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Το  σας προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα 
Η εκδήλωση 

πραγματοποιείται στα πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την  και θα 
φιλοξενηθεί στο  (Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144).  

Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στις ιστορίες των Τοπικών Αφηγητών και Αφηγητριών για την Αθήνα 
μέσα από τα βιώματα και τις γνώσεις τους. Πέντε ιστορίες για διαφορετικές περιοχές της Αθήνας θα 
ενώσουν τις μνήμες μας για την παλιά και τη σημερινή Αθήνα, ενώ μία ακόμα ιστορία έκπληξη θα 
μας φέρει κοντά σε μία όμορφη πόλη της Ελλάδας.  

Εύα Σαλματάνη, Υπεύθυνη Διαχείρισης έργου TSITour, ΚΜΟΠ- Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και 
Καινοτομίας  

ΜΚΟ People Behind, Άκτιος - Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Εταιρεία Ανάπτυξης & 
Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Πρόγραμμα This is Athens with a Local, ΜΚΟ 50+ Hellas 

Εύα Σαλματάνη, Υπεύθυνη Διαχείρισης έργου TSITour, ΚΜΟΠ- Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και 
Καινοτομίας  

 

Πηνελόπη Κυρίτση, ωφελούμενη People Behind 

Δανάη Μπογιατζή, μέλος This is Athens with a Local 

Μάνος Καστρινάκης, ωφελούμενος 50+ Hellas 
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Θέμης Κουκουμπέτσος, συνταξιούχος 

     

Συμεών Βοσκόπουλος, συνταξιούχος 

 

Ελένη Γκουλιώτη & Γεωργία Μηνά, εκπαιδευόμενες TSITour, φοιτήτριες ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ  

       

 

Τη συζήτηση θα συντονίσει εκ μέρους του ΚΜΟΠ η Εύα Σαλματάνη, Υπεύθυνη Διαχείρισης του 
έργου TSITour. 

 

Οι θέσεις για την εκδήλωση είναι περιορισμένες. Η προεγγραφή στην εκδήλωση είναι 
υποχρεωτική.  

 

https://forms.gle/iPHx2pkYVDtimsdk7  

 

Για την είσοδό σας στην εκδήλωση, παρακαλείσθε όπως προσκομίσετε πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή νόσησης. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την εκδήλωση, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας στο tsitour@kmop.eu / Salmatani.e@kmop.org και τηλεφωνικά στο 210 

3637547 

 

https://forms.gle/iPHx2pkYVDtimsdk7
mailto:Salmatani.e@kmop.org

