
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Το KMOΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί στην ανοικτή 
ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η αφήγηση ιστοριών ως μέσο ενδυνάμωσης για τα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 και ώρα  
11.30 – 14.30 στο ξενοδοχείο Civitel Olympic (Λεωφ. Κηφισίας 2A, Μαρούσι, 151 25). 

Στην εκδήλωση θα συζητήσουμε για το έργο των δήμων και πρωτοβουλίες οργανισμών που 
στοχεύουν στην κοινωνική ενδυνάμωση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας μέσω της αφήγησης 
και του τουρισμού, ενώ άτομα άνω των 65 ετών θα αφηγηθούν ιστορίες για περιοχές της 
«παλιάς» Αθήνας και θα μοιραστούν μαζί μας αναμνήσεις. 

 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Εγγραφείτε στην εκδήλωση εδώ: https://forms.gle/Z6mYAj5akaBvPwUz8  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

11.30 – 12.00 Προσέλευση και εγγραφές  

12.00 - 12.25 Η συμβολή των Δήμων και των Κέντρων Φιλίας στην κοινωνική 
ενδυνάμωση των ηλικιωμένων 

 Ζωή Αμαξοπούλου, Εντεταλμένη Σύμβουλος Δημάρχου στα ΚΕΦΙ 
(πρώην Κ.Α.Π.Η.), Δήμος Περιστερίου  

 Ευγενία Κατούφα, Εντεταλμένη σύμβουλος στον τομέα Κοινωνικής 
Πολιτικής (οικογένεια, ισότητας των δύο φύλων, εθελοντισμός, 
Κ.Α.Π.Η.), Δήμος Χαλανδρίου  

 Νάση Σιαφάκα, Υπεύθυνη Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Δήμου 
Χαλανδρίου 

12.25 - 12.40 

 

Ο τουρισμός για την Τρίτη ηλικία: Το πρόγραμμα eSilver Tour  

 Δρ. Μυρτώ-Μαρία Ράγγα, 50και Ελλάς  

12.40 – 13.00 Μικτή Πολυφωνική Χορωδία 60+  Δήμου Χαλανδρίου  

13.00 – 13.15 Διάλειμμα (καφές & βουτήματα) 

https://www.kmop.gr/
https://www.google.com/maps/place/Civitel+Olympic/@38.0334919,23.7958437,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x39eed078738ad5a3?sa=X&ved=2ahUKEwibwuK38sX2AhXmQvEDHbS8CtMQ_BJ6BAg_EAU
https://www.google.com/maps/place/Civitel+Olympic/@38.0334919,23.7958437,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x39eed078738ad5a3?sa=X&ved=2ahUKEwibwuK38sX2AhXmQvEDHbS8CtMQ_BJ6BAg_EAU
https://forms.gle/Z6mYAj5akaBvPwUz8


 

13.15 – 13.40 Αφηγήσεις ιστοριών από Τοπικούς Αφηγητές 

 Η περιοχή του Χαλανδρίου παλιά και τώρα  

13.40 – 14.00  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα TSITour 

 Παρουσίαση δράσεων  
 Βίντεο Τοπικών Αφηγητών/τριών 

Εύα Σαλματάνη, Υπεύθυνη πρωτοβουλίας TSITour στην Ελλάδα 

14.00 – 14.30 Ερωτήσεις / Κλείσιμο Εκδήλωσης 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Με βάση τα νέα μέτρα (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681) για την πρόληψη της διασποράς της COVID-
19 για την είσοδό σας στον χώρο της εκδήλωσης είναι απαραίτητα τα εξής: 

 Προεγγραφή στην εκδήλωση 

 Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης 

 Ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης 

 Χρήση προστατευτικής μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια 

 

Σχετικά με τη δράση TSITour  

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης Erasmus+ με τίτλο TSITour - 

Εκπαίδευση για την Κοινωνική Ένταξη στον Τουρισμό, συμπεριλαμβάνοντας τα άτομα μεγαλύτερης 

ηλικίας στην Τουριστική Βιομηχανία ως Τοπικοί Αφηγητές, η οποία  υλοποιείται στην Ελλάδα από το 

ΚΜΟΠ. Η δράση στοχεύει στην προώθηση της αφήγησης ιστοριών (storytelling) στον Τουρισμό από 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, συμβάλλοντας στην κοινωνική ένταξη και δραστηριοποίηση τους. Δείτε 

στο κανάλι μας στο YouTube σχετικά βίντεο αφήγησης ιστοριών από αφηγητές/τριες 65+. 

 

 

 

https://tsitour.eu/
https://tsitour.eu/
https://tsitour.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCMEos9Z5syK_bdJkK0YtNiQ


 

 


