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Αγαπητοί μας αναγνώστες, 

Το τελευταίο Ενημερωτικό Δελτίο μας κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2014 και μπορεί να 
θεωρείτε ότι είμαστε ανενεργοί. Το αντίθετο μάλιστα - το κύριο λειτουργικό πρόβλημά μας 
παραμένει η προσωρινή έλλειψη διοικητικής υποστήριξης, η οποία δεν μας επιτρέπει να 
αφιερώνουμε ικανό χρόνο να σας ενημερώσουμε για το σημαντικό έργο που κάνουμε. 
Προσπαθούμε να βρούμε διάφορους τρόπους για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα και 
είμαστε αισιόδοξοι ότι κάποια λύση  θα βρεθεί σύντομα.  Οποιεσδήποτε προτάσεις ή ιδέες για 
την υποστήριξη από εθελοντές είναι ευπρόσδεκτες. 

Ξεκινάμε με μια περιγραφή των δραστηριοτήτων στα διάφορα χρηματοδοτούμενα από την 
Ε.Ε. προγράμματα στα οποία συμμετέχει η 50και Ελλάς.  Δύο από τα προγράμματα που  
αφορούν τη δια βίου μάθηση ολοκληρώνονται. Το νέο μας έργο αποτελείται από ένα πρακτικό 
πρόγραμμα που αφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

Η Επιστημονική Επιτροπή της 50και Ελλάς δραστηριοποιείται στην παροχή πληροφοριών και 
υποστήριξης σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο προγραμμάτων  και  ενώ  οι απόψεις και θέσεις 
της τυχαίνουν ευρύτερης αναγνώρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεργαζόμαστε με όλους τους 
φορείς που ασχολούνται με τη γήρανση και  σταθερά προωθούμε και ασκούμε την 
απαιτούμενη πίεση στην κυβέρνηση για την διαμόρφωση και εφαρμογή  μιας ολοκληρωμένης 
εθνικής στρατηγικής για τη δημογραφική γήρανση και τις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές 
που αυτή θα επιφέρει. 

Αν και έχουμε αναστείλει προσωρινά οποιεσδήποτε νομικές διαδικασίες για τη μετάβαση μας 
από μια Μη-Κερδοσκοπική Εταιρία σε ένα Σωματείο μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
συνεχίζουμε να δουλεύουμε ομαδικά και είμαστε πάντα ανοικτοί για συνεργασία  με όσους 
ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με  συγκεκριμένα θέματα που αφορούν στα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας, όπως για παράδειγμα τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προσβασιμότητα, τις διακρίσεις 
λόγω ηλικίας, την κοινωνική ένταξη, την φροντίδα.  

 Αν επιθυμείτε να σε οποιαδήποτε επιτροπή που έχει στόχο την προώθηση ζητημάτων σε 
τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. 

Ελπίζουμε να διαβάζετε τη σελίδα μας στο Facebook (fiftyplushellas) στην οποία αναρτούμε 
πολλά και ενδιαφέροντα άρθρα.  

Θερμούς χαιρετισμούς σε όλους τους εθελοντές μας από την Επιστημονική Επιτροπή της 50και 
Ελλάς και… 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!! 
  

 

 

 

 

 



 

Πρόγραμμα ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Η 50και Ελλάς σε συνεργασία με το Δήμο Ηλιούπολης 
και φέτος και το Δήμο Αγίου Δημητρίου διεξάγει το 
πρόγραμμα «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ». 
Κάθε 6 εβδομάδες η 50και Ελλάς με την ευγενική 
χορηγία των εταιρειών COSMOTE-OTE συνεχίζει την 
προσπάθεια για ψηφιακή προσβασιμότητα με 
μαθήματα υπολογιστών για άτομα άνω των 50. Σε 
συνεργασία με τον Πανεπιστήμιο Αθηνών διεξάγεται 
παράλληλα και μια έρευνα για τη σημασία των Η/Υ 
στην ποιότητα ζωής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. 

Τα συμπεράσματα θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο. 
Από το 2013 έως και σήμερα πάνω από 1000 άτομα 
άνω των 50ετών συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ με μεγάλο 
ενθουσιασμό. Στο τέλος του προγράμματος θα 

απονεμηθούν αναμνηστικά διπλώματα εκμάθησης Η/Υ στους συμμετέχοντες. Τα μαθήματα 
απευθύνονται σε αρχάριους μεγάλους μαθητές και γίνονται πρωινές και απογευματινές ώρες 
στην Ηλιούπολη. Τις Παρασκευές θα γίνονται ενημερωτικά σεμινάρια για άλλου είδους 
τεχνολογίες, όπως έξυπνα τηλέφωνα (smart phones), υπολογιστές αφής (tablets), 
εφαρμογές (applications), σύνδεση στο ίντερνετ, αποθήκευση φωτογραφιών από/σε 
στικάκια, φωτογραφικές μηχανές και άλλες συσκευές. 

Και βεβαίως…τα μαθήματα Η/Υ συνεχίζονται!!! Ξέρετε κάποιον που θέλει να 
μάθει; Διαδώστε το!!! Οι κάτοικοι Ηλιούπολης και του Αγίου Δημητρίου αλλά και μέλη της 
50και Ελλάς μπορούν να συμμετέχουν. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει μαζί 
μας για το νέο κύκλο μαθημάτων στα τηλ.211-7100203.  

 

 

 

ΣΤΗΡΙΞΕ ΚΙ ΕΣΥ το έργο της 50και Ελλάς! ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΜΑΣ!!! 

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 χρημάτων, διατηρώντας 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 (20ευρώ/ χρόνο)  είναι  ευπρόσδεκτη  καθώς  και  κάθε  άλλη  ιδέα,   ενέργεια     
οικονομικής στήριξης των δράσεών μας και των προγραμμάτων της 50και Ελλάς.         
Συμμετάσχετε και εσείς στην υποστήριξη που δίνουν στο έργο της 50και Ελλάς 
τα δεκάδες μέλη και οι φίλοι της και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτό! 

 



ΝΕΑ ΑΠΟ  ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ 50ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ  ΜΕ 

ΤΗΝ AGE PLATFORM EUROPE 

Ευρωπαϊκό συνέδριο: “Πολιτικές και Πρακτικές για την Στήριξη 
της Ποιότητας της Ολοκληρωμένης Φροντίδας Υγείας σε Τοπικό 
και Εθνικό επίπεδο”. 

 Στις 18 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες Συνέδριο με θέμα: “Πολιτικές 

και Πρακτικές για την Στήριξη της Ποιότητας της Ολοκληρωμένης Φροντίδας Υγείας σε 

Τοπικό και Εθνικό επίπεδο”, με την συνδιοργάνωση του Eurodiaconia, 

τουΕυρωπαϊκούΔικτύου Age Platform Europe και της EuroHealthNet  

Η Τζούντη Τριανταφύλλου μίλησε εκ μέρους της 50και Ελλάς για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με νόσο Alzheimer και οι οικογένειες που τα φροντίζουν (οι 

“άτυποι φροντιστές” τους). Τόνισε ότι τα συστήματα υγείας και κοινωνικής φροντίδας 

αδυνατούν να τους προσφέρουν την κατάλληλη στήριξη,  ενώ βρίσκουν πιο ολοκληρωμένη 

βοήθεια στις υπηρεσίες των ΜΚΟ για τη Νόσο Alzheimer στην Ελλάδα.  Τελειώνοντας την 

εισήγηση της κατέθεσε με δύο πολιτικές προτάσεις: 1) Για την αναγνώριση και τη στήριξη 

από το κράτος σχετικά με για το ρόλο των άτυπων φροντιστών στη μακροχρόνια φροντίδα 

ηλικιωμένων και 2) Για περισσότερες ποιοτικές, ολοκληρωμένες και οικονομικά προσβάσιμες 

υπηρεσίες για ηλικιωμένα άτομα που χρήζουν φροντίδας. Για περισσότερες πληροφορίες 

(στα αγγλικά) παρακαλούμε ακολουθήστε το σύνδεσμο: http://eurodiaconia.org/our-

work/policy-areas/healthy-ageing-and-elderly-care 

 

Συμμετοχή στις Ομάδες Δράσης της AGE-Platform Europe  

Από τον περασμένο Μάιο 2014 η AGE Platform αποφάσισε να δημιουργήσει μια σειρά από 
ειδικές Ομάδες Δράσης (Task Forces) με έργο αφιερωμένο σε ειδικά θέματα γήρανσης, 
όπου οι εκπρόσωποι από τις οργανώσεις-μέλη της θα παρέχουν ανατροφοδότηση για το 
προσωπικό σχετικά με τις  θέσεις της  οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται  στην κατάσταση 
και τις εξελίξεις της  κάθε χώρας και στις εμπειρίες των ηλικιωμένων στα κράτη μέλη.  
Πολλά μέλη της 50και Ελλάς  συμμετέχουν σε Ομάδες Δράσης σχετικά με την  
προσβασιμότητα , την κινητικότητα και τις Νέες Τεχνολογίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις 
διακρίσεις λόγω ηλικίας, την απασχόληση, τα επαρκή-εγγυημένα εισοδήματα και τον φιλικό  
προς την μεγαλύτερη ηλικία  τουρισμό . 
Καλωσορίζουμε την ένταξη της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος 
(ΑΓΣΣΕ) στο  Ευρωπαϊκό Δίκτυο AGE Platform Εurope  όπου έγινε δεκτή ως πλήρες μέλος 
μετά από την απόφαση της  Γενικής συνέλευσης του Δικτύου τον Δεκέμβριο του 2014, την 
οποία και υποστηρίξαμε ως 50και Ελλάς.  
Στην κοινή συνεδρίαση των Ομάδων Δράσης για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο (ΤF2) και την 
Απασχόληση (TF4), 22-23 Σεπτεμβρίου 2014, η 50και Ελλάς εκπροσωπήθηκε από τον Δρ 
Γιάννη Δρυμούση. Κύριος σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διαμόρφωση ενιαίας θέσης της 
AGE Platform αναφορικά με τις εξελίξεις της πολιτικής γήρανσης στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και 
συστάσεων των Κρατών μελών της ΕΕ.  Σημαντική ήταν η συμβολή μας στην διαμόρφωση 
του γενικού μέρους των προτάσεων και στο σύνολο του ειδικού κατά χώρα μέρους, για την 
Ελλάδα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που εξετάστηκε ήταν η συντονισμένη απάντηση/ 
θέση στην ενδιάμεση επανεξέτασή και αναμόρφωση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 στη 
βάση ειδικού ερωτηματολογίου της ΕΕ, όπου είχαμε ουσιαστική συμβολή με συγκεκριμένες 
παρατηρήσεις και προτάσεις. Επιπλέον, συμβάλλαμε στην διατύπωση ενός πρώτου σχεδίου 
δήλωσης-πρωτοβουλίας του Δικτύου σχετικά με μια «Στρατηγική της ΕΕ για τις 
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δημογραφικές αλλαγές», το οποίο υποβλήθηκε στο Συμβούλιο για έγκριση και στην 
συνέχεια, αφού υιοθετήθηκε από την Γενική Συνέλευση του Δεκεμβρίου 2014, υποβλήθηκε 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Ο Δρ Γιάννης Δρυμούσης θα εκπροσωπήσει την 50και Ελλάς στις συνεδριάσεις του 
Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου, ενώ η 50και Ελλάς παραμένει ως εκπρόσωπος -μέλος 
για την Ελλάδα.  Ο κος Δρυμούσης θα ενημερώσει την AΓΣΣΕ  για τις  εξελίξεις και θα 
συμμετάσχει στη σχετική διαβούλευση. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η ελληνική 
συμμετοχή και προοπτική σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την ΕΕ και την χώρα 
μας. 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

  

Active Seniors Citizens for Europe  

Από τον Οκτώβριο του 2013, η 50και Ελλάς 
συμμετέχει στο πρόγραμμα ASCE. Σκοπός 
αυτού του προγράμματος που 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και το Ίδρυμα «The Open Society 
Foundation», είναι να δώσει την ευκαιρία σε 
πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας να ενημερωθούν 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
να έρθουν σε επαφή με τους φορείς χάραξης 
πολιτικής σε αυτή. Για την επίτευξη των 
στόχων αυτών διοργανώσαμε τρεις 
εκδηλώσεις, δύο στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη πορεία του προγράμματος 
διαπιστώσαμε την ανάγκη πληρέστερης ενημέρωσης σε πιο ευρύ κοινό, τόσο για τον τρόπο 
λήψης πολιτικών αποφάσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και για την επιρροή που μπορούν 
να έχουν οι πολίτες σε αυτές. Επίσης, μπορέσαμε να αφουγκραστούμε τους 
προβληματισμούς και τις ενστάσεις των πολιτών μεγαλύτερης ηλικίας για το πολιτικό 
γίγνεσθαι. Τους προβληματισμούς αυτούς προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε εποικοδομητικά 
για περαιτέρω ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών μεγαλύτερης ηλικίας στην πολιτική 
ζωή και στη διαδικασία θεσμοθέτησης ευνοϊκών ευρωπαϊκών κανονισμών για την γενιά με 
“γκρίζα μαλλιά”. Το πρόγραμμα συντονίζεται από τον Γιώργο Παυλίδη. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο: 

(http://www.50plus.gr/ενεργοποίηση-και-αυτο-οργάνωση/181-asce-ενεργοί-ηλικιωμένοι-
για-την-ευρώπη) 

 

 

FORAGE: Δικτύωση Φορέων 

To FORAGE είναι ένα ευρωπαϊκό πολυμερές δίκτυο με κύριο 
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στόχο την επικοινωνία και την προώθηση προγραμμάτων και δράσεων μάθησης για τα 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στην Ευρώπη βοηθώντας στη διάδοση καλών πρακτικών σε όλη 
την Ευρώπη αλλά και πέρα από αυτήν. 

Από το πρώτο Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού 
Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των 
Γενεών το 1993 υπήρξαν πολλές 
ανταλλαγές πληροφοριών, σχέδια, 
εκδηλώσεις, σεμινάρια, προγράμματα που 
ασχολούνται με τη μάθηση σε 
μεγαλύτερες ηλικίες. Το δίκτυο FORAGE 
στοχεύει να κάνει την καλύτερη δυνατή 
χρήση αυτών των πλούσιων εμπειριών 
μέσω της αξιοποίησης τους, της 
ανταλλαγής πληροφοριών, της 
δημιουργίας δικτύων, της συσχέτισής τους 
με τον τομέα της έρευνας καθώς και την ανάλυση και την εκτίμηση της αξίας και του 
αντικτύπου τους. 

Στις 7-8 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Πόρτο της 
Πορτογαλίας το τρίτο Συνέδριο στο πλαίσιο του προγράμματος. Ήταν μία σπουδαία 
ευκαιρία να συναντηθούν επαγγελματίες του χώρου και να ανταλλάξουν απόψεις και 
εμπειρίες.  Οι εκπρόσωποι της 50και Ελλάς, Μυρτώ Ράγγα, Γιώργος Παυλίδης και Τσέλση 
Λαζαρίδου συμμετείχαν δυναμικά με τις παρουσιάσεις τους σε εργαστήρια του συνεδρίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και περιλήψεις των παρουσιάσεων 

του συνεδρίου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  

 http://www.foragenetwork.eu/ 

 

 

 

PLEASE 

H 50και Ελλάς συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Erasmus+ με 

τίτλο P.L.EASE - Parental Learning with Ease (γονική  υποστήριξη για εύκολη εκμάθηση της 

αγγλικής γλώσσας) με εταίρους οργανισμούς από την Πολωνία, την Ισπανία και την 

Πορτογαλία. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο Δήμο Γαλατσίου με τη συνεργασία της 50και 

Ελλάς και της  Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου.  Συντονίστριες είναι η Γεωργία 

Μιχαλοπούλου και η Τσέλση Λαζαρίδου. 

Πρόκειται για ένα διαθεματικό πρόγραμμα με στόχο να υποστηρίξει όσους βοηθούν τα 

εγγόνια ή τα παιδιά τους στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, μέσα από την ενίσχυση της 

γνώσης των αγγλικών τους αλλά και των δεξιοτήτων τους στη χρήση νέων τεχνολογιών. 

Παράλληλα, θα προσφέρει σε άτομα που δεν είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε 

διαδικασίες μάθησης στο παρελθόν, την ευκαιρία να αποκτήσουν εργαλεία και μεθόδους για 

τη διαρκή τους προσωπική επιμόρφωση. Ακόμα, θα προσφέρει λύσεις σε εκπαιδευτικούς 

της αγγλικής γλώσσας  για 

εποικοδομητική συνεργασία και 

επικοινωνία με παππούδες και γιαγιάδες, 

αλλά και τρόπους ευαισθητοποίησης 

σχετικά με τους κινδύνους που 

διαδικτύου που απειλούν τα παιδιά. Στο 

http://www.foragenetwork.eu/


πλαίσιο του προγράμματος θα συνταχθεί ένα χρήσιμο ηλεκτρονικό βιβλίο για 

εκπαιδευτικούς της αγγλικής γλώσσας αλλά και για γονείς, και παππούδες, το οποίο θα 

περιλαμβάνει «100 ιδέες για ευχάριστη εκμάθηση αγγλικών».  

Το πρόγραμμα PLEASE ξεκίνησε το Νοέμβριο 2014 στην Πολωνία, όπου πραγματοποιήθηκε 

η πρώτη συνάντηση των εταίρων. Εκπαιδευτικοί της αγγλικής γλώσσας και συντονιστές του 

προγράμματος είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και να 

συμφωνήσουν τον τρόπο εφαρμογής του προγράμματος.  

Το Φεβρουάριο του 2015 το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στο κοινό, με σκοπό να 

δημιουργηθεί η ομάδα των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να συμμετάσχουν και να 

αποκτήσουν στοιχειώδεις γνώσεις αγγλικών και χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Στις 24-28 Απριλίου 2015, οι εταίροι του προγράμματος θα φιλοξενηθούν στην Αθήνα, στο 

πλαίσιο της δεύτερης συνάντησής τους. Το σεμινάριο που διοργανώνει η 50και Ελλάς με 

θέμα βασικές γνώσεις ψυχολογίας και παιδαγωγικής είναι ανοικτό σε όλα τα μέλη μας που 

επιθυμούν να το παρακολουθήσουν. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

επικοινωνείτε στο τηλέφωνο της 50και Ελλάς 2117100203.  

 

MATURE  

Το MATURE (Making Adult Teaching Useful, Relevant and Engaging) είναι ένα πολυμερές 
πρόγραμμα Grundtvig δια βίου μάθησης που χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2014.  

Το αντικείμενο του προγράμματος ήταν η εκπαίδευση για την υποστήριξη φορέων παροχής 
εκπαίδευσης, ώστε να εκπληρώσουν πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.  Η εκπαίδευση 
περιλαμβάνει μεθόδους και τεχνικές για την αρχική προσέλκυση και δέσμευση των 
ηλικιωμένων σε μια μαθησιακή διαδικασία, τονίζοντας παράλληλα τα οφέλη της μάθησης 
στις μεγαλύτερες ηλικίες.  

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε το τελικό συνέδριο του προγράμματος στο 
Αμβούργο της Γερμανίας. Στην πετυχημένη αυτή εκδήλωση συμμετείχαν άτομα από 10 
διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες που ασχολούνται με θέματα που αφορούν άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας.  

Εισηγήσεις από ομιλητές διεθνούς κύρους αλλά και πολλά εργαστήρια, έδωσαν την ευκαιρία 
στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν από κοντά τα επιμέρους προϊόντα του προγράμματος.  

Η Λιζ Μεσθεναίου ήταν εκεί με όπου παρουσίασε την 
εισήγησή  της σχετικά με τις επιπτώσεις της γήρανσης στην 
υγεία. 

Το πρόγραμμα αυτό παρουσίασε επίσης η Τσέλση Λαζαρίδου 
με εισήγησή της στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας 
& Γηριατρικής, που ολοκληρώθηκε το Σάββατο 28 
Φεβρουαρίου 2015 στην Αθήνα. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τα επιμέρους προϊόντα του, τα 
οποία είναι διαθέσιμα και στα ελληνικά, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
http://matureproject.eu/ 

  

http://matureproject.eu/


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 50ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 13 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Στο 13ο Συνέδριο της ΕΓΓΕ  
πραγματοποιήθηκε στις 26-28 Φεβρουαρίου 
2015  και  μέλη της  50και Ελλάς και 
συνεργάτες συμμετείχαν σε πολλά θεματικά 
στρογγυλά τραπέζια όπως  
- “Άσκηση, διατήρηση κινητικότητας και 
προσβασιμότητας– Κινηθείτε παντού!” ,  
- «Ο ρόλος της τεχνολογίας στην ποιότητα 
ζωής και στην προαγωγή της υγείας των 
ηλικιωμένων”  
Για περισσότερες πληροφορίες βλ.  
www.gerontology2015.gr 
 
 

 

 

 

WeDO2 

WeDO2 συνεχίζεται με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού 
υλικού για τους επαγγελματίες υγείας και φροντίδας. Η τρίτη διακρατική συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 13 έως 15 Οκτωβρίου 2014, καθώς και την εθνική 
συνάντηση του καθιερωμένο δίκτυο μας από τις οργανώσεις που εργάζονται για την 
ευημερία και ευεξία των ηλικιωμένων ατόμων που χρειάζονται φροντίδα στις 30 
Μαρτίου στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Η μελλοντική δουλειά του δικτύου 
είναι σημαντική, καθώς, χωρίς ένα εθνικό σχέδιο για τη γήρανση και ενταγμένα 
μακροχρόνιας φροντίδας, όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη γήρανση 
παραμένουν κατακερματισμένες και ανασφαλής. 

 

Εθνική  Συμμαχία για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση {ΕΙΡ-ΑΗΑ} 

Η 50και Ελλάς είναι ένας από τους εταίρους στη νέα εθνική (ελληνική) συμμαχία 
που εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής καινοτόμου εταιρικής σχέσης για την 
ενεργό και υγιή γήρανση. Οι υπογράφοντες την εταιρική σχέση, αποτελούν ένα 
ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων οι οποίοι εξετάζουν και αναδεικνύουν τα καινοτόμα, 
σημαντικά και αποτελεσματικά μέτρα και δράσεις που θα πρέπει να ληφθούν για τη 
βελτίωση του προσδόκιμου υγιούς ζωής και της ποιότητας ζωής στο σημερινό 
ελληνικό πλαίσιο. 

http://www.gerontology2015.gr/


 

 

Ευρώπη φιλική στις μεγαλύτερες ηλικίες 

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 η 50και Ελλάς παρουσίασε εργασία για το Δίκτυο  
INNOVNET που συντονίζει το Δίκτυο AGE Platform Europe, με θέμα: “Για  μια Φιλική 
Ευρώπη προς όλες τις Ηλικίες” στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) στο οποίο είναι μέλη 150 πόλεις από όλη την 
Ελλάδα.  . Μετά την παρουσίαση τα μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ εκδήλωσαν έντονη 
επιθυμία για συνεργασία με την 50και  Ελλάς σχετικά με τη δημιουργία ενός άλλου 
δικτύου που θα αφορά στα θέματα της τρίτης ηλικίας  
 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ της 50και Ελλάς! 

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εθελοντές της 50και 
Ελλάς που με τη συμβολή τους βοηθούν στη συνέχιση των δράσεών μας!!!  

Για τους τελευταίους μήνες ιδιαίτερες ευχαριστίες: 

- Στον Αντώνη Καινούργιο για τις συμβουλές και τη βοήθειά του σε νομικά ζητήματα 
- Στον Ιάσωνα Μιχαηλίδη για την αποστολή της ενημερωτικής μας εφημερίδας 

- Στην Έλλη Πολυχρονοπούλου και στο Γιώργο Κουτρουμπή για την υποστήριξη του 
γραφείου μας 

 


