
  

 
Προσ κάθε ενδιαφερόμενο, 

 
Υλοποιήςαμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα - δημιουργίασ μιασ ελληνικήσ 

ηλεκτρονικήσ βιβλιοθήκησ Γεροντολογίασ και Γηριατρικήσ που βαςίζεται ςε μία 
αξιόπιςτη και διαρκώσ τροφοδοτούμενη βάςη δεδομένων για τουσ ηλικιωμένουσ, τισ 
οικογένειεσ και τουσ φροντιςτέσ τουσ, τουσ επαγγελματίεσ/επιςτήμονεσ υγείασ και 
πρόνοιασ, τουσ φοιτητέσ, την τοπική αυτοδιοίκηςη, τισ ΜΚΟ, και τουσ πολιτικούσ 
φορείσ. Σκοπόσ του είναι η ενημέρωςη και ενδυνάμωςη τησ γνώςησ που ςχετίζεται με 
την υγεία και την ευημερία των ηλικιωμένων ςτη χώρα μασ. Στην υλοποίηςη αυτού του 
πρωτοποριακού για τη χώρα μασ προγράμματοσ ςυμμετείχαν και ςυμμετέχουν έμπειροι 
ερευνητέσ μέλη τησ Ελληνικήσ Γεροντολογικήσ και Γηριατρικήσ Εταιρείασ.  

Το έργο, διάρκειασ ενόσ έτουσ, ξεκίνηςε το Νοέμβριο του 2016 με τη δωρεά του 
Κοινωφελούσ Ιδρύματοσ ΤΙΜΑ (www.timafoundation.org) και με φορέα υλοποίηςησ την 
Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρία (www.gerontology.gr). Από την  1 
Οκτωβρίου  2017, η e-βιβλιοθήκη όπωσ  ονομάζεται  η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη άνοιξε 
επίςημα για την ενημέρωςη του κοινού.  

Γιατί το κάναμε;  

Τα δημογραφικά δεδομένα για τη χώρα μασ είναι ςαφή. Το προςδόκιμο ζωήσ 
αυξάνεται ςυνεχώσ, ενώ το προςδόκιμο ζωήσ με καλή υγεία μειώνεται! Τα ερευνητικά 
δεδομένα μιλούν για δυνατότητα βελτίωςησ αυτήσ τησ κατάςταςησ έωσ και πλήρη 
ανατροπή τησ εάν υιοθετηθούν πολιτικέσ βαςιςμένεσ ςε ενδείξεισ που προάγουν την 
ενεργό και υγιή γήρανςη. Έχουν όμωσ όλοι πρόςβαςη ςτη ςχετική γνώςη; Ο 
περιοριςμένοσ χρόνοσ, η μη επαρκήσ γνώςη τησ αγγλικήσ γλώςςασ αλλά και η δυςκολία 
να εντοπίςει κανείσ και να αξιολογήςει την αξιοπιςτία των αντίςτοιχων δημοςιευμάτων 
είναι οριςμένοι από τουσ λόγουσ που η πληροφόρηςη και η αξιοποίηςη τησ 
πληροφορίασ για θέματα γεροντολογίασ και γηριατρικήσ είναι προβληματική. Στην 
Ελλάδα έχουν γίνει αρκετέσ έρευνεσ, τα αποτελέςματα των οποίων -αν και πολύτιμα 
για τη χώρα μασ- δεν έχουν δημοςιευτεί ςε ηλεκτρονικά διαθέςιμα ή με ελεύθερη 
πρόςβαςη επιςτημονικά περιοδικά. Κατά ςυνέπεια η γνώςη αυτή, παρά το γεγονόσ ότι 
είναι εςτιαςμένη ςτην ελληνική πραγματικότητα ςυχνά δεν αξιοποιείται επαρκώσ. 
Επίςησ, δεν είναι λίγεσ οι φορέσ που εν αγνοία των ερευνητών υλοποιούνται έρευνεσ με 
παρεμφερή ςκοπό και μεθοδολογία, και αυτό διότι τα αποτελέςματα των 
προγενέςτερων μελετών δεν είχαν δημοςιευτεί ή κοινοποιηθεί επαρκώσ. Αυτέσ ήταν 
οριςμένεσ από τισ παρατηρήςεισ κάποιων μελών τησ Ελληνικήσ Γεροντολογικήσ 
Εταιρείασ και που οδήγηςαν ςε μια ιδέα: ςτη δημιουργία μιασ Ελληνικήσ ηλεκτρονικήσ 
βιβλιοθήκησ, για θέματα γεροντολογίασ και γηριατρικήσ.  

Να ςημειωθεί ότι, η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη θα φιλοξενεί ςτον ιςτότοπό τησ 
και προγράμματα-δράςεισ που έχουν αναληφθεί από άλλουσ φορείσ ςχετικά με την 
τρίτη ηλικία, με ςκοπό εκτόσ από το κοινό να ενημερωθούν και να αποκτήςουν την 
τεχνογνωςία και όςοι ενδιαφέρονται να οργανώςουν παρόμοιεσ δράςεισ. Απώτεροσ 
ςτόχοσ είναι ο ςυνεχήσ εμπλουτιςμόσ τησ βιβλιοθήκησ ώςτε η πληροφόρηςη όλων να 
είναι ςτοχευμένη, ςύγχρονη και έγκυρη. 



Είμαςτε ςίγουροι ότι το θέμα ςάσ ενδιαφέρει άμεςα ωσ έχοντεσ ένα ςημαντικό 
ρόλο ςτην ενημέρωςη των πολιτών/αςθενών αναφορικά με τισ υπηρεςίεσ υγείασ και 
πρόνοιασ.  

Αν κάποιοι διαθέτουν  ςχετικό υλικό που θα ενδιέφερε είτε το κοινό είτε τουσ 
επαγγελματίεσ υγείασ και το οποίο δεν είναι ήδη ςτην βιβλιοθήκη παρακαλούμε να μασ 
το ςτείλετε ή να μασ ζητθςετε βοθιεια για το πωσ ια μπορούςατε να το ειςάγετε μόνοι 
ςασ.  Επίςησ, θα θέλαμε να ςασ προτείνουμε να μασ φιλοξενήςετε ςτην ιςτοςελίδα ςασ 
με ενα spot, ώςτε οι πολίτεσ να πληροφορηθούν για  τη δυνατότητα άμεςησ πρόςβαςησ 
ςτην πληροφόρηςη ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τουσ. Είναι ςτο  

https://goo.gl/UYyvKT  

Ιςτοςελίδα  www.gerolib.gr  

 Παρατηρήςεισ, ερωτήςεισ : info@gerolib.gr , hagg@gerontology.gr  
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