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Το Νοέμβριο του 2016

αριθμός έμπειρων

ξεκίνησε ένα καινοτόμο

ερευνητών: Αγαπηδάκη

Η αρχική σύλληψη της

πρόγραμμα δημιουργίας

Ειρήνη, Βελονάκη Βενετία,

ιδέας μιας ηλεκτρονικής

μιας ελληνικής

Βελονάκη Μάρθα, Δρίζη

βιβλιοθήκης με στόχο την

ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης

Ειρήνη, Ζαφειροπούλου

πληροφόρηση γύρω από

σε θέματα Γεροντολογίας

Μαρία, Καραγκούνη

θέματα που άπτονται της

και Γηριατρικής με στόχο να

Ηλιάνα, Καραμπέρη

τρίτης ηλικίας, έγινε από

δημιουργήσει μία αξιόπιστη

Χριστίνα,

τους κ.κ. Λιζ Μεσθεναίου
(Κοινωνιολόγο),

“να ενδυναμώσει τη γνώση σχετικά με την υγεία και
την ευημερία των ηλικιωμένων”

Παναγιώτα Σουρτζή
(Καθηγήτρια
Νοσηλευτικής), Κωστή
Προύσκα (Ψυχολόγο) και

και διαρκώς

Κωσταντακοπούλου

Τζούντη Τριανταφύλλου

τροφοδοτούμενη με νέα

Ολυμπία, Λιδωρίκη Ειρήνη,

(Ιατρό), όλοι μέλη της

στοιχεία βάση δεδομένων

Μαντζώρου Μαριάννα

Ελληνικής Γεροντολογικής

για τους επιστήμονες, τους

Μεσθεναίου Λιζ, Ξένου

και Γηριατρικής Εταιρείας,

πολιτικούς φορείς, τους

Μαρία, Πετρούλια Ιωάννα,

οι οποίοι παρουσίασαν

ερευνητές και το ευρύ κοινό

Σίσκου Όλγα, Σουρτζή

ολοκληρωμένη πρόταση

και παράλληλα να

Παναγιώτα,

που έγινε δεκτή ομοφώνως

ενδυναμώσει τη γνώση

Τριανταφύλλου Τζούντη,

από τα μέλη του Δ.Σ. της

σχετικά με την υγεία και την

Τσαρτσαρά Στέλλα.

Ε.Γ.Γ.Ε.

ευημερία των ηλικιωμένων.
Στο πρόγραμμα αυτό που
είναι πρωτοποριακό για τη
χώρα μας συμμετέχει ικανός
Τα ονόματα που είναι
υπογραμμισμένα προσφέρουν
εθελοντική εργασία.
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Το έργο, διάρκειας ενός
έτους, ξεκίνησε το
Νοέμβριο του 2016 με

δωρεά του Κοινωφελούς

Ελληνική Γεροντολογική και

έχει ολοκληρωθεί στην

Ιδρύματος ΤΙΜΑ και με

Γηριατρική Εταιρία

πρώτη του φάση μέχρι το

φορέα υλοποίησης την

(www.gerontology.gr) και θα

Νοέμβριο του 2017.

Στάδια Υλοποίησης
Κατά το 1ο Τρίμηνο του

ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός

ομάδα ερευνητών. Επιπλέον,

έργου σημειώνεται ότι

της ηλεκτρονικής

υπάρχει μια συνεχής

ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός

πλατφόρμας και ξεκίνησε η

επικοινωνία με άτομα και

του Συστήματος

ψηφιακή εισαγωγή

φορείς που ασχολούνται με

Ταξινόμησης -ύστερα από

δεδομένων. Έγιναν οι

το αντικείμενο της

σχετική έρευνα αντίστοιχων

απαραίτητες προσλήψεις για

Γηριατρικής και

συστημάτων του

τη διοικητική και οικονομική

Γεροντολογίας με στόχο την

εξωτερικού- ο οποίος είναι

υποστήριξη του έργου

περαιτέρω ανάπτυξη, τον

απαραίτητος για την

κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ.

εμπλουτισμό και την εξέλιξη

κατηγοριοποίηση των

της Ε.Γ.Γ.Ε., ενώ παράλληλα,

του έργου.

ψηφιακών δεδομένων,

διευρύνθηκε και η αρχική

Το έργο αυτό στηρίζεται και σε εθελοντική εργασία. Γι’
αυτό καλούμε όποιον έχει κάποια ιδέα ή υλικό σχετικό
με το σκοπό της βιβλιοθήκης να επικοινωνήσει μαζί
μας στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
Liz.mestheneos@gmail.com (Λιζ Μεσθεναίου-Επιστημονικά Υπεύθυνη)
f.homata@gerolib.gr (Φιλιάννα Χωματά)
e.avrampou@gerolib.gr (Έλενα Αβράμπου)

Στο έργο αυτό μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι μας!

