
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ  

Αγαπητά μας μέλη,  

Αυτό είναι το ενημερωτικό δελτίο της 50+ Ελλάς για το πρώτο εξάμηνο του 2016. Σας 

καλούμε να δείτε τις έως τώρα δράσεις μας φέτος και τις όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε. 

Κρατήστε στην ατζέντα σας την 27η Ιουνίου. Ελάτε στις 6.00 μ.μ. στον Πολιτιστικό χώρο 

ΚΑΜΙΝΙ στο Γαλάτσι να σας κεράσουμε και να σας παρουσιάσουμε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

PLEASE (γονική  υποστήριξη για εύκολη και ευχάριστη εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας) στην 

εκδήλωση για την ολοκλήρωσή του. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τα αποτελέσματα  του 

προγράμματος και να παρακολουθήσετε την πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη «Το Ταξίδι των Λέξεων» 

με ομιλητή τον Αντιδήμαρχο Γαλατσίου κ. Μάνο Ελευθερίου. Επίσης θα δοθούν CD που 

περιλαμβάνουν 100 εργαλεία για ευχάριστη εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και τα αποτελέσματα 

του προγράμματος στους μαθητές και καθηγητές.  

 

 

 
Λίγα λόγια για τις δράσεις μας 

 

 

Το πρόγραμμα «Πρόσβαση στον Ψηφιακό Κόσμο» 

 

Το πρόγραμμα «Πρόσβαση στον Ψηφιακό Κόσμο» που υποστηρίζει η COSMOTE για τέταρτη 

χρονιά και υλοποιείται από τη ΜΚΟ «50 και Ελλάς» σε συνεργασία με το Δήμους Αγ. 

Δημητρίου και Αγ. Αναργύρων συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία. 

 

Το πρόγραμμα «Πρόσβαση στον Ψηφιακό Κόσμο» περιλαμβάνει δωρεάν μαθήματα για την 

εκμάθηση βασικών γνώσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών, τη χρήση του διαδικτύου, 



σεμιναριακά προγράμματα τεχνολογιών αφής με smartphones και tablets, αλλά και σεμινάρια 

εκμάθησης Skype και μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, κ.λπ.).  

Το πρόγραμμα χορηγείται από την COSMOTE, η οποία διαθέτει όλο τον απαραίτητο 

εξοπλισμό, όπως μονάδες Η/Υ, smartphones και tablets και αναλαμβάνει την τεχνική 

υποστήριξη του προγράμματος. 

Υπεύθυνοι του προγράμματος είναι οι Δρ. Μυρτώ – Μαρία Ράγγα και Δρ. Δημήτριος 

Καμπανάρος. 

 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PLEASE 

                                     

Ολοκληρώνεται το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PLEASE (Parental Learning with EASE). 

Πραγματοποιήθηκε η τελευταία των εταίρων στην Ισπανία, στη  μεσαιωνική πόλη Calzada de 

Calatrava στις 19 – 21 Μαΐου.  

 

Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και τα προϊόντα του προγράμματος και η μέθοδος “de 

DomoMethod of Intergenerational English” Grzegortz Spiewak από την Πολωνία. Η ομιλία του 

Αντιδημάρχου κ. Μάνου Ελευθερίου είχε εξαιρετική ανταπόκριση, την οποία θα έχετε την 

ευκαιρία να παρακολουθήσετε στην τελετή λήξης του προγράμματος στις  27 Ιουνίου στις 6 

μ.μ. στον Πολιτιστικό χώρο ΚΑΜΙΝΙ στο Γαλάτσι.  



 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη του 

προγράμματος κα Γεωργία Μιχαλοπούλου στο 6907935038. 

 

Άλλες δράσεις μας 

- Annual Convention for Inclusive Growth 2016 

Τον Μάρτιο 2016 συμμετείχε η 50και Ελλάς  Annual Convention for Inclusive Growth 

2016 της πλατφόρμας AGE στις Βρυξέλλες με εκπρόσωπο στον Γιάννη Δρυμούση. Στόχος ήταν 

η δημιουργία ενός πυλώνα για κοινωνική δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνάντηση 

ήταν ενδιαφέρουσα και η 50και Ελλάς κλήθηκε να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τις 

ιδιαιτερότητες της χώρας μας.  

- Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός για την τρίτη ηλικία 

Ο Κωστής Προύσκας από την 50και Ελλάς συμμετέχει σε ομάδα εργασίας στο 

Υπουργείο  Εργασίας για τον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό για την τρίτη ηλικία. Στο πλαίσιο 

αυτής της ομάδας έχει προτείνει μεταξύ άλλων οι άτυποι φροντιστές ατόμων μεγαλύτερης 

ηλικίας να εκπαιδεύονται, να ασφαλίζονται και να μη χάνουν το συνταξιοδοτικό τους 

δικαίωμα όταν αναγκάζονται να αφήσουν την εργασία τους για να φροντίσουν ένα συγγενικό 

τους πρόσωπο. 

Caregiving for the Elderly  

Η Λιζ Μεσθεναίου και η Τζούντυ Τριανταφύλλου εκπροσώπησαν την 50και Ελλάς στο 

Ευρωπαϊκό Συνέδριο “Caregiving for the Elderly”, μία διαδραστική ημερίδα με στόχο την 

ενδυνάμωση δεξιοτήτων των φροντιστών ηλικιωμένων (άτυπων και επαγγελματιών), στο 

Μερόπειο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα στις 31 Μαΐου 2016. 

 



 

 

 
ΕΚΔΡΟΜΗ στο ΦΕΝΕΟ 
 
Στις 29 Μαΐου η εθελοντική ομάδα εκδηλώσεων της 50+ Ελλάς πραγματοποίηση για τα μέλη 
της την τελευταία μονοήμερη εκδρομή στο Φενεό Κορινθίας. 
Οι εκδρομείς επισκέφθηκαν το νέο Περιβαλλοντικό Μουσείο Στυμφαλίας όπου βρήκαν  πολλά 
στοιχεία για το περιβάλλον της περιοχής και τη σημασία τους και έμαθαν πώς το περιβάλλον 
της περιοχής επηρέασε την ανάπτυξη της ανθρώπινης δραστηριότητας και ειδικότερα των 
παραδοσιακών επαγγελμάτων. 
Στο χώρο του Μουσείου υπάρχει το ανοιχτό ενυδρείο που αναπαριστά σε τομή τη λίμνη, με 
ζωντανά ψάρια και φυτά της περιοχής. 

 
 
Στη συνέχεια σταμάτησαν στη λίμνη Δόξα όπου σε ένα υπέροχο δασύλλιο έκαναν πικ-νικ, 
ξεκουράστηκαν και έπαιξαν. Η εκδρομή τελείωσε με επίσκεψη στη Μονή του Αγ. Γεωργίου. 
 
 



 

Οι εθελοντές και το Διοικητικό Συμβούλιο της  50+ Ελλάς 
σας εύχονται Καλό Καλοκαίρι και Καλή Αντάμωση το Σεπτέμβρη! 

Να είστε όλοι καλά! 
 

 
 


