
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ!
Η αναζήτηση εθελοντών συνεχίστηκε μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου.
Προκειμένου να προσελκύσει περισσότερα άτομα, η πρόσκληση 
δημοσιεύτηκε σε πλατφόρμα εθελοντών, στο Facebook και σε κάποια 
τμήματα του Πανεπιστημίου της Σόφιας.

Η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση με τους νέους εθελοντές 
πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαρτίου, όπου συμμετείχαν 5 ενθουσιώδεις 
νέοι.
Ο σκοπός της συνάντησης ήταν πολλαπλής χρησιμότητας: να γνωριστούν 
μεταξύ τους, να  γνωρίσουν την ομάδα του προγράμματος και να γνωρίσουν 
το έργο DIGITOL.
Συζητήθηκε το θέμα των ψευδών ειδήσεων - όλοι οι συμμετέχοντες είχαν 
ενεργό ρόλο  στη συζήτηση όπου μοιραάστηκαν γνώσεις και εμπειρίες και 
εξέφρασαν τις απόψεις τους. 

Σ τις 26 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους νέους εθελοντές 
και τους εκπαιδευτές για το σχεδιασμό των επόμενων βημάτων του 
προγράμματος κατάρτισης και συζήτηση σχετικά με το πρόγραμμα 
ανάπτυξης ικανοτήτων.

ΙΤΑΛΙΑ!
10 Ιταλοί εθελοντές έχουν δημιουργήσει μια πολλά υποσχόμενα ομάδα που 
συμμετέχει ενεργά στην Ψηφιακή Εκπαίδευση της πλατφόρμας, 
ανταλλάσσοντας απόψεις στο Φόρουμ και ολοκληρώνοντας τις εργασίες 
που τους έχουν ανατεθεί, καθώς και στις προγραμματισμένες συναντήσεις 
με τους εκπαιδευτές του DIGITOL.
Η 3η ζωντανή διαδικτυακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 26 
Φεβρουαρίου 2021. Το θέμα ήταν η ρητορική μίσους.
Οι νέοι εθελοντές εργάστηκαν σε μικρές ομάδες και μοιράστηκαν 
προσωπικές εμπειρίες ρητορικής μίσους, τις οποίες στη συνέχεια έφεραν 
στην Ολομέλεια. Οι συζητήσεις οδήγησαν σε πολύ ενδιαφέροντα και 
ενθαρρυντικά συμπεράσματα σχετικά με υποθέσεις ρητορικής μίσους.
Οι εκπαιδευτές έδειξαν ότι η ρητορική μίσους μπορεί να ταξινομηθεί από:

το περιεχόμενο και τον τόνο της έκφρασης ·
την πρόθεση του υπεύθυνου για την έκφραση ·
τους στόχους ή τους πιθανούς στόχους, το πλαίσιο και τον αντίκτυπο ή 
τον πιθανό αντίκτυπο.

Οι νέοι εθελοντές ανέφεραν ότι η ρητορική μίσους επηρεάζεται επίσης από 
την ιστορική στιγμή στην οποία ζούμε, π.χ. Έχει προταθεί ότι ενδέχεται οι 
λεκτικές διακρίσεις κατά των βίγκαν να χαρακτηριστούν ρητορική μίσους για 
συγκεκριμένα συναισθήματα και πεποιθήσεις της σύγχρονης εποχής.
Η συνάντηση καταγράφηκε και έχει ανέβει στην πλατφόρμα, ώστε οι 
εθελοντές που δεν μπορούσαν να παρευρεθούν εκείνη την ημέρα αλλά και 
όποιος άλλος ενδιαφερεται, να μπορέσει να την παρακολουθήσει.
Για την Ενότητα 4 σχετικά με την Παιδεία στα Μέσα και τις ψευδείς ειδήσεις 
οργανώθηκε μια βραδιά κινηματογράφου. Οι εκπαιδευτές του DIGITOL 
κάλεσαν τους εθελοντές να παρακολουθήσουν μια ταινία-ντοκιμαντέρ με 
τίτλο "Manufacturing Consent". Η ταινία βασίζεται στο αξιόλογο βιβλίο 
των Noam Chomsky και Edward S. Herman, Manufacturing Consent: 
The Political Economy of the Mass Media και το συνιστούμε 
ανεπιφύλακτα στους αναγνώστες μας.
Η ενότητα 5 θα επικεντρωθεί στις διαγενεακές δράσεις και θα 
πραγματοποιηθεί στις  9 Απριλίου 2021.
Η ταινία μπορεί να αναζητηθεί εδώ - στην αγγλική γλώσσα. Θα είναι ένα 
από τα θέματα της 4ης συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για τις 19 
Μαρτίου.
Μέχρι το τέλος Απριλίου (19 και 20) οι εκπαιδευτές και οι εθελοντές θα 
συναντηθούν για τις τελευταίες διήμερες συνεδρίες του Προγράμματος ToT 
για το σχεδιασμό του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων για ενήλικες 
μεγαλύτερης ηλικίας και την ανάπτυξη πιλοτικών έργων ,  που θα 
υλοποιηθούν από τον Σεπτέμβριο και μετά.

Γερμανία!
Στη Γερμανία πραγματοποιούμε τακτικές συναντήσεις από τον Ιανουάριο, 
κάθε Δευτέρα αργά το απόγευμα για 1,5 ώρα τη φορά. Οι εθελοντές έχουν 
μάθει για το σχεδιασμό μαθημάτων και τη διευκόλυνση των διαδικτυακών 
προγραμμάτων μάθησης.
Συγκεκριμένα, οι εθελοντές έχουν ετοιμάσει και πραγματοποιήσει μια 
παρέμβαση με θέμα το “φιλτράρισμα ειδήσεων” στην οποία ήταν παρόντες 
6 άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Η συνάντηση διήρκεσε μιάμιση ώρα, όπου η 
1 ώρα πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά από τους εθελοντές μας. Έκαναν 
μια παρουσίαση, ενσωμάτωσαν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στη 
συζήτηση με ερωτήσεις σχετικά με το θέμα και ανέλυσαν στο τέλος την 
παρουσίαση.
Αυτή η παρέμβαση είχε μεγάλη επιτυχία και βοήθησε τους εθελοντές να 
κατανοήσουν καλύτερα τα ενδιαφέροντα και τις μαθησιακές ανάγκες των 
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσουν καλύτερα 
τις επόμενες συναντήσεις.
Τέλος, οι εθελοντές μας έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν το πρόγραμμα 
ανάπτυξης ικανοτήτων και ελπίζουμε να έχουμε έτοιμο ένα πρώτο 
ολοκληρωμένο σχέδιο μέχρι τα τέλη Απριλίου.

Greece!
Δέκα πολύ αφοσιωμένοι νέοι εθελοντές συνεχίζουν το ταξίδι τους στο 
Digitol. Συναντιούνται κάθε Σάββατο με τους εκπαιδευτές τους για τρεις 
ώρες και έχουν συμμετάσχει σε επτά συνολικά συνεδρίες.

Μέσω συμμετοχικών και διαδραστικών προσεγγίσεων, έχουν καλύψει τα 
θέματα των ψεύτικων ειδήσεων και της παραπληροφόρησης, των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και τα στερεότυπα γενικά και πώς αυτά μας 
επηρεάζουν, αλλά και στερεότυπα που σχετίζονται με τη γήρανση. 
Επιπλέον, έχουν εργαστεί σε διαγενακά θέματα και επικοινωνίας μεταξύ των 
γενεών, καθώς και στο καίριο θέμα της μάθησης στις μεγαλύτερες ηλικίες, 
δηλαδή πώς μαθαίνουν, ποιες είναι οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες και πώς 
να ανταπεξέλθουν σε αυτές.

Η εκπαίδευσή τους αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη Απριλίου, 
οπότε οι εθελοντές θα είναι εξοπλισμένοι και καλά προετοιμασμένοι για το 
πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων και το σχεδιασμό  των πιλοτικών έργων 
που θα ακολουθήσουν.
Μέχρι στιγμής η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και των 
εκπαιδευτών από τους εθελοντές δείχνει ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι από 
την εκπαίδευση, βρίσκουν τις παρεμβάσεις χρήσιμες, ενδιαφέρουσες και 
καλά οργανωμένες. Το μόνο εμπόδιο που αναφέρθηκε ήταν το γεγονός ότι 
όλα πραγματοποιούνται διαδικτυακά λόγω των περιορισμών Covid-19.

Βλέποντας το πρόγραμμα με τα μάτια των εθελοντών στην 
Ελλάδα

Οι εθελοντές είναι η καρδιά και η ψυχή του προγράμματος DIGITOL. Χάρη 
στο χρόνο τους που προσφέρουν εθελοντικά, αλλά και στις φρέσκιες ιδέες 
και οπτικές τους,  γίνεται πραγματικότητα!
Μερικές σκέψεις για το DIGITOL με τα δικά τους λόγια.

“Για το πρόγραμμα έμαθα από την κολλητή 
μου και μπορώ να πω αμέσως μου κίνησε το 
ενδιαφέρον. Μου αρέσει να βοηθάω τους 
γύρω μου όπως μπορώ και ιδιαίτερα 
ευάλωτες ομάδες. Είναι χρήσιμο να μάθω να 
ξεχωρίζω τα fake news και να χρησιμοποιώ 
σωστα το διαδίκτυο ώστε να βοηθήσω όσους 
περισσότερους μπορώ μέσω του 
σεμιναρίου. Είναι σημαντικό ότι οι 
ωφελούμενοι είναι άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας που αντιμετωπίζουν συχνά 
προβλήματα με ψευδείς ειδήσεις. Είμαι 
χαρούμενη που πήρα μέρος στο σεμινάριο 
διότι ακόμη και εξ αποστάσεως, οι 
εκπαιδευτές μας έχουν βρει τον τρόπο για να 
το κάνουν ευχάριστο, εποικοδομητικό και 

όσο πιο διαδραστικό γίνεται!” 
Μάρθα Τουρλίδα, 20 ετών
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"“Αρχικά το πρόγραμμα μου τράβηξε το 
ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή διότι δεν 
είχα σκεφτεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Δηλαδή το 
να μάθουμε πως λειτουργούν τα fake news, 
πως να κάνουμε επαλήθευση των έγκυρων 
ειδήσεων και τέλος το πιο σημαντικό πως να 
βοηθάμε μεγαλύτερους ανθρώπους ώστε να 
μπορούν να λαμβάνουν την καλύτερη και 
έγκυρη ενημέρωση.

Το πρόγραμμα είναι μια όμορφη εμπειρία 
και με την βοήθεια των εκπαιδευτών μας 
μαθαίνουμε να δουλεύουμε μεθοδικά και με 
ακρίβεια ώστε να πετύχουμε τον σκοπό μας, 
δηλαδή την σωστή ενημέρωση. 

Τελος, ο σκοπός του προγράμματος είναι 
πάρα πολύ σημαντικός διότι δυστυχώς 
ζούμε σε μια εποχή που η 
παραπληροφόρηση "μεταδίδεται" με 
ραγδαίους ρυθμούς και αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα μια ακριβής και ενημερωτική 
είδηση να χάνεται μέσα στο χάος των fake 
news.” 

Μάνος Νικητάκης, 23 ετών

“Το Digitol είναι ένα πρόγραμμα το οποίο 
σε κάνει να αποκτήσεις μια ορθή κριτική 
σκέψη απέναντι στις ειδήσεις. Η 
καθημερινότητα μας είναι γεμάτη από τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως διαδίκτυο ή 
τηλεόραση, καθημερινά δεχόμαστε πλήθος 
πληροφοριών χωρίς να κρίνουμε ή έστω να 
αναρωτηθούμε αν είναι αλήθεια όλα αυτά 
που διαβάζουμε ή ακούμε. Το Digitol είναι 
ένα πρόγραμμα που σε βοηθάει να 
αναρωτηθείς αν είναι αλήθεια , αν υπάρχουν 
ψευδή στοιχεία μέσα στην είδηση και αν ναι 
να σκεφτείς για ποιο λόγω να γραφτεί ένα 
ψέμα (fake new) , μιλάμε για απλό λάθος 
και μη σωστή ενημέρωση επί του θέματος ή 
επιτηδευμένη δημοσίευση ψευδών 
στοιχείων.
Τέλος το Digitol είναι ένα πρόγραμμα που 
παρουσιάζει και ενημερώνει για τις ειδήσεις 
και τον τρόπο που  πρέπει να έχουμε βμια 
κριτική στάση απέναντι τους ,κάτι που κάθε 
ενημερωμένος πολίτης πρέπει να γνωρίζει 
αν όχι, να το έχει διδαχθεί κατά τα σχολικά 
του χρόνια.” Άρτεμις Πολυμεροπούλου, 21 
ετών

Τα δικαιώματα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας

Το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί σημείο αναφοράς του 
έργου Digitol. Οι συνεργάτες μας από την AGE Platfrom Europe έχουν 
μερικές πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, την ομάδα-στόχο του 
προγράμματος.

Η πανδημία που προκάλεσε ο COVID-19 έχει πλήξει ιδιαίτερα τις 
μεγαλύτερες ηλικίες. Οι προκλήσεις όμως που αντιμετωπίζουν δεν είναι 
πρωτόγνωρες ούτε συνδέονται αποκλειστικά με αυτή την κρίση. Όπως 
ανέφερε τον Μάιο του 2020 put it in May 2020 η επικεφαλής της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα:

«Αυτή η κρίση έχει απογυμνώσει και πολλές φορές μεγεθύνει τις 
πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας εδώ και χρόνια, όπως ηλικιακές διακρίσεις, έλλειψη 
κοινωνικής προστασίας και πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, 
έλλειψη αυτονομίας και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, και 
την έκθεση σε βία, παραμέληση και κακοποίηση ».

Αν και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας αποτελούν μία πολύ ετερογενή 
ομάδα, αντιμετωπίζουν ξεχωριστές προκλήσεις σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματά τους εξαιτίας της ηλικίας τους. Το μειονέκτημα της γήρανσης 
δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα ανισοτήτων τα οποία προϋπήρχαν και 
ενισχύονται όταν επέρχεται το γήρας. Οι διακρίσεις είναι ένα επιπλέον 
στρώμα ανισότητας που διαπερνά τις κατηγορίες τάξης, φύλου, φυλής και 
αναπηρίας.
Στην πρώτη παγκόσμια έκθεση του ΟΗΕ για τις ηλικιακές διακρίσεις (UN 
Global report on ageism)που δημοσιεύτηκε στις 18 Μαρτίου 2021, το 
ageism (ηλικιακές διακρίσεις) είναι συνδυασμός του τρόπου που 
αντιλαμβανόμαστε την ηλικία (στερεότυπα), πώς νιώθουμε για την ηλικία 
(προκαταλήψεις) και πώς συμπεριφερόμαστε σε σχέση με την ηλικία 
(διακρίσεις).
Στην Ευρώπη, ένας στους τρεις αναφέρει ότι έχει υποστεί ηλικιακή διάκριση. 
Πάνω από το 40% των Ευρωπαίων θεωρούν τις διακρίσεις λόγω ηλικίας 
(άνω των 55 ετών) ως «πολύ» ή «αρκετά» διαδεδομένες στη χώρα τους. Η 
ηλικιακή διάκριση είναι πολιτισμικά βαθιά ριζωμένη στην κοινωνία, όπως 
παρομοίως ο σεξισμός, ο ρατσισμός και άλλες μορφές καταπίεσης. Αλλά 
είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστεί η ηλικιακή διάκριση διότι είναι 
ύπουλη, συχνά έμμεση και πιο κοινωνικά αποδεκτή από άλλου είδους 
διακρίσεις.
Ο COVID-19 εξέθεσε με αιχμηρό τρόπο το πώς η ηλικακή διάκριση μπορεί 
να οδηγήσει σε αποκλεισμό, παραμέληση, κακοποίηση, ακόμη και θάνατο. 
Όμως η διάκριση αυτή έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας όσο και για την κοινωνία γενικότερα πέρα από τη 
σημερινή κατάσταση της πανδημίας. Research Έρευνες δείχνουν ότι τα 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με αρνητική στάση απέναντι στη  γήρανση 
μπορεί να ζήσουν έως και 7,5 χρόνια λιγότερα από εκείνους που έχουν 
θετική συμπεριφορά. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι οι ηλικιακές διακρίσεις 
προκαλούν καρδιαγγειακό στρες, μειωμένα επίπεδα 
αυτο-αποτελεσματικότητας και μειωμένη παραγωγικότητα. Ακόμα, κάνει τα 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ευάλωτα στην παραμέληση και την κακοποίηση 
Μελέτες δείχνουν επίσης ότι λόγω του ageism, οι περιπτώσεις της 
κακομεταχείρισης και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, ιδίως των ηλικιωμένων γυναικών, δεν 
αναφέρονται.

Οι ηλικιακές διακρίσεις είναι ένα σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη καλών 
πολιτικών. Ο χαρακτηρισμός των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας ως 
“ευάλωτων” ή η ταύτιση της κακής υγείας με τα γηρατειά δεν επιτρέπει τη 
θέσπιση πολιτικών που αξιοποιούν τις δυνατότητες των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας. Αυθαίρετοι περιορισμοί βάσει ηλικίας μπορούν να 
παρατηρηθούν σε τομείς όπως η εργασία, η εκπαίδευση, η υγεία και η 
περίθαλψη, τα ενυπόθηκα δάνεια, η ασφάλιση, ο γάμος και η κληρονομιά, 
για να αναφέρουμε μόνο μερικούς. Αυτοί οι περιορισμοί έχουν συχνά ως 
αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση του ατόμου. Για παράδειγμα, η έλλειψη 
πρόσβασης στην ασφάλιση μπορεί να αποκλείσει δυνατότητες ακόμη και 
εθελοντικής εργασίας. Οι υποχρεωτικές ηλικίες συνταξιοδότησης και ο 
αποκλεισμός από την εκπαίδευση και την κατάρτιση τροφοδοτούν έναν 
φαύλο κύκλο μακροχρόνιας ανεργίας, χαμηλών συντάξεων και φτώχειας. Η 
θεώρηση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας ως βάρος υποτιμά επίσης το 
έργο των ανθρώπων που τους φροντίζουν. Επομένως, οι ηλικιακές 
διακρίσεις, το ageism καθιστά δύσκολη την επένδυση στη φροντίδα και τη 
βελτίωση της κατάστασης και των συνθηκών εργασίας των φροντιστών.

Πρόσφατη μελέτη της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα έδειξε ότι, λόγω του ageism, τα δικαιώματα των 
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας υπονομεύονται συστηματικά και δεν υπάρχει 
επαρκής νομική προστασία για την αντιμετώπιση τέτοιων παραβιάσεων. Το 
διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα (δηλαδή συμβάσεις, δηλώσεις 
και άλλα μέσα του ΟΗΕ) διαιωνίζει τις προκαταλήψεις με βάση την ηλικία. 
Αναφέρεται στο “πρόβλημα της γήρανσης” και απεικονίζει τους 
“ηλικιωμένους” ως “αδύναμους” και “εξαρτημένους”. Οι υφιστάμενες 
νόρμες χρησιμοποιούν εκτενώς τον όρο “ηλικιωμένοι” και επικεντρώνονται 
υπερβολικά στις ανάγκες τους, αδιαφορώντας για τις δυνατότητές τους. Σε 
σύγκριση με άλλες μορφές διακρίσεων, τα πρότυπα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων επιτρέπουν σε ένα πολύ ευρύτερο περιθώριο διακριτικής 
ευχέρειας να αποδεχθούν διακρίσεις, περιορισμούς και διαχωρισμό βάσει 
ηλικίας. Το υφιστάμενο πλαίσιο αναφέρεται στην εφαρμογή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων για “όσο το δυνατόν περισσότερο” και όχι “σε 
ισότιμη βάση με άλλους”. Το ισχύον διεθνές πλαίσιο έχει κενά και 
περιορισμούς και απέτυχε να επεκτείνει στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας τις 
ίδιες διασφαλίσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν όλοι οι άλλοι 
στην κοινωνία.
Όσο οι διακρίσεις και οι ανισότητες λόγω ηλικίας παραμένουν τόσο 
συνηθισμένες, όσο τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας εκτιμώνται λιγότερο, 
εξαιρούνται από την απαραίτητη υγειονομική περίθαλψη, εγκαταλείπονται, 
αφήνονται να πεθάνουν, υφίστανται βία και κακοποίηση, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα δεν υπάρχουν στις μεγαλύτερες ηλικίες. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
AGE Platform Europe ξεκίνησε την εκστρατεία #EULeadsTheRally, η 
οποία καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν ενεργά την 
ανάπτυξη μιας σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών που θα εγγυάται την 
ισότιμη απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για άτομα όλων των 
ηλικιών.
Μια νέα σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών θα έδινε τη δυνατότητα για αλλαγή 
που θα άνοιγε το δρόμο για μελλοντικές δράσεις. Θα έδινε την ευκαιρία για 
μια πιο πλούσια, σαφέστερη και πιο προσιτή ερμηνεία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Θα προκαλούσε μια δυναμική αλλαγής που διαφορετικά δεν 
θα συνέβαινε με τον απαιτούμενο ρυθμό. Μια σύμβαση θα ενίσχυε τις 
ευκαιρίες για τα άτομα και την κοινωνία των πολιτών να ζητήσουν από τις 
κυβερνήσεις να λογοδοτούν και να βρίσκουν λύσεις. Θα επιλύσει επίσης την 
υπάρχουσα διασπαρμένη και ασυνεπή εμπλοκή με τα ζητήματα των 
ηλικιωμένων, προωθώντας μια συστηματική ενσωμάτωση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων για τις μεγαλύτερες ηλικίες.
Επίσης θα μετασχημάτιζε την υπάρχουσα λανθασμένη αντίληψη που 
επικρατεί για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με τη συστηματική προώθηση 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης του 
παγκόσμιου κινήματος για ίση προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
μας όταν είμαστε μεγαλύτεροι, κάντε κλικ εδώ here ή να επικοινωνήστε με 
τη Nena Georgantzi.

Το πρόγραμμα DIGITOLαναζητά συμμετέχοντες!

Αν είστε άνω των 55 ετών, σας ενδιαφέρει το θέμα της παραπληροφόρησης 
και θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα Μέσα Ενημέρωσης και τη 
δημοσιογραφία, να βελτιώσετε τις ψηφιακές γνώσεις σας και να 

συνεργαστείτε με νέους εθελοντές σε διαγενεακές δράσεις, αυτό το 
πρόγραμμα ίσως είναι για εσάς!

Για να μάθετε περισσότερα για το DGITOL και να δηλώσετε συμμετοχή, 
πατήστε εδώ 

Τα Νέα των Εταίρων μας

www.digitol.eu

https://digitol.eu/el/call-for-older-adutls-gr/
https://www.youtube.com/watch?v=EuwmWnphqII
https://www.youtube.com/watch?v=BVoJMtbgNSw
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25879&amp;LangID=E
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/combatting-ageism/global-report-on-ageism
https://www.apa.org/pubs/journals/releases/psp-832261.pdf
https://www.age-platform.eu/special-briefing/human-rights-are-all-ages-time-eu-lead-rallying-un-convention
https://www.age-platform.eu/special-briefing/human-rights-are-all-ages-time-eu-lead-rallying-un-convention
https://www.age-platform.eu/age-secretariat
www.digitol.eu

