδα του Φεστιβάλ Αθηνών 2018. 
Ποτέ δεν είναι αργά... για να γίνεις ηθοποιός! Τηλέφωνο επικοινωνίας για συμμετοχές: 
2117100203. 

• Πρόσκληση στο Φεστιβάλ “4F for Silver Safet” στο πλαίσιο της  4ης Διεθνούς 
Συνάντησης του ευρωπαϊκού προγράμματος “4F for Silver Safety”  

Στις 27, 28 και 29 Ιουνίου 2018, θα πραγματοποιηθεί η 4η και τελευταία διεθνής 
συνάντηση των εταίρων του προγράμματος δια βίου μάθησης Erasmus+ με τον τίτλο “4F 
for Silver Safety”. Οι εταίροι του προγράμματος από Σλοβακία και Κύπρο κατά τη διάρκεια 
της παραμονής τους στη χώρα μας, καλούνται όλοι να συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό 
φωτογραφίας όπου θα αποθανατίσουν ότι θεωρούν ότι συμβάλει στη συναισθηματική και 
νοητική μας ενδυνάμωση ( ένα τοπίο, μια δραστηριότητα κ.α.) 

Από τις 27 Ιουνίου το πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα είναι ανοιχτό για συμμετοχές του 
κοινού. Θα πραγματοποιηθούν διαδραστικές διαλέξεις και εργαστήρια με θέμα: 
συναισθηματική και νοητική ενδυνάμωση, στο ΚΑΜΙΝΙ, πολιτιστικός χώρος στο Δήμο 
Γαλατσίου. Ειδικοί εισηγητές από Σλοβακία, Κύπρο και Ελλάδα θα δώσουν πολύτιμες 
πληροφορίες για το θέμα αυτό. Θα διαβαστούν τα τρία καλύτερα κείμενα των φίλων που 
συμμετείχαν στο λογοτεχνικό διαγωνισμό: «Ονειρεύομαι, θέλω, μπορώ να διεκδικώ τα 
όνειρά μου όσο ζω, γιατί το αξίζω και το δικαιούμαι» 

Στις 28 Ιουνίου θα βρεθούμε στην Πάρνηθα με περισσότερες δράσεις, όπου  οι 

http://www.50plus.gr/
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συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν τα οφέλη του Tai chi, της άσκησης 
γενικότερα, του χορού και να συμμετέχουν σε ένα αρχαίο ελληνικό παιχνίδι. Θα κάνουμε 
pick nick στην εξοχή με παραδοσιακά εδέσματα και ευρωπαϊκή γιορτή με τη συμμετοχή 
των εταίρων του προγράμματος από Κύπρο και Σλοβακία. 

Τέλος στις 29 Ιουνίου θα επισκεφθούμε την Αίγινα όπου θα μας υποδεχθεί ο Σύλλογος 
Γυναικών Αίγινας, θα ξεναγηθούμε στον ναό της Αφαίας, θα ενημερωθούμε για τον 
Ελλάνιo Δία και την αρχαία ελληνική ελιά καθώς και για το τοπικό προϊόν που είναι το 
φιστίκι.  

Λήγει ο διαγωνισμός φωτογραφίας που είχαμε αναγγείλει πριν από μερικές εβδομάδες και 
εδώ θα βραβευθούν οι καλύτεροι συμμετέχοντες! Αυτά κι ακόμη περισσότερες εκπλήξεις 
περιμένουν τους συμμετέχοντες στο φεστιβάλ.  

Το τριήμερο είναι ανοιχτό σε όλους τους φίλους και τα μέλη της 50και Ελλάς. 
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής! Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 
τηλ. 6980833238. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ» 
 

ΓΙΟΡΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ» 
 

Τους τελευταίους 3 μήνες 
τελέσθηκαν οι γιορτές 
αποφοίτησης των συμμετεχόντων 
του προγράμματος «ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ» από 
τους Δήμους Αγίου Δημητρίου, 
Αγίων Αναργύρων-Καματερού, 
Αλίμου, Αργυρούπολης, 
Ηρακλείου Αττικής, Λυκόβρυσης-
Πεύκης και Πετρούπολης. 

Αναμένουμε τις ημερομηνίες από τους Δήμους Αμαρουσίου, Δάφνης-Υμηττού, 
Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας και Πειραιά (λόγω απεργίας των ΜΜΜ η γιορτή του 
Πειραιά αναβλήθηκε). 
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Στις γιορτές αποφοίτησαν αποδόθηκαν τα διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες και με 
την ευγενική χορηγία του στρατηγικού συνεργάτη του προγράμματος COSMOTE 
κληρώθηκαν τάμπλετ για τους συμμετέχοντες. Η ατμόσφαιρα ήταν χαρούμενη αλλά και 
συγκινητική. Οι μαθητές μας αλλά και οι δάσκαλοι αντάλλαξαν ευχές για καλή πρόοδο 
προσωπικά αλλά και ηλεκτρονικά και δόθηκε η υπόσχεση από την 50και Ελλάς για 
περισσότερα προγράμματα για ψηφιακή γνώση για το μέλλον. Όλοι θα ενημερωθούν για 
τα νεότερα σύντομα. 

 
 
Ο κύκλος της συνεργασίας μας για το πρόγραμμα «Πρόσβαση στον Ψηφιακό Κόσμο» με 
τους Δήμους Αγίου Δημητρίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού μετά από 3 και 2 χρόνια 
αντίστοιχα κλείνει εδώ, με τη δέσμευση για περαιτέρω συνεργασίες και δράσεις. Οι δήμοι 
αυτοί βραβεύθηκαν από την 50και Ελλάς για τη συμβολή τους για την καταπολέμηση του 
ψηφιακού αναλφαβητισμού. Τους ευχαριστούμε ολόθερμα για την υποστήριξή τους. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4F για ΕΥΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 
Επίσκεψη στο Κέντρο Έρευνας, Τέχνης και Επιστημών «ΤΑΚΙS» 

 
Τα μέλη της ομάδας 4F for Silver Safety, 
επισκέφθηκαν στις 5 Μαΐου το Κέντρο Έρευνας 
Τέχνης και Επιστημών του διάσημου καλλιτέχνη 
Τάκη στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και της 
συναισθηματικής και νοητικής ενδυνάμωσης. 
Ευχαριστούμε θερμά την κα Μένια Κούλη για τη 
θερμή υποδοχή και τον καταπληκτικό ξεναγό 
Αλέξανδρο Αντωνόπουλο που μας ταξίδεψε 
μέσα από τα έργα του Τάκη.  
Ο καλλιτέχνης το 1955 δημιουργεί τα πρώτα του 
Σινιάλα, τα οποία στην αρχή είναι άκαμπτα και 

σταδιακά αποκτούν ευελιξία και κινούνται με την πνοή του ανέμου. Το 1960 
πειραματίζεται με τον ήχο, το μαγνητισμό και τον ηλεκτρομαγνητισμό και δημιουργεί έργα 
Μουσικά, Τηλε-γλυπτά, Μαγνητικούς Τοίχους, καθώς και Ερωτικά γλυπτά. Επηρεασμένος 
από τον Αιγυπτιακό πολιτισμό πίστευε ότι οτιδήποτε κακό μπορεί να μετατραπεί σε καλό. 
Έτσι δημιούργησε τέχνη από αντικείμενα κατάλοιπα του πολέμου που βρήκε στην περιοχή 
όπου βρίσκεται το ΚΕΤΕ.  
Πίστευε επίσης ότι τις πυρηνικές βόμβες θα μπορούσαμε να τις μετατρέψουμε σε τέχνη.  
Είδαμε  το "Μαγνητικό Πουθενά", τον 
"καθρέφτη της ψυχής μου" κ.α., το κάθε έργο με 
τη δική του ιστορία και τη φιλοσοφία του 
καλλιτέχνη.  "Δεν υπάρχει επισκέπτης στο ΚΕΤΕ 
που να μην αισθάνεται τη μαγνητική ηρεμία 
που δίνει ο χώρος στο κορμί του" τονίζει ο ίδιος.  

Επισκεφθήκαμε ακόμα, το μουσείο, το θέατρο, 
περπατήσαμε στους κήπους του ιδρύματος και 
είδαμε το πρώτο του ατελιέ. Φύγαμε πιο 
πλούσιοι και με ιδιαίτερα συναισθήματα και 
προβληματισμούς. Ευχαριστούμε θερμά τον 
Τάκη γι’αυτό.  

Κατάβαση ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ 
 
Στις 13 Μαΐου 2018 μέλη της ομάδας «4F for Silver Safety» και φίλοι της 50και Ελλάς 
συμμετείχαν στο 38ο Πανελλήνιο Πέρασμα στο Φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού που 
διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ο Σύλλογος ορειβασίας –χιονοδρομίας-αναρρίχησης και 
προστασίας περιβάλλοντος Καλαβρύτων. 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 50ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ 

 
Η διαδρομή αυτή χρησιμοποιείται  πολύ συχνά 
από ορειβάτες καθώς  αυτή την απαράμιλλη 
ομορφιά και ηρεμία σπάνια τη βρίσκει κανείς σε 
άλλο μέρος του κόσμου, όμως ο ορειβατικός 
σύλλογος διοργανώνει κάθε χρόνο ένα 
πανελλήνιο κάλεσμα για κατάβαση του 
Βουραϊκού. Περισσότερα από 3000 άτομα 
συμμετείχαν σ αυτή την ανοιξιάτικη γιορτή. 
 
 

Περπατήσαμε με τα Nordic walking sticks 
περίπου 20 km , στη συνέχεια πήραμε τον 
οδοντωτό και επιστρέψαμε στη Ζαχλωρού 
όπου γευματίσαμε και ξεκουραστήκαμε,  
 
Επιστρέψαμε στα Καλάβρυτα, επισκεφθήκαμε 
την Αγ. Λαύρα, τον τόπο της θυσίας,  το Μέγα 
Σπήλαιο και γεμάτοι με υπέροχες εικόνες 
επιστρέψαμε στην Αθήνα . 
 
 

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο  του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του 
Π.Ο.Υ. (ΕΔΔΥΠΠΥ) 

 
Στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο  του Ελληνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. 
(ΕΔΔΥΠΠΥ) , στο Διδυμότειχο, το μέλος της 
Επιστημονικής Επιτροπής της 50και Ελλάς, Μαίρη 
Καραμπέτσου, Διευθύντρια Κοιν. Πολιτικής Δήμου 
Ηρακλείου Αττικής, παρουσίασε το πρωτοποριακό 
Ευρωπαικό Πρόγραμμα Erasmus “4XF for Silver 
Safety για την Ασφάλεια και Ευεξία στις 
μεγαλύτερες ηλικίες , στο Δήμο Ηρακλείου 
Αττικής”, που συντονίζει η 50και Ελλάς, και 
υλοποιεί στο Ηράκλειο, με τη συνεργασία της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και των ΚΑΠΗ του 
Δήμου.   
 
 Κύρια θέματα, του Συνεδρίου που είχε ως γενικό 
τίτλο,  "ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ 
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ΚΟΣΜΟ", ήταν : Καλές Πρακτικές από Δήμους,  
ο Τουρισμός Υγείας, η ανάδειξη των Πολιτικών 
Υγείας σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης , οι 
17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης κ.ά. 
 
Το πρόγραμμα  “4XF for Silver Safety”, έχει ως 
στόχο την ενδυνάμωση των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας, προσφέροντας λύσεις 
για την επιτυχή αντιμετώπιση προβλημάτων 
τους και η Παρουσίασή του στο φιλόξενο 

Διδυμότειχο, άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων στους συνέδρους,  αποδεικνύοντας,  
ότι μέσα από την λειτουργία του, έχει συντελέσει και εξακολουθεί να συντελεί,  στην 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην ενδυνάμωση της ψυχικής και 
σωματικής υγείας στα άτομα, άνω των 50 ετών, που αποτελούν μία από τις πλέον 
ευάλωτες ηλικιακά ομάδες πληθυσμού, στη κοινότητα.  
 
 

Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών 
 

Στις 12 Μαρτίου, η ομάδα   “4F for Silver Safety” της 50και Ελλάς 
Είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει  ένα μοναδικό «ταξίδι» στην 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ για  συναισθηματική και νοητική ενδυνάμωση στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αθηνών  με οδηγό τον μοναδικό ξεναγό και εκπαιδευτικό κο Μάνο Ελευθερίου, 
αντιδήμαρχο παιδείας του Δήμου Γαλατσίου.  
 
Μας μετέφερε  από τα Προϊστορικά  χρόνια μέχρι  τα Ρωμαϊκά. Αφετηρία μας η αίθουσα 
με τα Προϊστορικά εκθέματα, από πέτρα, όπου συναντούμε τον Οψιδιανό και τη Γραία 
θεά, τη θεά της γονιμότητας. Βρεθήκαμε στη συνέχεια στα Κυκλαδικά χρόνια. Αντικείμενα 
της περιόδου αυτής υπάρχουν διάσπαρτα σε όλο τον κόσμο.  Εδώ συναντούμε εδώλια 
μαρμάρινα, κυρίως θηλυκά,  σαν συνέχεια της εποχής της θεάς της γονιμότητας, οι 
άνθρωποι αρχίζουν και ζωγραφίζουν και τέλος γνωρίζουμε και το πρώτο Τηγανόσχημο 
σκεύος.  
 
Φθάνουμε στην αίθουσα όπου βρίσκονται τοιχογραφίες που απεικονίζουν 
αντιλόπες/πυγμάχους κ.α. που δηλώνουν ότι το κυνήγι είναι η κύρια ενασχόληση των 
αντρών,  και παραπέμπουν στη Θήρα, όπου μετά την 2η έκρηξη του ηφαιστείου, το  κύμα 
φθάνει μέχρι την Παλαιστίνη και καταστρέφει τόσο τον Μινωϊκό όσο και τον Κυκλαδικό 
πολιτισμό. Χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής οι ζηθμοπυυξίδες δηλαδή τα πρώτα 
σουρωτήρια. Την περίοδο αυτή ξεκινά και η δημιουργία από κύκλο του πρώτου σταυρού, 
και από τα πρώτα σιτηρά  το κεχρί. Από τα Αρχαϊκά χρόνια προχωρήσαμε στα Κλασσικά 
χρόνια όπου βρίσκουμε το χρυσελεφάντινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς και τον αναβάτη 
Αιθιόπεα σε άλογο αγώνων. Στην αίθουσα Οδυσσέας είδαμε το τηγανόσχημο πλοίο, με 
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πολλά κουπιά που δηλώνει ότι οι πρώτοι θαλασσοπόροι ήταν κυκλαδίτες και 
πραγματοποιούσαν ποντοπόρα ταξίδια. 
 
Μυκηναϊκός πολιτισμός, ο 2ος μεγαλύτερος πολιτισμός, όπου συναντούμε τους αρσενικούς 
θεούς που είναι άγριοι και δυνατοί καθώς και τις γυναικείες θεότητες. Ο άντρας θεός 
φέρνει τα διάφορα μέταλλα, χρυσό, ασήμι, σίδηρο και χαλκό. Κατασκευάζουν χρυσά 
κύπελλα με απεικονίσεις από  το κυνήγι του ταύρου.  Στις τοιχογραφίες βλέπουμε 
Μυκηναίες γυναίκες πολύ περιποιημένες, με ζωντανά χρώματα. Επίσης δημιουργούν 
χρυσά κοσμήματα και μάσκες, χαρακτηριστική η μάσκα του Αγαμέμνονα που βρέθηκε 
στον τάφο του. Τέλος την περίοδο αυτή συναντούμε την πρώτη ελληνική γραφή. Η 
Μυκηναϊκή γραφή απεικονίζεται σε καύκαλο χελώνας. 
 
Στα Γεωμετρικά Αρχαϊκά χρόνια συναντούμε τον Κούρο και την Κόρη και τους Αμφορείς με 
χαρακτηριστικό τον Γεωμετρικό Αμφορέα της Διπύλου. Είδαμε επίσης την Οινοχόη όπου 
αναγράφεται με την πρώιμη ελληνική γραφή «αυτός που κερδίζει, παίρνει». Στο βυθό του 
Αρτεμισίου βρέθηκε γλυπτό που πιθανώς είναι θεός ή αθλητής. Ίσως να είναι ο Δίας ή ο 
Ποσειδώνας. 
 
Στα Ελληνιστικά Χρόνια συναντούμε τον Μ. Αλέξανδρο και την Αφροδίτη που την 
ερωτεύθηκε ο τραγόμορφος Πάνας. Στα Κλασσικά Ελληνιστικά Χρόνια συναντήσαμε τον 
Διαδούμενο της Πύλου. Στα Ρωμαϊκά Χρόνια συναντούμε τον Αντίνοο και τη σφηνοειδή 
γραφή. Η ελληνική γραφή ταξίδεψε στη Ρώμη και από εκεί διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο. 
Τα αγάλματα της περιόδου αυτής είναι φτιαγμένα από Έλληνες γλύπτες.  
 
Καταλήξαμε στο Αίθριο του Μουσείου όπου είδαμε τα αγάλματα από το ναυάγιο των 
Αντικυθήρων και αναθηματικές στήλες. Τέλος θαυμάσαμε το ψηφιδωτό δάπεδο που 
απεικονίζει τον Ερμή. Έχει δημιουργηθεί  με χοντρές ψηφίδες από έξω που λεπταίνουν 
όσο προχωρούν προς το κέντρο του κύκλου. Εδώ τελειώνει το ταξίδι μας στην Αρχαία 
Ελλάδα και μεις φύγαμε πλουσιότεροι σε γνώσεις. 
 
Ευχαριστούμε θερμά τον κο Μάνο Ελευθερίου την εθελοντική ξενάγηση και για τη 
μοναδική αυτή εμπειρία. 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
  

Αναρωτιέστε τι κάνουμε σε διεθνές επίπεδο για να ακουστεί η φωνή των ανθρώπων 
μεγαλύτερης ηλικίας στην Ελλάδα;  
 

Συνθήκη για τα δικαιώματα των ατόμών μεγαλύτερης ηλικίας 
 
Τους τελευταίους μήνες γίνεται μια ουσιαστική συζήτηση σε διεθνές επίπεδο σχετικά με το 
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αν πρέπει να γίνει μια Συνθήκη για τα δικαιώματα των μεγαλύτερων ατόμων κατά τον ίδιο 
τρόπο που υπάρχει μια Συνθήκη για τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών και των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες.  
Παρόλο που μια συμφωνία σε Διεθνές 
επίπεδο, όπως είναι μια Συνθήκη, δε 
σημαίνει πως οι κυβερνήσεις θα είναι 
ενεργητικές, οι περισσότεροι από εμάς 
αναγνωρίζουμε ότι θα λειτουργήσει ως 
έναυσμα για τις κυβερνήσεις και θα 
αποτελέσει τη βάση για την προβολή 
αιτημάτων. Ο Οργανισμός Age Platform 
Europe και το Γραφείο για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα του ΟΗΕ συνεργάζονται ώστε 
να ακουστεί η φωνή των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας της Ευρώπης.  

 
Ένα σεμινάριο που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 12-13 Απριλίου 2018 συγκέντρωσε 
νομικούς ειδήμονες και επιλεγμένα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας για να συζητήσουν τα 
θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως το κεφαλαιώδες ζήτημα της διάκρισης 
βάσει ηλικίας. Αυτό είναι σημαντικό καθώς το επόμενο βήμα είναι να παρουσιαστεί ένα 
κοινό κείμενο τον Ιούλιο στην Ανοιχτή Ομάδα Εργασίας στη Νέα Υόρκη ώστε να συνταχθεί 
ένα κοινό κείμενο σε θέματα τα οποία περιλαμβάνουν 
 
-Ισότητα και απάλειψη των διακρίσεων στις μεγαλύτερες ηλικίες 
-Βία, παραμέληση και κακοποίηση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 
-Αυτονομία και ανεξαρτησία των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 
-Μακροπρόθεσμη φροντίδα και παρηγορητική φροντίδα 
 
Ένα ιδρυτικό μέλος της 50plus Hellas, η Δρ. Λιζα Mεσθεναίου, κλήθηκε να δώσει μια ομιλία 
για την αυτονομία και ανεξαρτησία στις μεγαλύτερες ηλικίες. Έδωσε παραδείγματα στα 
οποία τέτοιου είδους θέματα είναι δύσκολα για το ίδιο το άτομο, την οικογένεια και τους 
επαγγελματίες φροντιστές και όπου οι ανάγκες και τα δικαιώματα του ατόμου έπρεπε να 
ισορροπήσουν με τα δικαιώματα των άλλων.  
 
 

Συνέδριο Civil Society Days 2018  
 

Το συνέδριο “Civil Society Days 2018” (Ευρωπαϊκή Επιτροπή  - Βρυξέλλες 24-25/5/18) 
στόχευε στην ευαισθητοποίηση, την πληροφόρηση αλλά και τη δικτύωση των οργανισμών 
με δημόσιο, ιδιωτικό αλλά και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Συμμετείχαν πάνω από 325 
ενδιαφερόμενοι φορείς συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο πολιτικών, εταιρικών αλλά και 
κοινωνικών φορέων.  
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Σκοπός του συνεδρίου είναι να αμβλύνει τους 
φόβους που αφορούν στην ψηφιακή τεχνολογία 
αλλά και να γίνουν αντιληπτές οι μεταλλαγές που 
έρχονται λόγω της τεχνολογίας στην κοινωνία, 
στην κουλτούρα, στην καθημερινότητα, στις 
ανθρώπινες σχέσεις και πώς μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη και τις 
τεχνολογίες προς όφελος της κοινωνίας.  
 

Η 50και Ελλάς συμμετείχε στο workshop «Empowerment to overcome the digital divide” με 
την παρουσίαση του προγράμματος ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ από τη 
Δρ.Μυρτώ-Μαρία Ράγγα. Η μεγάλη συμμετοχή στο πρόγραμμα (7.500 άτομα σε 5 χρόνια) 
και η συνέχιση του προγράμματος μετά από 6 χρόνια με τη στρατηγική συνεργασία της 
COSMOTE όλα αυτά τα χρόνια οδήγησε στην αναγνώριση αυτής της προσπάθειας 
καταπολέμησης του ψηφιακού αναλφαβητισμού ως βέλτιστη πρακτική σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.  
 
Η συνέχιση αυτής της προσπάθειας και το 2018 αλλά και οι σκέψεις για δυνατότητα 
πρόσβασης στην ψηφιακή γνώση σε ακόμη περισσότερο κόσμο 50+ κάνουν αυτό το 
πρόγραμμα ένα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα στην Ευρώπη. 
  
Συγχρόνως η 50και Ελλάς συμμετείχε στο workshop “Digital Democracy battle: Defend your 
tool to improve civic participation” όπου θέματα όπως κατά πόσο η διαδικασία των 
εκλογών μέσω της ψηφιακής ψήφου, του ελέγχου των πολιτικών μέσω της τεχνολογίας ή 
της διαβούλευσης μέσω της τεχνολογίας μπορεί να ενεργοποιήσει περισσότερο τον κόσμο 
να συμμετέχει στα θέματα που τον αφορούν άμεσα ή όχι. Σε αυτό το σημείο θέσαμε το 
ερώτημα κατά πόσο οι τεχνολογίες θα είναι αρκετά φιλικές για να συμμετέχουν άτομα 
όλων των ηλικιών σε αυτές τις διαδικασίες και να μην υπάρχει ο κίνδυνος αποκλεισμού 
των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε μια Ευρώπη που κάθε μέρα γηράσκει και 
περισσότερο.  
 
Η δυνατότητα η τεχνολογία να μην δημιουργεί ανεργία αλλά να υποστηρίζει τους 
εργαζόμενους στη δουλειά τους ή να τους συμπληρώνει κρίθηκε από τους συνέδρους 
επίσης ως σημαντική παράμετρος για την ψηφιακή δημοκρατία. Η ασφάλεια στη χρήση 
τεχνολογιών ήταν ένα θέμα που απασχόλησε αρκετά το συνέδριο δεδομένης και της 
ημέρας της επίσημης ισχύος του ευρωπαϊκού νόμου για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων (General Regulation on Data Protection). 
 
Τα συμπεράσματα συγκλίνουν σε μια βιώσιμη χρήση της τεχνολογίας, σε μια τεχνολογία 
που είναι φιλική προς οποιονδήποτε ανάλογα με τις ανάγκες του και όχι προς όλους, άρα 
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μια flexible τεχνολογία και μια τεχνολογία που θα λαμβάνει υπόψιν τη γνώμη και τις 
ανάγκες των ατόμων στα οποία απευθύνεται «τίποτα για εμάς χωρίς εμάς».  

 
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του AGE PLATFORM 

 
Η ετήσια συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου του AGE PLATFORM EUROPE (Ευρωπαϊκό 
Φόρουμ Οργανώσεων Ατόμων Μεγαλύτερης Ηλικίας) έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες 6-8 
Ιουνίου. 
 
Η συνεδρίαση είχε σαν σκοπό να ληφθούν αποφάσεις όπως η έγκριση του 
προϋπολογισμού για το 2019 αλλά και να συζητηθούν θέματα όπως "Οικονομική 
Εκμετάλλευση Ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας", "Μοναξιά", "Ακράτεια" και το πρόγραμμα 
Frailsafe. Σκοπός των συζητήσεων ήταν να δοθεί μια ευρωπαϊκή διάσταση με τη 
συμμετοχή οργανώσεων από διαφορετικές χώρες και να γίνουν προτάσεις προς το 
Ευρωκοινοβούλιο που να αφορούν στα συγκεκριμένα θέματα. 
 
 

 

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 
 

8ου Το.Ψ.Υ. Αττικής «ΑΘΗΝΑ-ΕΛΠΙΣ» 
Στις 31/05/2018 πραγματοποιήθηκε η επαναληπτική 8η τακτική γενική συνέλευση των 
συνεταιριστών του  Κοι.Σ.Π.Ε. . 8ου Το.Ψ.Υ. Αττικής «ΑΘΗΝΑ-ΕΛΠΙΣ» όπου η η Δρ. Λιζα 
Mεσθεναίου παραβρέθηκε. 
 
 
 

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Γεροντολογίας και Γηριατρικής 
 

 Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη γεροντολογίας και γηριατρικής, που έγινε με την δωρεά του 
ιδρύματος ΤΙΜΑ στην Ελληνική Γηριατρική Γεροντολογική Εταιρία, ανανεώνεται συνεχώς. 
Μέλη της επιστημονικής ομάδας του 50+ έχουν ενεργό ρόλο στην δημιουργία της. 
Απευθύνεται όχι μόνο σε επαγγελματίες αλλά και το κοινό. Σε αυτή τη βιβλιοθήκη μπορεί 
κανείς να ψάξει χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά όπως «άνοια» ή «άσκηση» και να βρει τις 
ανάλογες πληροφορίες. Πρόσβαση στην e-βιβλιοθήκη πατώντας εδώ . 
 
 
 

https://www.gerolib.gr/index.php?lang=el
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Τελετή Λήξης "Ανοιχτά Σχολεία" 

 
Στην τελετή λήξης του θεσμού των Ανοιχτών Σχολείων του Δήμου Αθηναίων συμμετείχε η 
50και Ελλάς με ένα περίπτερο με σκοπό να ενημερώσει ακόμη περισσότερο κόσμο για τις 
δράσεις της. Η γιορτή είχε σαν στόχο να δημιουργήσει μια ζεστή ατμόσφαιρα στη γειτονιά 
της Κυψέλης και να προσκαλέσει τον κόσμο να μάθουν για τις δράσεις των Ανοιχτών 
Σχολείων. Μία από αυτές τις δράσεις είναι η συνεργασία με την 50και Ελλάς για το 
πρόγραμμα ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ με στρατηγικό συνεργάτη την COSMOTE. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Συνέδριο "Mobility Scouts" 
 

Το συνέδριο για τη λήξη του έργου "Mobility Scouts" έλαβε χώρα 24 και 25 Μαΐου 2018 
στις Βρυξέλλες. Καλεσμένοι ήταν εκπρόσωποι του Ευρωκοινοβουλίου, ΜΚΟ που 
ασχολούνται με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και άλλοι φορείς ευρωπαϊκής ή εθνικής 
εμβέλειας.  
Το έργο "Mobility Scouts" ξεχώρισε για τη 
δυνατότητα συμμετοχής των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας στο σχεδιασμό και την 
προετοιμασία υλοποίησης έργων και 
δράσεων που αφορούσαν και απευθύνονταν 
σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες.  
Μπορεί να χρειαζόταν περισσότερος χρόνος 
για την υλοποίηση τους αλλά μέσα από τη 
συμμετοχή των ίδιων των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας η επιτυχία ήταν 
σίγουρη.  
Συμπέρασμα του έργου "Ποτέ για εμάς χωρίς 
εμάς"! 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

50και Ελλάς 

Διεύθυνση: 
Αμμοχώστου 6, Χαλάνδρι, 15234, Αττική 

Τηλέφωνο: 
2117100203 – 6987221156 

E-mail: 
info@50plus.gr 

Ιστοσελίδα: 
http://www.50plus.gr 
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