
Αλλάζουμε τα στερεότυπα! Παραμένουμε ενεργοί σε κάθε ηλικία!  

Ηλεκτρονική Εφημερίδα   

Αγαπηςξί τίλξι ςηπ 50και Ελλάς, 
 

Οι ρσμθήκεπ πξσ έυει επιβάλλει η παμδημία ςξσ μέξσ κξοχ-
μξψξϋ έυξσμ επηοεάρει ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ και ςη ζχή ϊλχμ 
μαπ.  
 

Έςρι και η "50και Δλλάπ" έυει ποξραομϊρει ςιπ δοάρειπ ςιπ, 
ερςιάζξμςαπ ρςη μελέςη ςχμ ρσμθηκόμ διαβίχρηπ ςχμ ηλικι-
χμέμχμ, ςημ παοξυή ποακςικόμ ρσμβξσλόμ και ξδηγιόμ για 
ςημ ποξτϋλανη απϊ ςξμ κξοχμξψϊ και ςξμ ρυεδιαρμϊ μέχμ 
ποξγοαμμάςχμ για ςημ επϊμεμη υοξμιά. 
 

Ασςϊ ςξ Newsletter πεοιλαμβάμει κάπξιεπ δοαρςηοιϊςηςεπ 
απϊ ςημ αουή ςξσ υοϊμξσ, μέα απϊ ςιπ διεθμείπ ενελίνειπ, 
ιδέεπ για ποξτϋλανη απϊ ςξμ κξοχμξψϊ και ςιπ ρκέφειπ μαπ 
για ςα επϊμεμα βήμαςα.  

www.50plus.gr 

Εισαγωγικό σημείωμα Περίοδος:  
Ιαμουάριος - Μάιος 2020 

Μημ νευάρεςε μα παςήρεςε 

 

 

ρςη ρελίδα μαπ ρςξ facebook 

για μα διαβάζεςε εμδιατέοξμςα 

άοθοα και μα εμημεοόμερςε 

άμερα για ςα μέα μαπ! 

facebook 

Μου αρέσει! 

Οι διακοίρειπ λϊγχ ηλικίαπ είμαι ίρχπ απϊ ςιπ πιξ ρσυμέπ διακοίρειπ ρςημ κξιμχμία, αμ και ρσ-
υμά δεμ αμαγμχοίζξμςαι, ακϊμα και απϊ ςα ίδια ςα άςξμα μεγαλϋςεοηπ ηλικίαπ. 
 

Με ατξομή ςημ Διεθμή Ημέοα Κξιμχμικήπ Δικαιξρϋμηπ (20 Υεβοξσαοίξσ), η 50και Δλλάπ με ςημ 
σπξρςήοινη ςξσ Δήμξσ Γαλαςρίξσ διξογάμχρε ςημ εμημεοχςική ημεοίδα "Αποφασίζω για τη 
ζωή μου γμωρίζομτας τις επιλογές μου".  
 

Καςά ςη διάοκεια ςηπ ημεοίδαπ ξι ρσμμεςέυξμςεπ είυαμ ςημ εσκαιοία μα εμημεοχθξϋμ για ςα 
δικαιόμαςά ςξσπ καθόπ μεγαλόμξσμ, για ςιπ δσμαςϊςηςεπ ποξρςαρίαπ και αρτάλειάπ ςξσπ μέρα 
ρςξ ρπίςι ςξσπ, για ςημ ποϊρβαρη ρςιπ σπηοερίεπ σγείαπ καθόπ και για ςιπ σπηοερίεπ πξσ ποξ-
ρτέοξμςαι απϊ ςξ ποϊγοαμμα "Βξήθεια ρςξ πίςι". 

Εμημερωτική Ημερίδα:  

Αποφασίζω για τη Ζωή μου Γμωρίζομτας τις Επιλογές μου!  

Για μα δείςε ςξ πλήοεπ ποϊγοαμμα ςηπ ημεοίδαπ παςήρςε εδώ. 

ςιπ 26 Υεβοξσαοίξσ 2020 η Δο.Μσοςό-Μαοία Ράγγα, 
Διεσθϋμξσρα ϋμβξσλξπ ςηπ 50και Δλλάπ, ρσμμεςείυε 
ρςξσπ ΔΙΑΛΟΓΟΤ ςξσ Ιδοϋμαςξπ ςαϋοξπ Νιάουξπ (ΙΝ) 
με θέμα ςη δημξγοατική γήοαμρη, ςα μέα δεδξμέμα αλλά 
και ςιπ ποξκλήρειπ ςηπ μακοϊυοξμηπ μείχρηπ ςξσ πληθσ-
ρμξϋ ςηπ Δλλάδξπ. 
 

Έμαπ πξλϋ εμδιατέοχμ ΔΙΑΛΟΓΟ για ςξ πόπ επηοεάζεςαι 
η καθημεοιμϊςηςα μαπ, είςε είμαρςε 50+, είςε μεϊςεοξι. 
Πξιέπ είμαι ξι ποξκλήρειπ και πξιέπ ξι εσκαιοίεπ; 
 

Για μα παοακξλξσθήρεςε ϊλξ ςξ ΔΙΑΛΟΓΟ παςήρςε εδώ. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ στο Ίδρυμα ταύρος Νιάρχος  

Αμ και η ρςαδιακή άορη ςχμ πεοιξοιρςικόμ μέςοχμ έυει νεκιμήρει, η παοαμξμή ρςξ ρπίςι ενακξ-
λξσθεί μα είμαι ρημαμςική, καθόπ ποξρτέοει ασνημέμη ποξρςαρία, ιδιαίςεοα ρςιπ ξμάδεπ σφη-
λξϋ κιμδϋμξσ. Ασςϊ βέβαια δεμ ρημαίμει ϊςι μέμξσμε άποαγξι. Υοξμςίζξσμε εμεογά ςξμ εασςϊ 
μαπ, εμημεοχμϊμαρςε, είμαρςε δοαρςήοιξι, αμακαλϋπςξσμε μέεπ αρυξλίεπ. 
 

Ποακςικέπ ξδηγίεπ ρε ρυέρη με ςξμ κξοχμξψϊ: 

Μέμουμε ασφαλείς... 

ΧΟΡΗΓΟ ΕΚΔΟΗ 
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50και Ελλάς 
 

Διεύθυμση: 
Αμμξυόρςξσ 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 ρυϊλια;  
Γοάφςε μαπ ρςη διεϋθσμρη ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ info@50plus.gr  

ή καλέρςε ρςξμ αοιθμϊ +30 211 7100 203 

Χορηγοί και δωρητές  

υμεργασίες  

Δικτύωση  

Η Πίτα της 50και Ελλάς  

Κλείμξμςαπ μία πεςσυημέμη υοξμιά, η 50και Δλλάπ έκξφε 
ςημ πίςα ςξσ 2020 ρςξσπ υόοξσπ ςηπ ΜΚΟ HIGGS ρςιπ 24 
Υεβοξσαοίξσ.  
 

Μέλη ςξσ Δ, ςηπ σμβξσλεσςικήπ Ομάδαπ και Δθελξμςέπ 
βοέθηκαμ για λίγξ μαζί για μα αμςαλλάνξσμ εσυέπ για ςη 
μέα υοξμιά. 

 Δμημεοχμϊμαρςε για ςιπ ενελίνειπ απϊ επίρημεπ πηγέπ 
 

 Ακξλξσθξϋμε πιρςά ςιπ ρσμβξσλέπ ςχμ ειδικόμ 
 

 σμευίζξσμε ςη ταομακεσςική αγχγή μαπ, ρε ρσμεμμϊη-
ρη με ςξ γιαςοϊ μαπ 

 

 Υοξμςίζξσμε μα εμσδαςόμξσμε ςξμ ξογαμιρμϊ μαπ πίμξ-
μςαπ άτθξμξ μεοϊ 

 

 Υοξμςίζξσμε ςη διαςοξτή μαπ 
 

 Σηοξϋμε ρυξλαρςικά ςξσπ καμϊμεπ ποξρχπικήπ σγιειμήπ 
 

 Ακξλξσθξϋμε καθημεοιμϊ ποϊγοαμμα ρχμαςικήπ 
άρκηρηπ 

 

 Διαβάζξσμε κάπξια απϊ ςα βιβλία πξσ έυξσμε ατήρει μα 
ρκξμίζξμςαι ρςα οάτια 

 

 Δπικξιμχμξϋμε ςακςικά με ρσγγεμείπ και τίλξσπ 
 

 Δμημεοόμξσμε ςξ γιαςοϊ μαπ για ξπξιαδήπξςε μεςαβξλή 
ςηπ σγείαπ μαπ  

Καςά ςη διάοκεια ςηπ καοαμςίμαπ λϊγχ ςξσ κξοχμξψξϋ, ποαγμαςξπξιήραμε μία μικοήπ έκςαρηπ 
έοεσμα για ςξμ ςοϊπξ πξσ αμςέδοαραμ ςα άςξμα μεγαλϋςεοηπ ηλικίαπ και ςί ρσμέπειεπ είυε ρςη 
ζχή ςξσπ. Η έοεσμα έγιμε μϊμξ μέρχ Ίμςεομες ρε μέλη ςηπ 50+Δλλάπ. 
 

ςϊυξπ ςηπ έοεσμαπ ήςαμ μα αμαζηςηθξϋμ ξι μέεπ αμάγκεπ πξσ πιθαμϊμ έυξσμ ποξκϋφει λϊγχ ςηπ 
κξιμχμικήπ απξμϊμχρηπ όρςε μα ρυεδιαρςξϋμ ρςξυεσμέμεπ μελλξμςικέπ δοάρειπ. 
 

Για μα διαβάρεςε ςη πλήοη αμάλσρη ςηπ έοεσμαπ παςήρςε εδώ. 

Πιλοτική Έρευμα 

ςιπ 20 Αποιλίξσ 2020, η AGE Platform Europe ζήςηρε με επιρςξλή ςηπ ποξπ ςημ ηγερία ςηπ ΔΔ, 
μα πιέρει ςα κοάςη-μέλη μα εναρταλίρξσμ ϊςι ςα δικαιόμαςα ςχμ ηλικιχμέμχμ και εκείμχμ πξσ 
ςξσπ τοξμςίζξσμ θα ποέπει μα ποξρςαςεσςξϋμ ςϊρξ ρςη διάοκεια ςηπ καοαμςίμαπ, ϊρξ και καςά 

ςξ διάρςημα ςηπ ρςαδιακήπ άορηπ ςχμ μέςοχμ. Μεςανϋ άλλχμ η AGE Platform Europe ζηςάει: 

Επιστολή της Age Platform Europe στημ ηγεσία της ΕΕ  

 Αμςιμεςόπιρη ςηπ ξικςοήπ καςάρςαρηπ ρε κάπξιξσπ ξίκξσπ 
εσγηοίαπ 

 

 Διάθερη αοκεςόμ ςερς για ςξσπ τιλξνεμξϋμεμξσπ και ςξσπ 
τοξμςιρςέπ ςξσπ 

 

 σμμεςξυή ςχμ ξογαμόρεχμ ςχμ ηλικιχμέμχμ ρςη διαδικαρία 
λήφηπ απξτάρεχμ πξσ ςξσπ ατξοξϋμ 

 

 Να υοηριμξπξιηθεί ξ ποξωπξλξγιρμϊπ ςηπ ΔΔ για ςημ πεοίξδξ 

2021-2027 για ςη ρςήοινη ςχμ εθμικόμ ρσρςημάςχμ σγείαπ 

 

Για μα διαβάρεςε ϊλη ςημ επιρςξλή (ρςα Αγγλικά) παςήρςε εδό:   

Ομιλία του ΓΓ του ΟΗΕ για τομ κορωμοϊό και τους ηλικιωμέμους, 1η Μαΐου 

Ο Γεμικϊπ Γοαμμαςέαπ ςξσ Οογαμιρμξϋ Ημχμέμχμ Δθμόμ, Αμςϊμιξ Γκξσςέοεπ, ρε ξμιλία ςξσ ςημ 
ποόςη Μαΐξσ 2020 αμακξίμχρε ςημ έκδξρη μιαπ μέαπ πξλιςικήπ για ςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ ποξ-
κλήρεχμ ςηπ παμδημίαπ ςξσ κξοχμξψξϋ. 
 

Σξ βαρικϊ μήμσμα είμαι:  
 

"Η αμτιμετώπιση τξυ  COVID-19 θα ποέπει μα σεβαστεί τα δικαιώματα και τημ ανιξποέπεια τωμ 
ηλικιωμέμωμ". 
 

Οι 4 άνξμεπ ςηπ πξλιςικήπ ασςήπ είμαι: 

 Καμέμα άςξμξ, μεαοϊ ή ηλικιχμέμξ, δεμ είμαι αμαλόριμξ. Οι 
ηλικιχμέμξι έυξσμ ςα ίδια δικαιόμαςα για ςημ σγεία και ςη 
ζχή ϊπχπ ϊλξι ξι άλλξι. 

 

 Αμ και η τσρική απξρςαριξπξίηρη είμαι κοίριμη, απ μημ νε-
υμάμε ϊςι είμαρςε μία κξιμϊςηςα και αμήκξσμε ξ έμαπ ρςξμ 
άλλξ. 

 

 Όλεπ ξι εμέογειεπ αμςιμεςόπιρηπ ςηπ παμδημίαπ — κξιμχμικέπ, 
ξικξμξμικέπ και αμθοχπιρςικέπ — θα ποέπει μα λαμβάμξσμ 
σπϊφη ςιπ αμάγκεπ ςχμ ηλικιχμέμχμ, απϊ ςημ καθξλική σγει-
ξμξμική κάλσφη μέυοι ςημ κξιμχμική ποξρςαρία και ςημ ανιξ-
ποεπή εογαρία και ρϋμςανη. 

 

 Απ μημ αμςιμεςχπίζξσμε ςξσπ ηλικιχμέμξσπ ραμ αϊοαςξσπ ή 
αμήμπξοξσπ. Η τχμή και η ρσμβξλή ςξσπ μεςοάει. 

Για μα διαβάρεςε ϊλξ ςξ κείμεμξ (ρςα Αγγλικά) παςήρςε εδό. 
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