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Το KMOΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί στην 

ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η μουσική ως μέσο ένταξης των 

μεταναστών», την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021, 10:00 – 14:30, στο Ξενοδοχείο 

Civitel Attik στο Μαρούσι (Ολυμπίας 11, Μαρούσι, 15124) που υλοποιείται στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Erasmus+ έργου MaMuMi – Mapping the music of migration. 

Στόχος της εκδήλωσης είναι να παρουσιάσει στο κοινό το έργο, τα μέχρι τώρα 

αποτελέσματά του καθώς την διαδραστική εφαρμογή που χαρτογραφεί τις μουσικές 

ιστορίες των μεταναστών που συλλέχθηκαν από όλες τις χώρες της ομάδας υλοποίησης 

του έργου. 

 

 

 
 

Στο τέλος θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

 

 

 

Με βάση τα τελευταία μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς της Covid-19 η είσοδος 

στο συνέδριο θα γίνεται μόνο με τα εξής: 

 Προεγγραφή στην εκδήλωση 

 Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης 

 Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας 

 

 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. 

Απαραίτητη η προεγγραφή. 

https://forms.gle/VaHcqErUX5m6qjmn8
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Λίγα λόγια για το έργο 

Το MaMuMi «Χαρτογράφηση της Μουσικής της Μετανάστευσης» είναι ένα διετές 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ μουσικής κληρονομιάς, που εστιάζει στη μουσική και 

το τραγούδι ως εργαλεία προώθησης της διαπολιτισμικότητας και υλοποιείται σε 7 

χώρες (Βουλγαρία, Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Νορβηγία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο). 

Στην πορεία του έργου δημιουργήθηκε ένας μουσικός μεταναστευτικός διαδραστικός 

χάρτης για την ανάδειξη των μουσικών ταξιδιών/ιστοριών των μεταναστών-ριών, που 

καταγράφηκαν μέσα από τα ειδικά σχεδιασμένα εργαστήρια ‘MaMuMi Song Stories 

Workshop’. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την εκδήλωση, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας στο mamumi@kmop.eu ή τηλεφωνικά στο 210 3637547 

 

 

 

 

 

Συντονίστρια της εκδήλωσης θα είναι η κ. Δήμητρα Μποφυλάτου, Υπεύθυνη 

Επικοινωνίας ΚΜΟΠ.   

mailto:mamumi@kmop.eu
https://www.facebook.com/MamumiErasmus/
https://mamumi.eu/
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Agenda 

Ώρα 
 

10:00 – 10:30 Προσέλευση – Εγγραφές – Καφές 

10:30 – 10:40 

Χαιρετισμός / Καλωσόρισμα  

Δήμητρα Μποφυλάτου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας ΚΜΟΠ  

10:40 – 11:00 

H μουσική και το τραγούδι ως εργαλεία προώθησης της 

διαπολιτισμικότητας – Παρουσίαση έργου 

Αφροδίτη Αζάρη, Υπεύθυνη Διαχείρισης Έργου, ΚΜΟΠ 

11:00 – 11:20 

Η μέθοδος της αφήγησης ιστοριών (αποτελέσματα έρευνας & 

εγχειριδίου για επαγγελματίες)  

Γεωργία Αλεξάνδρου, Ψυχολόγος & ερευνήτρια έργου 

11:20 – 11:40 

Ένα τραγούδι στη βαλίτσα μου  

Αλεχάντρο Ντίαζ, Μουσικός 

11:40 – 12:40 

Η μουσική ως μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης 

• Αναστασία Μπολώτη, Μουσικός & Ιδρύτρια της μουσικής 

ιστοσελίδας e-musicevents  

• Γιάννης Μαθές, Συνθέτης και ερμηνευτής 

• José Angel Salazar Marin, Καλλιτεχνικός Δ/ντης της El 

Sistema Greece  

• Αριάνα Αλεξανδροπούλου, Μουσικός 

12:40 - 13.30 Live Μουσική  

13:30 - 14.00 Διάλειμμα / Ελαφρύ γεύμα    

14:00 – 14:20 

Μουσική, καλλιτέχνες & στερεότυπα 

Ασπασία Θεοφίλου, Καλλιτέχνης, Ιδρύτρια του κινήματος "Strong me" 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας 

14:20 – 14:30 Συζήτηση / Κλείσιμο  
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