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Εισαγωγή 

 
Το παρόν έγγραφο με τίτλο «Μεθοδολογικό Πλαίσιο & Προσέγγιση για τη Χαρτογράφηση της 
Μουσικής της Μετανάστευσης» αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ‘Mapping the Music of 
Migration’ («Χαρτογραφώντας τη Μουσική της Μετανάστευσης»), το οποίο χρηματοδοτείται από 
το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο αναλυτικά, το έγγραφο περιλαμβάνει: 
 

1. μία λεπτομερή αξιολόγηση της μουσικής ως εργαλείου για την ενίσχυση της κοινωνικής 
ένταξης  (IO – A1)·  

2. μία ανάπτυξη προσεγγίσεων για τη χρήση της μουσικής ως εργαλείου για την ενίσχυση της 
κοινωνικής ένταξης (IO – A2)·       

3. τον προσδιορισμό των πιθανών τομέων που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη κοινωνικής 
συνοχής και της ομάδας-στόχου (IO – A3). 

 
Η παρούσα έκθεση εξετάζει το πλαίσιο εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε το έργο, καθώς και τον 
λόγο για τον οποίο η συζήτηση για τη μουσική ως μέσο διαπολιτισμικής ικανότητας είναι ένα απλό 
αλλά αποτελεσματικό εργαλείο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε πολλές πραγματικές καταστάσεις. 
Παράλληλα, επισημαίνει την ανεπάρκεια που παρατηρείται στη διεξαγωγή τέτοιων δράσεων σε 
επίπεδο τοπικών αρχών όσον αφορά την προσφορά χώρων για διαπολιτισμικές ανταλλαγές, οι οποίες 
στηρίζονται κυρίως στην ιδέα της συζήτησης για τη μουσική ως έναν τρόπο ανοίγματος περαιτέρω 
συνομιλιών. Εκτός από αυτό, περιλαμβάνει χρήσιμες οδηγίες για την πραγματική διεξαγωγή της 
έρευνας, προς κάθε ενδιαφερόμενο οργανισμό, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των ερευνητικών 
ερωτημάτων, μεθόδων, διαδικασιών και εργαλείων. Επομένως, το εν λόγω Πνευματικό Προϊόν 
παρουσιάζει το πλαίσιο και τις μεθόδους του έργου, ούτως ώστε όσοι/ες τυχόν ενδιαφέρονται να 
μπορούν να το/τις χρησιμοποιήσουν. Λειτουργεί ως βάση για τα Μουσικά Εργαστήρια MaMuMi, όπου 
οι συμμετέχοντες/ουσες θα ενθαρρυνθούν να διηγηθούν τις ιστορίες των τραγουδιών τους, για τις 
οποίες διατίθεται δωρεάν ένας οδηγός χρήστη και ένα βίντεο με οδηγίες (animated video). Τέλος, το 
έγγραφο παραθέτει παραδείγματα των προσαρμογών που πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας 
Covid 19, η οποία επηρέασε τις ερευνητικές πρακτικές του έργου τον Μάρτιο του 2020.  
 
 
 

Σύνοψη Έργου 
 
Το MaMuMi “Mapping the Music of Migration” είναι ένα διετές πανευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ 
μουσικής κληρονομιάς που εστιάζει στη συζήτηση για τη μουσική και το τραγούδι ως εργαλεία 
προώθησης της διαπολιτισμικής ικανότητας. Υλοποιείται από ένα σχήμα επτά (7) συνεργαζόμενων 
φορέων από τη Βουλγαρία (Know and Can), την Κύπρο (CSI-Center for Social Innovation Ltd), την 
Ελλάδα (KMOΠ-Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας), την Ιταλία (CSC Danilo Dolci), τη 
Νορβηγία (Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Inland), την Ισπανία (Asociación Caminos) και 
το Ηνωμένο Βασίλειο (Πανεπιστήμιο του Gloucestershire). Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συλλογή, 
την επεξεργασία και τη μεταφόρτωση των «Ιστοριών Τραγουδιών», οι οποίες είναι ιστορίες για τη 
μουσική, σε μία διαδραστική εφαρμογή (app). Oι εν λόγω ιστορίες επικεντρώνονται σε «μουσικά 
κομμάτια-κληρονομιά», δηλαδή τα τραγούδια ή τη μουσική που κληρονόμησαν οι μετανάστες/ριες, 
ενώ η συζήτηση γύρω από αυτά δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ευαισθητοποίησή τους ως προς 
την ποικιλομορφία στα ειδικά σχεδιασμένα Μουσικά Εργαστήρια MaMuMi. 
 
Το έργο διέπεται από την αρχή ότι οι καινοτόμοι χώροι κατάρτισης μπορούν να αποτελέσουν μέρος 
ευρύτερων στρατηγικών ένταξης, ούτως ώστε να συμβάλουν ενεργά στην αντιμετώπιση των 



 

 2 

ζητημάτων ποικιλομορφίας και κοινωνικής ένταξης που είναι κοινά σε ολόκληρη την ΕΕ. Το έργο 
ξεκινά με μία ανασκόπηση της θεωρίας και της πρακτικής στον τομέα της μουσικής ως εργαλείου 
ένταξης. Κατόπιν, συνεχίζει με την ανάπτυξη ενός οδηγού χρήστη, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από συναφείς ΜΚΟ, και μίας ακουστικής συλλογής μελετών περίπτωσης από τα εργαστήρια. Τέλος, 
θα δημιουργήσει έναν διαδραστικό χάρτη που τοποθετεί την ιστορία κάθε μετανάστη/ριας για τη 
μουσική του/της κληρονομιά σε ένα σημείο αφετηρίας και ιχνηλατεί την πορεία του ταξιδιού της στην 
Ευρώπη. Απώτερος σκοπός του έργου είναι να αξιοποιήσει την αφήγηση για τη μουσική ως θετικό 
μηχανισμό για την αντιμετώπιση των αρνητικών στερεοτύπων και τη δημιουργία χώρων ελεύθερης 
έκφρασης μέσω της αφήγησης ιστοριών (storytelling) σχετικά με τη μουσική.  
 
Τα αποτελέσματα που αναμένεται να επιτευχθούν στο πλαίσιο του έργου MaMuMi είναι τα εξής:  

1. Ενισχυμένη κατανόηση των ιστοριών και του συναισθηματικού παρελθόντος των 
μεταναστών/ριών· 

2. Αυξημένη κατανόηση από τους μετανάστες του παρελθόντος του προσωπικού των ΜΚΟ 
(καθώς οι εκπαιδευτές/εύτριες θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στα εργαστήρια 
καταθέτοντας τις προσωπικές τους ιστορίες τραγουδιών - αν και αυτές δεν θα χαρτογραφηθούν 
στην εφαρμογή)· 

3. Προβολή συγκεκριμένων μεταναστευτικών ταξιδιών από τους/τις ίδιους/ες τους/τις 
μετανάστες/ριες που διηγούνται την ιστορία του τραγουδιού/μουσικής που επέλεξαν μέσω της 
μεθόδου MaMuMi. 

 
Υπάρχουν σχετικά λίγα στοιχεία, έρευνες ή μελέτες για τη σχέση των μεταναστών με τη μουσική ως 
ακροατές και καταναλωτές και ακόμη λιγότερα για την αντίληψη ότι η συζήτηση για τη μουσική θα 
μπορούσε να αποτελέσει μία ιδανική αφορμή για την έναρξη άλλων συζητήσεων με τους πολίτες της 
χώρας υποδοχής. Οι συζητήσεις αυτές, θα μπορούσαν με τη σειρά τους να προσφέρουν την ευκαιρία 
για διαπολιτισμικές συζητήσεις, τη δημιουργία νέων γνώσεων και την ανάπτυξη αμοιβαίας 
κατανόησης. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, είναι μείζονος σημασίας να εφοδιάσουμε τους/τις 
εργαζόμενους/ες των ΜΚΟ με όλες τις απαραίτητες ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες για να 
αποκτήσουν πρόσβαση και να είναι σε θέση να διεξάγουν τα Μουσικά Εργαστήρια MaMuMi που θα 
διευκολύνουν τον διαπολιτισμικό διάλογο μέσω της από κοινού αφήγησης ιστοριών που 
δημιουργούνται από τη μουσική. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το έργο έχει θέσει τρεις 
επιμέρους βασικούς στόχους: 
 

1. Να προσφέρει στους/στις μετανάστες/ριες έναν χώρο στον οποίο θα μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τη μουσική για να πουν τις ιστορίες των τραγουδιών τους και έτσι να 
ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και τη θέση τους στο νέο ή αφιλόξενο περιβάλλον της χώρας 
φιλοξενίας,  

2. Να παράσχει στο προσωπικό που εργάζεται σε ΜΚΟ με μετανάστες/ριες ένα εργαλείο (το 
εργαστήριο MaMuMi) που θα βοηθήσει στη βαθύτερη κατανόηση του κοινού στο οποίο 
απευθύνονται και 

3. Να αποτυπώσει τις ιστορίες και τα ταξίδια των μεταναστών/ριών με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών. 

 
 
Εργασία O1 – A1. Λεπτομερής Αξιολόγηση της μουσικής ως εργαλείου για την ενίσχυση της 
κοινωνικής ένταξης 
Η εργασία αυτή, αποτελείται από δύο (2) μέρη: 
i. Μία ανασκόπηση δημοσιευμένων ερευνών ή μελετών που έχουν διεξαχθεί σε εθνικό επίπεδο ή 

επίπεδο ΕΕ. 
ii. Μία ομάδα εστιασμένης συζήτησης (focus groups) με τη συμμετοχή 6-10 μεταναστών/ριών και 
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εκπροσώπων ενώσεων/οργανώσεων μεταναστών ή/και λοιπών οργανώσεων που στηρίζουν 
μετανάστες/ριες. 

 
Τα θέματα που θα αναδειχθούν από την έρευνα τεκμηρίωσης και τη βιβλιογραφική ανασκόπηση θα 
διερευνηθούν περαιτέρω μέσω της διενέργειας ομάδων εστιασμένης συζήτησης/συνεντεύξεων με 
γυναίκες πρόσφυγες/μετανάστριες/αιτούσες άσυλο, προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα 
των ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται στις εν λόγω ομάδες. Οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης 
/συνεντεύξεις έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι μία οικονομικά συμφέρουσα ερευνητική μέθοδος, ενώ 
παράλληλα παρέχουν τη δυνατότητα στον/στην ερευνητή/ήτρια να επεξεργαστεί σε μεγαλύτερο 
βάθος τις απαντήσεις των συμμετεχόντων/ουσών και να ζητήσει σχετικές διευκρινίσεις. Όλοι οι 
εταίροι συνέβαλαν από κοινού στην ανάπτυξη του ερωτηματολογίου της ομάδας εστιασμένης 
συζήτησης, στην περιγραφή των κύριων ευρημάτων από τις εν λόγω ομάδες και στην ανάδειξη των 
θεμάτων που ενδιέφεραν την επόμενη φάση της έρευνας. 
 
Εργασία O1 – A2: Ανάπτυξη Προσεγγίσεων για τη χρήση της Μουσικής ως εργαλείου για την 
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης 
Η ομάδα έργου θα πρέπει να αξιολογήσει τα ευρήματα που προέκυψαν από την ομάδα εστιασμένης 
συζήτησης και να εντοπίσει τυχόν κενά που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Όπως γίνεται φανερό από 
τις εθνικές εκθέσεις, όλες οι χώρες, σε διαφορετική βέβαια κλίμακα, αντιμετωπίζουν παρόμοια 
προβλήματα που αφορούν την έλλειψη πρόβλεψης για συζήτηση σχετικά με τη μουσική. Με βάση 
αυτό το δεδομένο, η εν λόγω εργασία θέτει στην ομάδα το ερώτημα: «ΠΩΣ μπορούν να 
πραγματοποιηθούν τα εργαστήρια MaMuMi ενσωματώνοντας στο περιεχόμενό τους τη διάσταση της 
μουσικής;» 
 
Εργασία O1 – A3: Προσδιορισμός πιθανών τομέων που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη 
κοινωνικής συνοχής και της ομάδας-στόχου 
Η ομάδα έργου καλείται να αξιολογήσει τα ευρήματα που προέκυψαν από την ομάδα εστιασμένης 
συζήτησης και να εντοπίσει τυχόν κενά που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Όπως γίνεται φανερό από 
τις εθνικές εκθέσεις, όλες οι χώρες, σε διαφορετική κλίμακα, αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα 
που αφορούν την έλλειψη πρόβλεψης για συζήτηση σχετικά με τη μουσική. Η εν λόγω εργασία θέτει 
στην ομάδα το ερώτημα: «ΠΟΥ μπορούν να πραγματοποιηθούν τα εργαστήρια MaMuMi 
ενσωματώνοντας στο περιεχόμενό τους τη διάσταση της μουσικής;» 
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IO1 A1 (i) – Εθνικές Εκθέσεις – περίληψη 

 
Όλοι οι εταίροι διεξήγαγαν εκθέσεις έκτασης 3.500 λέξεων στις οποίες πραγματοποίησαν ανασκόπηση 
δημοσιευμένων μελετών σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την ένταξη των μεταναστών 
(συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο). Στις επόμενες παραγράφους, 
παρουσιάζονται οι περιλήψεις αυτών των εκθέσεων με τα βασικά ευρήματα τους. Ειδικότερα, οι 
εκθέσεις περιλάμβαναν τα εξής:   

• την κατάσταση που επικρατεί ως προς τη μετανάστευση σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, 
• τα τελευταία στοιχεία και τις τάσεις της μετανάστευσης, και  
• τη σημασία της παροχής μουσικών/καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο 

πρωτοβουλιών εθνικής πολιτικής.  
 
Στις εκθέσεις επισημάνθηκε σε μεγάλο βαθμό, και σύμφωνα με τις προσδοκίες μας από την έρευνα 
που διεξήχθη τον Μάρτιο του 2019, ότι υπάρχουν ελάχιστες ή καθόλου εθνικές πολιτικές για την 
κοινωνική ένταξη των μεταναστών στις χώρες φιλοξενίας μέσω της παροχής καλλιτεχνικών 
δραστηριοτήτων. Παρά τις διαφορές ως προς τη γεωγραφική θέση και τον αντίκτυπό της στο μέγεθος 
και το προφίλ της μετανάστευσης, δεν φαίνεται να υπάρχουν κοινά σημεία σε εθνικό επίπεδο όσον 
αφορά τη διάθεση χώρων για την ενθάρρυνση διαπολιτισμικών συζητήσεων στο πλαίσιο κοινών 
ενταξιακών πολιτικών. Ορισμένοι εταίροι τόνισαν μάλιστα την άνοδο πολιτικών κομμάτων στις χώρες 
τους, τα οποία επιμένουν στη χρήση μίας αντιμεταναστευτικής ρητορικής (Ιταλία, Νορβηγία, 
Ηνωμένο Βασίλειο).  
 
Επιπλέον, οι εμπειρίες μετανάστευσης των εταίρων διαφέρουν μεταξύ τους όσον αφορά τον αριθμό 
των μεταναστών ως ποσοστό του πληθυσμού και εάν πρόκειται για χώρα «διέλευσης» (Κύπρος, 
Ελλάδα) ή «χώρα προορισμού» (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία). Η σημερινή γεωπολιτική έχει καθορίσει 
το μεγάλο ποσοστό των μεταναστών από τη Μέση Ανατολή σε όλες τις περιπτώσεις, αν και η 
γεωγραφία και η γλώσσα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σύσταση των χωρών προέλευσης  των 
μεταναστών σε άλλες (ισπανόφωνοι και εύποροι Βορειοευρωπαίοι στην Ισπανία, Βορειοευρωπαίοι 
στη Νορβηγία). 
 
Στη Βουλγαρία, οι πέντε (5) πρώτες χώρες προέλευσης των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο 
είναι η Λιβύη, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Ιράν και η Συρία. Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει αυτά 
τα στοιχεία καθώς και το ποσοστό απόρριψης των αιτήσεων ασύλου. Ένα σημείο που έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον εδώ είναι ο αριθμός των ανιθαγενών. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι άνδρες αποτελούν 
το 62% του συνόλου των μεταναστών, οι γυναίκες το 10% και τα παιδιά το 28%.  
 
 

 
 
Στην Κύπρο, τα στατιστικά στοιχεία του 2018 δείχνουν ότι οι δέκα (10) πρώτες χώρες προέλευσης 
των αιτούντων άσυλο ήταν η Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (26%),  η Ινδία (11%),  το 



 

 5 

Μπαγκλαντές (8%), το Πακιστάν (8%),  το Καμερούν (7%),  η Αίγυπτος (5%), το Βιετνάμ (5%), 
η Γεωργία (5%), το Ιράκ (5%),  η Σρι Λάνκα (4%) και 16% από άλλες (ό.π.). Και η Κύπρος έχει 
γνωρίσει μεγάλη αύξηση της μετανάστευσης κατ’ αναλογία με την κοινότητα υποδοχής της. Για την 
ακρίβεια, έχει καταγραφεί ως η χώρα με το 3ο υψηλότερο ποσοστό μετανάστευσης σε σχέση με το 
μέγεθος του πληθυσμού των γηγενών, με περίπου 24,8 μετανάστες ανά 1.000 κατοίκους, μετά τη 
Μάλτα και το Λουξεμβούργο (Μετανάστευση σε χώρες της ΕΕ: 4,4 εκατομμύρια το 2017, 2019). Σε 
ό,τι αφορά την αποδημία, η Κύπρος κατέγραψε το 2ο υψηλότερο ποσοστό το 2017 με 18 αποδήμους 
ανά 1.000 κατοίκους. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, συνήχθη το συμπέρασμα ότι τον Ιανουάριο του 
2018, η Κύπρος ήταν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, όπου οι αλλοδαποί ήταν κυρίως πολίτες 
άλλου κράτους μέλους. Πέραν αυτού, η Κύπρος διαθέτει υψηλό ποσοστό ξένων πολιτών (10% ή 
μεγαλύτερο του γηγενούς πληθυσμού). 
 
Από το 1990, λόγω της κατάρρευσης των κομμουνιστικών καθεστώτων στην Ευρώπη, η Ελλάδα 
κατέστη de facto χώρα μόνιμης διαμονής μεταναστών που προέρχονταν από την Κεντρική, Ανατολική 
Ευρώπη και την Αλβανία. Το 2015 η εικόνα της μετανάστευσης στην Ελλάδα άλλαξε ριζικά. Η χώρα 
μεταμορφώθηκε από σημείο προορισμού σε σημείο διέλευσης και άρχισε να δέχεται μεγάλους 
αριθμούς ανθρώπων δια θαλάσσης. Ήδη από το 2015, το επίκεντρο έχει μετατοπιστεί στην εξέταση 
αιτημάτων διεθνούς προστασίας. 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για τη μετανάστευση που παρουσιάζουν τον αριθμό των 
μακροχρόνιων μεταναστών που φθάνουν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια κάθε έτους αναφοράς, το 
2018 ήρθαν στη χώρα 119.489 άτομα, το 2017 112.247 άτομα και  το 2016 116.867 άτομα. Οι αριθμοί 
αυτοί είναι πολύ υψηλότεροι σε σύγκριση με τους 64.445 μετανάστες που έφτασαν στην Ελλάδα το 
2015 και άλλους 59.013 το 2014. Στο παρακάτω γράφημα, κρίνεται απαραίτητο να επανεξεταστεί ο 
αριθμός των μεταναστών που έφθασαν στην Ελλάδα από το 2008 έως το 2017, καθώς από το 2016 
υπήρξε σημαντική αύξηση των ατόμων που κατέφθαναν στη χώρα λόγω της προσφυγικής κρίσης.  

 
Γράφημα 1 : Μετανάστευση, Eurostat 2019 
Πηγή: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00176/default/table?lang=en. 
 
 
Οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε σχέση με την Τουρκία και τα Βαλκάνια έχουν επηρεάσει την άφιξη 
προσφύγων δια θαλάσσης και ξηράς στην Ελλάδα. Η τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί 
χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό μεταναστών που κρατούνται σε καταυλισμούς σε νησιά του 
Αιγαίου, όπως η Λέσβος και συγκεκριμένα, στη Μόρια. Η εμπειρία της Ελλάδας από τη μετανάστευση 
περιλαμβάνει απότομες αλλαγές όσον αφορά την πολυπλοκότητα των πολιτικών αποφάσεων για τα 
σύνορα και την κινητικότητα που παρατηρείται από τους γεωγραφικούς γείτονές της. 
 
Οι στατιστικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο δείχνουν ότι η Ιταλία βρίσκεται στην 4η  θέση μεταξύ των 
κρατών της ΕΕ που φιλοξενούν μετανάστες (που «γεννήθηκαν σε χώρες του εξωτερικού») με 6,1 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00176/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00176/default/table?lang=en
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εκατομμύρια μετανάστες. Τις τρεις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν η Γερμανία (12,1 εκατομμύρια), το 
Ηνωμένο Βασίλειο (9,3 εκατομμύρια) και η Γαλλία (8,2 εκατομμύρια), ενώ στην 5η θέση βρίσκεται η 
Ισπανία (6,0 εκατομμύρια). Τα στατιστικά αυτά στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί και εκπονηθεί από τη 
Eurostat και αφορούν το έτος 2017. Όπως προαναφέρθηκε, την 1η Ιανουαρίου 2018, καταγράφηκαν 
6,1 εκατομμύρια μετανάστες στην Ιταλία. Η Σικελία, όπως και η Ιταλία, φαίνεται να χαρακτηρίζεται 
από έναν ετερογενή πληθυσμό από την άποψη της χώρας προέλευσης των μεταναστών. Την 1η 
Ιανουαρίου 2018, οι εθνικότητες που καταλάμβαναν τις πέντε πρώτες θέσεις και αντιπροσώπευαν λίγο 
λιγότερο από το 60% των αλλοδαπών που διαμένουν στη Σικελία ήταν κυρίως Ρουμάνοι (σχεδόν το 
30% των αλλοδαπών), Τυνήσιοι (10,5%), Μαροκινοί (7,8%), Σριλανκέζοι (7,0%) και Αλβανοί 
(4,5%). Λαμβάνοντας υπόψη την εθνικότητα προέλευσης, η πολυπληθέστερη κοινότητα στη Σικελία 
είναι η τυνησιακή, με 17.988 κατόχους αδειών διαμονής, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν άνδρες 
(67,1%), ακολουθούμενη από τη μαροκινή κοινότητα (13.827) με αντίστοιχη πλειοψηφία ανδρών 
(57,2%). Η τρίτη πολυπληθέστερη εθνικότητα ήταν οι  Σριλανκέζοι (11.933 άτομα) με περισσότερους 
από τους μισούς να είναι άνδρες (52,5%). Στις επόμενες θέσεις της κατάταξης ακολουθούν πολίτες 
από την Αλβανία (7.646), την Κίνα (6.732) και το Μπαγκλαντές (6.558). Αν και οι δύο πρώτες 
εθνικότητες δείχνουν μία σχετική ισορροπία μεταξύ των φύλων, με μικρή αριθμητική επικράτηση των 
ανδρών, η μπαγκλαντεσιανή κοινότητα φαίνεται πως διακρίνεται από μία ισχυρή παρουσία ανδρών 
στους κόλπους της (75,1%).   
 
Η Ιταλία έχει εφαρμόσει μία σειρά διαφορετικών νόμων σχετικά με τη μετανάστευση (1998, 2002, 
2017, 2018) και μάλιστα όλοι τους περιέχουν λεπτομερείς ρυθμιστικές διατάξεις γύρω από τα 
δικαιώματα διαμονής και απασχόλησης. Άξια λόγου στην περίπτωση της Ιταλίας είναι η ύπαρξη 
σχεδίων περιφερειακής παρέμβασης για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, τα οποία προτείνουν 
τέσσερις άξονες δράσης. Ο τελευταίος από αυτούς τους άξονες δείχνει τις δυνατότητες παρέμβασης 
σε πολιτιστικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα τη δημιουργία ενός χώρου όπου μπορούν να 
υλοποιηθούν τα εργαστήρια MaMuMi. Στόχος των εν λόγω παρεμβάσεων είναι η προώθηση της 
ενεργού συμμετοχής των μεταναστών στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου 
μέσω της ενίσχυσης σχετικών οργανώσεων.  
 
Ο αριθμός των μεταναστών στη Νορβηγία εξακολούθησε να αυξάνεται κατά το μεγαλύτερο μέρος 
της δεκαετίας του 2010. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, ο συνολικός αριθμός 
των 944.400 μεταναστών πρώτης ή δεύτερης γενιάς στη Νορβηγία ισοδυναμεί με περίπου το 17,7 % 
του νορβηγικού πληθυσμού (Statistics Norway 2019a). Ο μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών 
προέρχεται από την Πολωνία, τη Λιθουανία, τη Σουηδία, τη Συρία, τη Σομαλία, τη Γερμανία και 
το Ιράκ. Η καθαρή μετανάστευση στη Νορβηγία, το 2018, ανήλθε σε 18.103 άτομα, αριθμός 
μειωμένος σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 3.246 άτομα (Statistics Norway, n.d.). Το 2019 οι 
πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στη Νορβηγία ήταν 233.794, αριθμός αυξημένος κατά 5.633 άτομα 
(2,5%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι πρόσφυγες με νορβηγική υπηκοότητα είναι 74.132 
άνδρες και 66.970 γυναίκες (141.102 συνολικά), ενώ οι πρόσφυγες με ξένη υπηκοότητα είναι 53.187 
άνδρες και 39.505 γυναίκες (92.692 συνολικά). Το 2018, ο  συνολικός αριθμός των αιτούντων/σών 
άσυλο ήταν 2.655, εκ των οποίων οι 1.090 ήταν γυναίκες (323 παιδιά) και οι 1.565 άνδρες (468 παιδιά). 
Από αυτούς/ές, οι 1.333 έλαβαν έγκριση της αίτησης ασύλου που υπέβαλαν, ενώ οι 548 έλαβαν 
απορριπτική απόφαση. Στους υπολοίπους, χορηγήθηκε άλλου είδους προστασία ή εξασφαλίστηκε 
μετεγκατάσταση σε ασφαλή τρίτη χώρα (Norwegian Directorate of Immigration, 2018).  
 
 
Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ισπανία είναι η χώρα με τον τρίτο υψηλότερο αριθμό μεταναστών 
(643.684) μετά τη Γερμανία και τη Γαλλία και τoν τέταρτο υψηλότερο στην Ευρώπη, αν 
συμπεριλάβουμε και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ως χώρα στα σύνορα της ΕΕ με τη Βόρεια Αφρική, η 
Ισπανία έχει φιλοξενήσει συχνά μετανάστες και πρόσφυγες πριν από την πρόσφατη μεταναστευτική 
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κρίση, ενώ οι περισσότεροι μετανάστες εκτός ΕΕ είναι από την Αφρική και σχετικά λιγότεροι από 
χώρες της Μέσης Ανατολής. Η μεγαλύτερη κοινότητα Αφρικανών μεταναστών στην Ισπανία 
προέρχεται από το Μαρόκο. Επιπλέον, μία ακόμη πιο σημαντική περιοχή προέλευσης μεταναστών 
είναι η Λατινική Αμερική, από όπου πολλοί άνθρωποι επιλέγουν την Ισπανία ως προορισμό τους στην 
Ευρώπη, πιθανότατα λόγω της κοινής γλώσσας. Η Βενεζουέλα και η Κολομβία είναι οι συνηθέστερες 
χώρες προέλευσης των Λατινοαμερικανών μεταναστών. Εκτός από αυτό, μεγάλες ομάδες μεταναστών 
προέρχονται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες εμπίπτουν σε 
ειδικό καθεστώς λόγω του ότι είναι πολίτες της ΕΕ (ή υπόκεινται σε οποιαδήποτε διευθέτηση 
εφαρμοστεί, αφού τερματιστεί η μεταβατική περίοδος μετά το Brexit).  
 
Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε μία μοναδική θέση εντός της Ευρώπης επί του παρόντος. Αφού 
υπερψήφισε με μικρή πλειοψηφία την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016, το ζήτημα 
της μετανάστευσης συζητήθηκε έντονα και οι λαϊκίστικες ομιλίες δημιούργησαν ένα περιβάλλον 
εχθρότητας εκ μέρους των πολιτικών και των ΜΜΕ γύρω από αυτό το θέμα. Η τρέχουσα πολιτική 
σύγχυση που επικρατεί σχετικά με τα δικαιώματα των μεταναστών να συνεχίσουν να εργάζονται στο 
Ηνωμένο Βασίλειο σε συνδυασμό με το ζήτημα του καθεστώτος εγκατάστασης για τους πολίτες της 
ΕΕ συνεπάγεται ότι η  διασφάλιση και η χρηματοδότηση σχετικών μέτρων ένταξης βρίσκονται χαμηλά 
στην πολιτική ατζέντα. Ωστόσο, μέχρι τον Μάρτιο του 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο βρισκόταν στη 
δεύτερη θέση (μετά τη Γερμανία) στην ΕΕ όσον αφορά τον αριθμό των μεταναστών (644.209) που 
είχε δεχτεί. Όμως, ακόμη και μετά την ψηφοφορία για την έξοδο από την ΕΕ τον Ιούνιο του 2016, τα 
στοιχεία για τη μετανάστευση εξακολουθούν να παραμένουν σε γενικές γραμμές τα ίδια. Οι 
μετανάστες στο Ηνωμένο Βασίλειο προέρχονται επί του παρόντος από την Πολωνία, την Ινδία, το 
Πακιστάν, τη Ρουμανία, την Ιρλανδία, τη Γερμανία και τη Νότια Αφρική, το Μπαγκλαντές και την 
Κίνα. 
https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/migrants-in-the-uk-an-overview/ 
 
 
Με ένα τόσο ευρύ φάσμα εθνικών εταίρων, είναι αναμενόμενο ότι το επίπεδο των διαπολιτισμικών 
πολιτικών ποικίλλει σε ολόκληρο το έργο. Σε αρκετές περιπτώσεις (Νορβηγία, Κύπρος, Ελλάδα), είναι 
κατανοητό ότι οι τέχνες μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για την κοινωνική ένταξη των 
μεταναστών/ριών. Παρά ταύτα, παρατηρείται συχνά ότι την υλοποίηση τέτοιων πρωτοβουλιών 
αναλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό ιδιωτικοί οργανισμοί και ΜΚΟ. Όπως σημειώνει ο Ισπανός εταίρος 
του έργου, «γενικά, οι πρωτοβουλίες οργανώνονται συνήθως σε ένα βασικό επίπεδο, από τοπικούς 
οργανισμούς ή πολιτιστικά ιδρύματα και, ως εκ τούτου, τείνουν να αυτοχρηματοδοτούνται ή να 
χρηματοδοτούνται από τον ιδιωτικό τομέα. Βέβαια, επιδεικνύουν προθυμία να εργαστούν για την 
ένταξη των μεταναστών στην τοπική κοινωνία και αναγνωρίζουν τη δύναμη της μουσικής να 
ενσωματώνει μειονεκτούσες ομάδες στον κοινωνικό ιστό. Εντούτοις, όπως συμβαίνει και με πολλές 
άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες ένταξης στην Ισπανία, δεν υπάρχει εθνική πρωτοβουλία για τον 
σκοπό αυτό, ούτε πολιτική για τη χρήση της μουσικής στη διαδικασία της ένταξης». Η Νορβηγία 
έδειξε να είναι ελαφρώς πιο πρόθυμη να χρηματοδοτήσει πρωτοβουλίες σε σχέση με άλλες χώρες-
εταίρους για τη δημιουργία χώρων στο πλαίσιο της παροχής καλλιτεχνικών και μουσικών 
δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της διαπολιτισμικής ανταλλαγής. Υπήρξε σχετική κρατική 
χρηματοδότηση τοπικών πρωτοβουλιών (το μεγάλο πακέτο 2 εκατομμυρίων ευρώ, το 2018, διατέθηκε 
κυρίως σε ήδη καθιερωμένα ιδρύματα, όπως η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Όσλο, το Ίδρυμα 
Καλειδοσκόπιο και ούτω καθεξής). Τα προηγούμενα πακέτα χρηματοδότησης για τοπικές 
πρωτοβουλίες σταμάτησαν (οι υφιστάμενες πρωτοβουλίες γενικά δεν έλαβαν ανανέωση της 
χρηματοδότησης), αφότου ο αριθμός των μεταναστών στη Νορβηγία άρχισε να μειώνεται το 2017.  
 
 
Χώρα Παραδείγματα υφιστάμενων καλλιτεχνικών και μουσικών πρωτοβουλιών που 

https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/migrants-in-the-uk-an-overview/
https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/migrants-in-the-uk-an-overview/
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στοχεύουν στην ένταξη των μεταναστών/ριών 
Βουλγαρία   Το Φεστιβάλ Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Βουλγαρίας διοργανώνεται από το 

2018 και εξής από τη ΜΚΟ “Global Creativity Association”. 
 Το Φεστιβάλ “Between the people and cultures” («Μεταξύ ανθρώπων και 

πολιτισμών») παρουσιάζει την τέχνη και τον πολιτισμό των τοπικών κοινοτήτων, 
καθώς και των κοινοτήτων προσφύγων και μεταναστών που ζουν στη Σόφια. 

 Η πρωτοβουλία “Multi Kulti Kitchen” που διοργανώνεται στη Σόφια της 
Βουλγαρίας επιδιώκει να προσελκύσει τοπικούς πληθυσμούς μέσω δημιουργικών 
παρουσιάσεων που εστιάζουν στις κουζίνες άλλων πολιτισμών.  

Κύπρος Sistema Cyprus 
 Arte Migrante Cyprus 
 Re-bE The Music Listening Method – Music Movement 
 Ευρωπαϊκό έργο: NICER (New approach to strengthen the Cultural Integration of 

young Refugees) https://nicerproject.eu/#0 
Ελλάδα El Sistema (2017 και εξής) 
 Ο Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε μαθήματα μουσικής για πρόσφυγες στον 

Σκαραμαγκά. 
 Το 2018, στο νησί της Σάμου, οι άνθρωποι γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα 

Προσφύγων με μία μουσική βραδιά αφιερωμένη στα παιδιά και το δικαίωμά τους 
στην εκπαίδευση. 

 Οι ΜΚΟ Solidarity Now και Melissa διοργανώνουν εκδηλώσεις για την 
ενδυνάμωση των μεταναστριών και τις προσκαλούν να συμμετάσχουν σε 
«σεμινάρια θεραπείας» μέσα από τις τέχνες και τη μουσική. 

 Το πρόγραμμα HEART (HopE AcceleRaTor) προωθεί την ένταξη των αιτούντων 
άσυλο μέσω της βελτίωσης των γλωσσικών τους δεξιοτήτων, της ενημέρωσής 
τους για θέματα υγείας και πληροφορικής, αλλά και μέσω των τεχνών και της 
μουσικής. 

Ιταλία Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, περιόδου 2014–2020 (ΤΑΜΕ) 
Πολλά πολιτιστικά έργα χρηματοδοτούνται με κονδύλια του ΤΑΜΕ μέσω της 
υποβολής προσκλήσεων για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που μπορούν να 
προτείνουν ιδέες για την υλοποίηση έργων όπου η μουσική, και οι τέχνες 
γενικότερα, είναι τα κύρια εργαλεία για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
των μεταναστών και των προσφύγων. 

 “Diasporas” («Διασπορά»): μουσική μεταναστών στο Romaeuropa Festival 2019. 
 “MIGRARTI”: εθνικός διαγωνισμός για την παραγωγή εκπομπών σχετικά με τη 

μετανάστευση με τη συμμετοχή μεταναστών/ριών  
Η Γενική Διεύθυνση των Ζωντανών Παραστατικών Τεχνών, τμήμα του ιταλικού 
Υπουργείου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Τουρισμού, προωθεί και στηρίζει 
το πρόγραμμα “MigrArti – Performing arts”. Aπευθύνεται σε επαγγελματικούς 
φορείς ζωντανής ψυχαγωγίας που εκτελούν θεατρικά, χορευτικά και μουσικά έργα 
αφιερωμένα στην πολυφωνία των πολιτισμών που υπάρχουν σήμερα στην Ιταλία. 
Επιδιώκει να συμβάλει στην ενίσχυση και τη διάδοση των πολιτισμών προέλευσης 
των μεταναστευτικών κοινοτήτων που διαμένουν μόνιμα στην Ιταλία, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στους νέους δεύτερης γενιάς, με σκοπό την 
ενίσχυση της αμοιβαίας γνώσης, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της κοινωνικής 
ένταξης. 

 Το ευρωπαϊκό έργο “Create a puppet, create yourself” υλοποιείται στη Σικελία από 
τη ΜΚΟ CSC Danilo Dolci με στόχο να αναπτυχθεί, να δοκιμαστεί και να διαδοθεί 
μία καινοτόμος μέθοδος που θα στηρίζεται σε μία δημιουργική προσέγγιση της 

https://nicerproject.eu/#0
https://nicerproject.eu/#0
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εκπαίδευσης ενηλίκων. 
 REACT: Refugee Engagement And integration through Community Theatre 

Το έργο REACT χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, 
ήταν μία επιμέρους δράση των «Έργων ένταξης προσφύγων» του 2016 και 
υλοποιήθηκε στην Ιταλία από τη ΜΚΟ CSC Danilo Dolci. 

 BOEMI – Building Our Employment skill through Music Investigations  and  new 
media 
Το έργο BOEMI αποσκοπούσε στην ενίσχυση της εμπειρογνωσίας 36 
επαγγελματιών που εργάζονταν με νέους/ες από την Ευρώπη και την Αφρική μέσω 
της πειραματικής δοκιμής της Αμοιβαίας Μαιευτικής Προσέγγισης (που 
αναπτύχθηκε από τη ΜΚΟ CSC Danilo Dolci) στον τομέα της μουσικής και των 
ΤΠΕ. 

Νορβηγία Πρόγραμμα Breadth με σκοπό την επίτευξη του οράματoς «Τέχνες και πολιτιστική 
εκπαίδευση για όλους» (Norsk kulturskoleråd, 2016) 

 Στο πλαίσιο πολιτικών «προώθησης της ένταξης» [integreringsløft] από τη 
νορβηγική κυβέρνηση το 2018, χορηγήθηκαν 20 εκατομμύρια κορώνες 
Νορβηγίας (περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ) στον κρατικό προϋπολογισμό για 
πρωτοβουλίες και έργα στον τομέα των τεχνών και του πολιτισμού. Στόχος τους 
ήταν η τόνωση της ποικιλομορφίας και της ένταξης φιλοδοξώντας να 
«προσεγγίσουν κοινωνικές ομάδες που υποεκπροσωπούνται τόσο ως πολιτιστικοί 
παράγοντες/ερμηνευτές/καλλιτέχνες όσο και ως ακροατήρια» (Government.no 
2018b – authors’ translation) 

Ισπανία Fundación Música Creativa y Plena Inclusión Madrid, #PasiónPorLaMúsica. 
http://musicacreativa.com/se-abre-la-convocatoria-para-inscribirse-en-canto-
abierto/ 

 https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-musica-instrumento-
promover-inclusion-discapacidad-20180424132937.html 

 https://www.apropacultura.cat/sites/default/files/informe_final_octubre_23_oct_1
8.pdf 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

https://socialintegrationappg.org.uk/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/Interim-
Report-into-the-integration-of-immigrants.pdf 

 
Τα παραπάνω στοιχεία φανερώνουν ότι παρέχεται πληθώρα καλλιτεχνικών δράσεων σε ορισμένα 
κράτη μέλη της ΕΕ (Ελλάδα, Ιταλία), και μάλιστα μερικές συγκεντρώνονται σε πρωτεύουσες 
(Βουλγαρία, Ισπανία), αν και σε ένα κράτος δεν διοργανώνονται προς το παρόν τέτοιες δράσεις 
(Ηνωμένο Βασίλειο). Τη διαχείριση των περισσότερων από αυτές τις εκδηλώσεις αναλαμβάνουν 
συνήθως ανεξάρτητες επιχειρήσεις ή τοπικές οργανώσεις. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Νορβηγία, 
ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της οποίας έχει αναπτύξει τηλεοπτικά προγράμματα για παιδιά 
με στόχο την προώθηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας. Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις 
(και οι οποίες συζητούνται λεπτομερώς στις επιμέρους εθνικές εκθέσεις στην ιστοσελίδα του έργου), 
οι εν λόγω δράσεις αφορούν τους τομείς της δημιουργίας, της ερμηνείας και της προβολής, αλλά όχι 
της ζωντανής συζήτησης. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει χώρος για συζητήσεις σχετικά με τη μουσική 
που είναι μία πηγή απόλαυσης του λαϊκού πολιτισμού και το κλειδί για την ανάπτυξη περαιτέρω 
συζητήσεων γύρω από προσωπικές ιστορίες μεταναστών/ριών. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με 
αυτό το θέμα μπορείτε να διαβάσετε στο Ενημερωτικό Έγγραφο MaMuMi. 
 
 
 
 

IO1 (ii) Ομάδες εστιασμένης συζήτησης (Focus Groups) A1 

https://en.danilodolci.org/project/boemi/
https://en.danilodolci.org/project/boemi/
https://en.danilodolci.org/project/boemi/
http://musicacreativa.com/se-abre-la-convocatoria-para-inscribirse-en-canto-abierto/
http://musicacreativa.com/se-abre-la-convocatoria-para-inscribirse-en-canto-abierto/
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-musica-instrumento-promover-inclusion-discapacidad-20180424132937.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-musica-instrumento-promover-inclusion-discapacidad-20180424132937.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-musica-instrumento-promover-inclusion-discapacidad-20180424132937.html
https://www.apropacultura.cat/sites/default/files/informe_final_octubre_23_oct_18.pdf
https://www.apropacultura.cat/sites/default/files/informe_final_octubre_23_oct_18.pdf
https://www.apropacultura.cat/sites/default/files/informe_final_octubre_23_oct_18.pdf
https://socialintegrationappg.org.uk/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/Interim-Report-into-the-integration-of-immigrants.pdf
https://socialintegrationappg.org.uk/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/Interim-Report-into-the-integration-of-immigrants.pdf
https://socialintegrationappg.org.uk/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/Interim-Report-into-the-integration-of-immigrants.pdf
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Η δεύτερη φάση του Μεθοδολογικού Πλαισίου (IO1-A1) περιλάμβανε τη διεξαγωγή ομάδων 
εστιασμένης συζήτησης προκειμένου να συμπληρώσουν τα στοιχεία που συνελέγησαν από την 
έρευνα γραφείου (δευτερογενών στοιχείων). Το έργο ξεκίνησε με βασική επιδίωξη να διοργανωθούν 
ομάδες εστιασμένης συζήτησης 6-10 συμμετεχόντων/ουσών για την άντληση πληροφοριών σχετικά 
με τον ρόλο που διαδραματίζει η μουσική στη ζωή τους και με ποιους τρόπους η συζήτηση για τη 
μουσική μπορεί να προσφέρει έναν χώρο για διαπολιτισμική συζήτηση. Για την επίτευξη αυτού του 
σκοπού, οι εταίροι του έργου ανέπτυξαν και συμφώνησαν από κοινού μία σειρά ερωτήσεων για τις 
εν λόγω ομάδες. Οι ερωτήσεις αυτές θα προσέθεταν χρήσιμες πληροφορίες για την ανάπτυξη των 
εργαστηρίων (I02) και τα πρότυπα των ερωτήσεων θα λαμβάνονταν υπόψη κατά τη διεξαγωγή των 
Μουσικών Εργαστηρίων MaMuMi (I03). 
 
 
Στα μέσα Μαρτίου του 2020, μετά την εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 και την επιβολή κοινωνικής 
αποστασιοποίησης και απαγορευτικού (lockdown) από την Ευρώπη, το εταιρικό σχήμα αναγκάστηκε  
να προχωρήσει σε κατάλληλες προσαρμογές των ομάδων εστιασμένης συζήτησης. Συγκεκριμένα, οι 
εταίροι ανέπτυξαν μία διαδικτυακή έρευνα που μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω των 
προγραμμάτων Microsoft Word ή Google Forms και μία διαδικτυακή ομάδα εστιασμένης συζήτησης, 
σε περίπτωση που υπήρχε η δυνατότητα πρόσβασης σε πλατφόρμες όπως το Zoom, το Microsoft 
Teams ή το Skype. Οι ερωτήσεις ήταν οι ίδιες και στα τρία μοντέλα. Τα ζητήματα συναίνεσης και 
εκχώρησης άδειας διανομής είχαν συνταχθεί και συμφωνηθεί από την ομάδα των εταίρων και οι 
σχετικές φόρμες έπρεπε να αποθηκευτούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του ΓΚΠΔ. Όλες 
οι παραπάνω φόρμες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου MaMuMi για χρήση από 
ΜΚΟ και οργανώσεις που εργάζονται με τους μετανάστες και γενικά, για κάθε άτομο που θα ήθελε 
να αξιοποιήσει ένα εργαστήριο με Ιστορίες Τραγουδιών για να δημιουργήσει συζητήσεις με άλλες 
ομάδες όπως: ευάλωτοι ενήλικες, τρόφιμοι σωφρονιστικών ιδρυμάτων και ένοικοι γηροκομείων. Σε 
κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο μίας έρευνας δεν 
μπορεί ούτε να υποκαταστήσει ούτε να αντικαταστήσει μία ομάδα εστιασμένης συζήτησης, διότι: 1) 
ο/η συμμετέχων/ουσα είναι μόνος/η του/της, 2) μπορεί να παρακάμψει μερικές ερωτήσεις και 3) 
απουσιάζει ο εκφραστικός πλούτος της συζήτησης και του διαλόγου. Ωστόσο, δεδομένης της 
κατάστασης, οι έρευνες και οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης που είχαν πραγματοποιηθεί προ 
Covid-19 έδωσαν τη δυνατότητα στην ομάδα να αναθεωρήσει τις ερωτήσεις που θα 
χρησιμοποιούνταν στα εργαστήρια.  
 
 
 
Έρευνα πεδίου/Διεξαγωγή ομάδων εστιασμένης συζήτησης 
 
Όλοι οι εταίροι διεξήγαγαν από μία ομάδα εστιασμένης συζήτησης στη χώρα τους στην οποία 
συμμετείχαν 6-10 πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο ή μετανάστες καθώς και επαγγελματίες που εργάζονται 
μαζί τους. Χρησιμοποιήθηκαν παρόμοιες ερωτήσεις που κάλυπταν προσυμφωνημένα θέματα για να 
διασφαλιστεί ότι θα ήταν εφικτή η πραγματοποίηση διακρατικών και διαπολιτισμικών συγκρίσεων. 
Οι συντονιστές/ίστριες ενθαρρύνθηκαν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην ομάδα εστιασμένης 
συζήτησης ζητώντας από τα μέλη της να επεξεργαστούν ορισμένα θέματα και παρακολουθώντας 
συγχρόνως τον χρόνο ομιλίας του/της καθενός/καθεμιάς, ώστε ορισμένα άτομα να μην κυριαρχούν 
κατά τη διάρκειά της.  
Η αρχική ιδέα ήταν ότι κάθε ομάδα εστιασμένης συζήτησης θα πρέπει να διεξάγεται δια ζώσης ή μέσω 
τηλεδιάσκεψης ακολουθώντας μία σειρά προκαθορισμένων ερωτήσεων ανοικτού τύπου, που θα έχουν 
συναποφασιστεί από όλους τους εταίρους. Αφού διασφαλίστηκε η ανωνυμία των 
συμμετεχόντων/ουσών στις ομάδες, εκλήθησαν να υπογράψουν τη φόρμα συναίνεσης. Επιπλέον, οι 
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ομάδες εστιασμένης συζήτησης καταγράφηκαν σε συσκευές ήχου και τα αρχεία MP3 ή WAV μπορούν 
να μεταφορτωθούν σε μία κοινόχρηστη τοποθεσία Trello ή σε ιδιωτικό χώρο αποθήκευσης στο 
Διαδίκτυο. 
 
Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες των εν λόγω ομάδων παρουσιάστηκαν παραδείγματα μουσικής στα 
κινητά τηλέφωνά τους, προκειμένου να τους παράσχουν ένα φόρουμ στο πλαίσιο του οποίου μπορούν 
να συζητήσουν τις ικανότητές τους σε θέματα ψηφιακού γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας. Τα 
παραδείγματα αυτά θα διαφέρουν από χώρα σε χώρα και στόχος μας είναι να αξιολογήσουμε την 
ερμηνεία και τη διαπραγμάτευση τους με τα «εγχώρια» μέσα ενημέρωσης (Bishop, 2-17:2) που 
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για διαπολιτισμική ανταλλαγή. 
 
Για την αποφυγή της αποκάλυψης της πραγματικής ταυτότητας των συμμετεχόντων/ουσών, τους 
αποδόθηκαν ψευδώνυμα. Οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης διενεργήθηκαν σε ασφαλές περιβάλλον. 
Οι εταίροι είχαν προετοιμάσει κατόπιν συμφωνίας ένα σύνολο καθοδηγητικών ερωτήσεων. Οι 
ερωτήσεις ήταν προσβάσιμες μέσω του Trello. Στο τέλος της συζήτησης, ο/η συντονιστής/ίστρια 
ρώτησε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες αν θα ήθελαν να προσθέσουν «κάτι άλλο» με σκοπό να 
συγκεντρώσει πληροφορίες που ενδεχομένως δεν είχε προβλέψει πρωτύτερα (Bishop, 2017:4). Όλες 
οι φόρμες έφεραν το λογότυπο Erasmus και το λογότυπο του οργανισμού-εταίρου στο πάνω μέρος της 
σελίδας.  
 
Η αρχική φόρμα της δια ζώσης ομάδας εστιασμένης συζήτησης προσαρμόστηκε ούτως ώστε να είναι 
συμβατή με μία α) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ομάδας εστιασμένης συζήτησης και σε μία β) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
έρευνα. Οι ερωτήσεις και στις τρεις περιπτώσεις ήταν οι ίδιες.   
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Φόρμα Δια Ζώσης Ομάδας Εστιασμένης Συζήτησης  

 
 

Mapping the Music of Migration («Χαρτογραφώντας τη Μουσική της Μετανάστευσης») 
Διερευνητική Ομάδα Εστιασμένης Συζήτησης 

 
   
 
 
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ/ΡΙΕΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΚΟ και ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ) ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ [01 – A1 - ii] ΜΕ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ/ΡΙΕΣ) 
 Οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης δεν θα πρέπει να διαρκέσουν περισσότερο από μία 

ώρα.  
 Όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να κάθονται σε σχήμα κύκλου και ο/η 

συντονιστής/ίστρια θα εξηγήσει στη συνέχεια την άσκηση. Το θέμα συζήτησης θα σχετίζεται 
με τη μουσική. Μπορούν να πραγματοποιηθούν περισσότερες από μία ομάδες εστιασμένης 
συζήτησης εάν η ομάδα υπερβαίνει τα 10 άτομα.  

 Ο/Η συντονιστής/ίστρια θα παρουσιάσει πρώτα το έργο MaMuMi στους/στις 
συμμετέχοντες/ουσες. 

 Στην αρχή της ώρας, θα ενθαρρύνει όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να ελέγξουν 
τα κινητά τους τηλέφωνα και να συζητήσουν πώς/εάν τα χρησιμοποιούν για να ακούν 
μουσική. 

 Στο τέλος της ώρας, θα πρέπει να ρωτήσει όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες: 
«Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε;» 

 Η ώρα κατά την οποία θα διεξαχθεί η ομάδα εστιασμένης συζήτησης θα πρέπει να 
ηχογραφηθεί και το αρχείο ήχου να μεταφορτωθεί σε μία κοινόχρηστη τοποθεσία για 
αρχειοθέτηση (MaMuMi Trello site O1 List). 

 Οι ερωτήσεις στην αριστερή πλευρά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ. Σκοπός 
της ομάδας εστιασμένης συζήτησης είναι να επιτρέψει στα μέλη της να μιλούν ελεύθερα και 
επί μακρόν σχετικά με το θέμα της ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ούτως ώστε η ομάδα του έργου MaMuMi να 
μπορέσει να αναπτύξει προσεγγίσεις που θα αξιοποιήσει στα μεταγενέστερα εργαστήρια. 

 
 
 
Ερωτήσεις για τους/τις Συμμετέχοντες/ουσες στις Ομάδες Εστιασμένης Συζήτησης MaMuMi  
 

Ερωτήσεις (συντονιστή/ίστριας)        Απαντήσεις (συμμετεχόντων/ουσών) 
 

1. Χρησιμοποιείτε το κινητό σας 
τηλέφωνο για να ακούτε μουσική; Αν 
ναι, πόσο συχνά; 

 
 

 
2. Τι είδους μουσική σας αρέσει; 

 

 
3. Πότε και πού ακούτε μουσική; 
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4. Υπάρχει κάποιο μουσικό κομμάτι ή 
τραγούδι που είναι σημαντικό για 
εσάς; Γιατί; 

 
 
 

5. Αυτό το σημαντικό τραγούδι - πώς 
σας κάνει να αισθάνεστε, όταν το 
ακούτε; 

 

 
6. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο 

τραγούδι που σας θυμίζει ένα 
σημαντικό γεγονός στη ζωή σας;  

 
 

 
7. Υπάρχει κάποιο μουσικό κομμάτι που 

θα θέλατε να μοιραστείτε με άλλους 
ανθρώπους; Γιατί;  

 

 
8. Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι η 

δύναμη της μουσικής; 
 

 

9. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να 
προσθέσετε; 

 

 

 
 
Προσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19 
 
Μία διαδικτυακή έρευνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου υπάρχουν περιορισμοί που ισχύουν λόγω της 
Covid-19. Αυτή η μορφή έρευνας είναι, εκτός όλων των άλλων, χρήσιμη για την προσέγγιση 
συμμετεχόντων/ουσών που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν τον οργανισμό που εκπροσωπείτε.  
https://forms.gle/nAW5RqVpcnQQqno87  
 
 
  

https://forms.gle/nAW5RqVpcnQQqno87
https://forms.gle/nAW5RqVpcnQQqno87
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Φόρμες Ανατροφοδότησης για τις Ομάδες Εστιασμένης Συζήτησης 
 
Οι εταίροι δημιούργησαν δύο φόρμες για την παροχή ανατροφοδότησης από τις ομάδες εστιασμένης 
συζήτησης. Στην πρώτη, οι απαντήσεις έπρεπε να γραφούν με τη μορφή λίστας (με τη χρήση 
κουκκίδων), ενώ στη δεύτερη, έπρεπε να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις εάν κρινόταν απαραίτητο. 
Η δεύτερη φόρμα μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα χρήσιμη για ποιοτική ανατροφοδότηση και βαθύτερη 
έρευνα. 
 
Εξαιτίας της πανδημίας Covid-19, πραγματοποιήθηκαν οι κατάλληλες προσαρμογές, ούτως ώστε να 
προκύψουν ΤΡΕΙΣ σύντομες φόρμες ανατροφοδότησης για τις: 1) δια ζώσης ομάδες εστιασμένης 
συζήτησης 2) διαδικτυακές ομάδες εστιασμένης συζήτησης (μέσω Zoom κτλ.) ή τις 3) απαντήσεις 
της διαδικτυακής έρευνας. Η φόρμα ανατροφοδότησης που ακολουθεί παρακάτω αναφέρεται στην 
πρώτη περίπτωση. 
 
 
Mapping the Music of Migration («Χαρτογραφώντας τη Μουσική της Μετανάστευσης») 
O1-A1 
ii Φόρμες Ανατροφοδότησης για την Ομάδα Εστιασμένης Συζήτησης  
 
Συντονιστής/ίστρια  

 
Αριθμός 
Συμμετεχόντων/ουσών 

 
 

Ονόματα, εθνικότητες 
και ηλικίες των 
συμμετεχόντων/ουσών 

 

Ημερομηνία 
διεξαγωγής της 
Ομάδας Εστιασμένης 
Συζήτησης 

 
 

 
Τι Πήγε Καλά; 
 Ομάδα Εστιασμένης Συζήτησης 
1  

 
 

2  
 
 

3  
 
 

 
Τι Προκάλεσε Έκπληξη; 
 Ομάδα Εστιασμένης Συζήτησης 
1  

 
 

2  
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3  

 
 

 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
Τι Δεν Πήγε Καλά; 
 Ομάδα Εστιασμένης Συζήτησης 
1  

 
 

2  
 
 

3  
 
 

 
Ποιες Νέες Γνώσεις Αποκόμισα κατά τη Διεξαγωγή της Ομάδας Εστιασμένης Συζήτησης; 
Τι αξίζει να 
θυμάμαι; 

 
 
 

Τι πρέπει να 
αλλάξει; 

 
 
 

Τι επιπλέον 
χρειάζεται; 

 
 
 

Άλλο/α  
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Αυτή η επιπρόσθετη φόρμα έδινε την ευκαιρία παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών πέραν της 
λίστας με κουκκίδες. 
 
O1-A1 
ii Σύντομη Αφηγηματική Έκθεση  
 
 

Όνομα Εταίρου  
Ημερομηνία διεξαγωγής της 
Ομάδας Εστιασμένης 
Συζήτησης (Δια Ζώσης ή 
Διαδικτυακής)/Διαδικτυακής 
Έρευνας 

 

Αριθμός 
Συμμετεχόντων/ουσών 

 

 
Τι Πήγε Καλά; (500 λέξεις κατ’ ανώτατο όριο) 

 

 
Τι Προκάλεσε Έκπληξη; (500 λέξεις κατ’ ανώτατο όριο) 

 

 
Τι Δεν Πήγε Καλά; (500 λέξεις κατ’ ανώτατο όριο) 

 

 
Ποιες Νέες Γνώσεις Αποκόμισα; (500 λέξεις κατ’ ανώτατο όριο) 

 

 
Να περιγράψετε τυχόν ΕΘΝΙΚΕΣ διαφοροποιήσεις στα δεδομένα που συγκεντρώσατε (π.χ. μπορεί να 
σχετίζονται με τις εθνικότητες/ηλικίες των συμμετεχόντων/ουσών κτλ.) 
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Λαμβάνοντας υπόψη την έρευνα πεδίου που διενεργήσατε, μπορείτε να περιγράψετε αναλυτικά τυχόν 
κενά που παρατηρήσατε στη «συζήτηση για τη μουσική» της (διαδικτυακής) ομάδας εστιασμένης 
συζήτησης (focus group) ή της διαδικτυακής έρευνας; (500 λέξεις κατ’ ανώτατο όριο) Οι απαντήσεις 
θα αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη του O1-A2. 

 

 
Έκθεση που υποβλήθηκε από τον/τη(ν): __________________________  
Υπογραφή: __________________________ 
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Έρευνα κατόπιν προσαρμογής για χρήση υπό συνθήκες Covid-19  
 
 

Mapping the Music of Migration («Χαρτογραφώντας τη Μουσική της Μετανάστευσης») 
Διερευνητική ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 
       
 
 
    
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ/ΡΙΕΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΚΟ και ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ) ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (λόγω Covid-19) [01 – A1 - ii] ΜΕ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ/ΡΙΕΣ)  
 
Οι ερωτήσεις στην αριστερή πλευρά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ. Σκοπός της 
διαδικτυακής έρευνας λόγω Covid-19 είναι να επιτρέψει στoυς/στις ερωτηθέντες/είσες να απαντήσουν 
ελεύθερα και επί μακρόν σχετικά με το θέμα της ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ούτως ώστε η ομάδα του έργου 
MaMuMi να μπορέσει να αναπτύξει προσεγγίσεις που θα αξιοποιήσει στα μεταγενέστερα εργαστήρια. 

 
Ερωτήσεις για τους/τις Συμμετέχοντες/ουσες στη Διαδικτυακή Έρευνα MaMuMi  
 
Ερωτήσεις  Παρακαλώ, απαντήστε εδώ. 

1. Ποια είναι η χώρα καταγωγής 
σας; 

 

2. Γιατί αποφασίσατε να έρθετε 
στη συγκεκριμένη χώρα 
φιλοξενίας; 

 

3. Πόσο καιρό βρίσκεστε στη χώρα 
φιλοξενίας; 

 

4. Με τι ασχολείστε αυτή τη 
χρονική περίοδο 
(επάγγελμα/εκπαίδευση/κλπ.);  

 

 

5. Ποια είναι η ηλικία σας;  

6. Χρησιμοποιείτε το κινητό σας 
τηλέφωνο για να ακούτε 
μουσική; Αν ναι, πόσο συχνά; 

 
 

7. Τι είδους μουσική σας αρέσει;  
8. Πότε και πού ακούτε μουσική;  
9. Υπάρχει κάποιο μουσικό 

κομμάτι ή τραγούδι που είναι 
σημαντικό για εσάς; Γιατί; 
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10. Αυτό το σημαντικό τραγούδι - 
πώς σας κάνει να αισθάνεστε, 
όταν το ακούτε; 

 

11. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο 
τραγούδι που σας θυμίζει ένα 
σημαντικό γεγονός στη ζωή σας;  

 
 

12. Υπάρχει κάποιο μουσικό 
κομμάτι που θα θέλατε να 
μοιραστείτε με άλλους 
ανθρώπους; Γιατί;  

 

13. Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι η 
δύναμη της μουσικής; 

 

 

14. Υπάρχει κάτι άλλο που θα 
θέλατε να προσθέσετε; 
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Ευρήματα των Διαδικτυακών Ερευνών που διεξήχθησαν υπό συνθήκες Covid-19  
 

 
 
Mapping the Music of Migration («Χαρτογραφώντας τη Μουσική της Μετανάστευσης») 
O1-A1 Έκδοση Covid-19 
ii Φόρμες Ανατροφοδότησης για τη Διαδικτυακή Ομάδα Εστιασμένης Συζήτησης/Έρευνα  
 
 

Συντονιστής/ 
ίστρια 

KC 
(Βουλγαρία) 

CSI 
(Κύπρος) 

KMOΠ 
(Ελλάδα) 
 

CSC 
(Ιταλία) 

INN 
(Νορβηγία) 

C 
(Ισπανία) 

UoG 
(Ηνωμένο 
Βασίλειο) 

Αριθμός 
Συμμετεχόντων
/ουσών 

7  8 11 
 

8 5 21 10 

Ηλικιακό εύρος 
και 
εθνικότητες 
των 
συμμετεχόντων
/ουσών 
(ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 
μόνο για 
δημογραφικούς 
λόγους – δεν 
αποδίδονται στους 
συμμετέχοντες) 

21-57 
Βέλγιο, 
Ηνωμένο 
Βασίλειο, 
Ιταλία, 
Κοσσυφοπέ
διο, Νέα 
Ζηλανδία, 
ΗΠΑ, 
Καζακστάν 

21-61 
Γκάμπια, 
Βόρεια 
Μακεδον
ία, 
Ιταλία, 
Ηνωμένο 
Βασίλειο
, 
Καμερού
ν, 
Ισπανία, 
Κύπρος 
 

Δεν 
συμπερι-
λήφθηκε 

στο 
ερωτημα-
τολόγιο 

20-34 
Σενεγάλη
, 
Τυνησία,  
Γκαμπόν, 
Καμερού
ν, 
Γκάμπια 

27-44 
Βέλγιο, 
Γαλλία, 
Νορβηγία, 
Σερβία 
 

19-72 
Αργεντιν
ή, 
Βραζιλία
, 
Βουλγαρ
ία, 
Γερμανία
, 
Αυστρία, 
Βενεζουέ
λα, 
Ηνωμένο 
Βασίλειο
, Ιταλία, 
Ελβετία 
 

21-76  
Μπαγκλαν
τές, 
Μαρόκο, 
Ινδία, 
Ιταλία, 
Πορτογαλί
α, Ισπανία, 
Αλγερία 
 

Ημερομηνία 
διεξαγωγής της 
Διαδικτυακής 
Ομάδας 
Εστιασμένης 
Συζήτησης)/ 
Έρευνας 

10.05.20 
–  

31.05.20 

4.05.20  
–  

20.05.20 
 

(Διατίθεται 
διαδικτυακά 

στα μέσα 
κοινωνικής 
δικτύωσης 
του CSI.) 

24.04.20 
– 

22.05.20 

30.04.20 
–  

14.05. 20  
 

(Διαδικτυα
κές ομάδες 
εστιασμένη

ς 
συζήτησης)
Μάρτιος-
Απρίλιος 

2020 
(διαδικτυακ
ή έρευνα) 

11.05.20  
–  

04.06.20 
 

09.4.20 
–  

17.4.20 

14.03.20 
(δια ζώσης) 

–  
04.06.20 
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Τι Πήγε Καλά; 
 
 Ομάδα Εστιασμένης Συζήτησης/Έρευνα 
1 Βουλγαρία, KC: Η έρευνα διαδόθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, 

καθώς υπάρχουν πολλές σελίδες και ομάδες για μετανάστες/ριες και αλλοδαπούς/ές στη Βουλγαρία.  
Πέραν των social media, διαδόθηκε μεταξύ ανθρώπων με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί στο 
παρελθόν και οι οποίοι εργάζονται με μετανάστες/ριες και αλλοδαπούς/ές. 
Κύπρος, CSI: Πολύ θετικές απαντήσεις σχετικά με την αξία που διαδραματίζει η μουσική στη ζωή 
των συμμετεχόντων/ουσών. Οι περισσότεροι/ες ακούν μουσική κάθε μέρα και παντού (ειδικά στο 
σπίτι τους, όταν έχουν ελεύθερο χρόνο).  
Ελλάδα, ΚΜΟΠ: Η διάδοση της έρευνας/ερωτηματολογίου ήταν εύκολη καθότι 
πραγματοποιήθηκε μέσω των διαδικτυακών καναλιών του ΚΜΟΠ (κοινωνικά δίκτυα, ιστοσελίδα, 
λίστα επαφών του Οργανισμού). 
Ιταλία, CSC DD: Η έρευνα διαδόθηκε μέσω των επαφών του CSC με μετανάστες/ριες. Το CSC 
επικοινώνησε με ΜΚΟ/οργανώσεις μεταναστών, όπως πολυπολιτισμικά νηπιαγωγεία. 
Νορβηγία, INN: Οι απαντήσεις σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την 
έρευνα, καθώς και από οργανώσεις που εργάζονται με μετανάστες έδειξαν ιδιαίτερα έντονο 
ενδιαφέρον για το έργο. 
Ισπανία, C: Δεν υπήρξαν προβλήματα διάδοσης. 
Ηνωμένο Βασίλειο, UoG: Η ανταπόκριση ήταν θετική. Η μικρή σε μέγεθος ομάδα εστιασμένης 
συζήτησης που διεξήχθη στις 14.3.20 ήταν εξαιρετική, καθώς η συζήτηση προέκυψε από τις αρχικές 
ερωτήσεις, ενώ παράλληλα προστέθηκαν ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. 
 

2 Βουλγαρία, KC: Η έρευνα διενεργήθηκε τόσο στην αγγλική όσο και στη βουλγαρική γλώσσα. Οι 
ερωτηθέντες/είσες είχαν την ευκαιρία να επιλέξουν τη γλώσσα που θα χρησιμοποιούσαν στις 
απαντήσεις τους. 
Κύπρος, CSI: Πολύ θετικές απαντήσεις σχετικά με το πώς η μουσική έχει τη δύναμη να ενώνει 
τους ανθρώπους ανεξαρτήτως εθνικότητας και με το ότι είναι μία μορφή διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας. 
Ελλάδα, ΚΜΟΠ: Η γλώσσα δεν ήταν πρόβλημα, καθώς απευθυνθήκαμε σε μετανάστες/ριες που 
μπορούσαν να κατανοήσουν και να γράψουν είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά. 
Ιταλία, CSC DD: Η γλώσσα δεν αποτέλεσε πρόβλημα, καθώς απευθυνθήκαμε σε μετανάστες/ριες 
που μπορούσαν να κατανοήσουν και να γράψουν είτε στα αγγλικά είτε στα ιταλικά. 
Νορβηγία, INN: Οι ερωτηθέντες/είσες γενικά έδειξαν ενθουσιασμό για τη συζήτηση περί μουσικής 
και τη σημασία που έχει στη ζωή τους. 
Ηνωμένο Βασίλειο, UoG: Οι ερωτηθέντες/είσες μοιράστηκαν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες 
γύρω από την/τις αγάπη/αναμνήσεις και τη σημασία που έχει η μουσική στη ζωή τους. 
 

3 Βουλγαρία, KC:  Προσθέσαμε τη φόρμα συναίνεσης στην αγγλική και τη βουλγαρική γλώσσα στο 
τέλος της έρευνας και ζητήσαμε από τους/τις ερωτηθέντες/είσες να σημειώσουν τικ (√) σε όλα τα 
κουτάκια. Όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες συμφώνησαν και δήλωσαν τη συγκατάθεσή τους.  
Κύπρος, CSI: Μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων/ουσών έδειξε ενδιαφέρον να λάβει μέρος σε 
μελλοντικές δράσεις του έργου μας και χάρηκαν που τους δώσαμε την ευκαιρία να προωθήσουν τη 
μουσική τους. 
Ιταλία, CSC: Τα διαδικτυακά ερωτηματολόγια αλλά και δύο συνεντεύξεις μέσω Skype 
συνελέγησαν εύκολα, καθώς το CSC συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο ΜΚΟ και κέντρα 
προσφύγων σε τοπικό επίπεδο. 
Νορβηγία, INN:  Αναζητήσαμε και βρήκαμε μία αρκετά ετερογενή ομάδα ερωτηθέντων/εισών 
(λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο αριθμό απαντήσεων). 
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4 Βουλγαρία, KC: Προσθέσαμε ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με το ιστορικό των 
συμμετεχόντων/ουσών σε μία προσπάθεια να τους/τις κατανοήσουμε καλύτερα, γεγονός που μας 
έδωσε μία ευρύτερη προοπτική στην ανάλυση των ερωτήσεων. 
 

 
 

Τι Προκάλεσε Έκπληξη; 
 

 Ομάδα Εστιασμένης Συζήτησης/Έρευνα 
1 Βουλγαρία, KC: Τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα προέρχονται από χώρες με υψηλό 

κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο (π.χ. Ιταλία, Νέα Ζηλανδία, Ιταλία, ΗΠΑ κλπ.). Ήρθαν στη 
Βουλγαρία για να συστήσουν την ατομική τους επιχείρηση και να διατηρήσουν ένα καλό βιοτικό  
επίπεδο. 
Κύπρος, CSI: Μας προξένησε έκπληξη στο πλαίσιο της έρευνας το γεγονός ότι σχεδόν όλοι/ες οι 
συμμετέχοντες/ουσες, αν και προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς και έχουν διαφορετικές 
εμπειρίες τραγουδιών, συμφώνησαν ότι η μουσική είναι ένα ισχυρό εργαλείο που «ενώνει» τους 
ανθρώπους και ότι συνδέουν τη μουσική με το συναισθηματικό παρελθόν τους. 
Ελλάδα, ΚΜΟΠ: Λάβαμε 11 απαντήσεις μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες προώθησης του 
ερωτηματολογίου.  
Ιταλία, CSC DD: Η ποιότητα των απαντήσεων από τις διαδικτυακές συνεντεύξεις και το 
ενδιαφέρον που έδειξαν οι τοπικοί μουσικοί για το έργο MaMuMi. 
Νορβηγία, INN, Ηνωμένο Βασίλειο, UoG: Η συντομία στις περισσότερες απαντήσεις, ακόμη και 
στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου. 
 

2 Κύπρος, CSI: Όταν ζητήσαμε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να μοιραστούν μαζί μας ένα 
μουσικό κομμάτι που είναι σημαντικό για αυτούς/ές, οι περισσότεροι/ες μοιράστηκαν τις ιστορίες 
τους και είπαν ότι το τάδε μουσικό κομμάτι τους θυμίζει τα ταξίδια τους ή τους/τις κάνει να 
χορεύουν και τους δίνει ελπίδα για το μέλλον, τους θυμίζει καλές αναμνήσεις με φίλους ή 
αναμνήσεις από την πατρίδα και την οικογένειά τους. Ορισμένοι/ες ανέφεραν ότι τους προκαλεί 
περισσότερο θετικά συναισθήματα όπως ενθουσιασμό, χαλάρωση, ευτυχία, ενώ άλλοι/ες ένιωθαν 
κυρίως νοσταλγία και συγκίνηση. 
Ελλάδα, ΚΜΟΠ: Στόχος μας ήταν να λάβουμε 6-8 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, αλλά τελικά 
καταφέραμε να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες μας. 
Ιταλία, CSC DD: Οι ερωτηθέντες/είσες δεν είχαν μεγάλα προβλήματα στο να δώσουν τις 
απαντήσεις τους στα αγγλικά στη διαδικτυακή έρευνα, αν και οι περισσότεροι/ες εξ αυτών ήταν 
γαλλόφωνοι/ες.  
 

 
 
 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
 

Τι Δεν Πήγε Καλά;  
 

 Ομάδα Εστιασμένης Συζήτησης/Έρευνα 
1 Βουλγαρία: Οι ερωτηθέντες/είσες δεν έδωσαν μεγάλες σε έκταση απαντήσεις σε μία από τις πιο 

σημαντικές ερωτήσεις («Υπάρχει κάποιο μουσικό κομμάτι ή τραγούδι, που είναι σημαντικό για 
εσάς;»). Μερικοί/ές ανέφεραν μόνο ένα στυλ μουσικής που τους άρεσε. 
Κύπρος, CSI: Λόγω της πανδημίας Covid-19 και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η 
συγκεκριμένη ομάδα στόχου, δεν μπορέσαμε να λάβουμε μεγάλο αριθμό απαντήσεων, ούτε από 
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οργανώσεις ούτε από τους/τις ίδιους/ες τους/τις μετανάστες/πρόσφυγες (άνδρες και γυναίκες). 
Ίσως κάποιοι/ες να μην είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή σε Η/Υ. Ωστόσο, το CSI κατάφερε να 
συγκεντρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό απαντήσεων που είχε προσυμφωνήσει με τους 
υπόλοιπους εταίρους. 
Ελλάδα/Ιταλία/Νορβηγία: Αισθητός ο  αντίκτυπος της Covid-19.  
Νορβηγία, INN: Οι απαντήσεις που συνελέγησαν στο πλαίσιο της διαδικτυακής έρευνας ήταν 
αρκετά σύντομες και χωρίς τον βαθμό λεπτομέρειας που είχαν πιθανότατα εκείνες των συζητήσεων 
στις ομάδες εστιασμένης συζήτησης. 
Ισπανία, C: Η έρευνα παρείχε λιγοστές ευκαιρίες για τη συζήτηση λοιπών θεμάτων. 
 

2 Ελλάδα, ΚΜΟΠ: Από τα 24 άτομα που άνοιξαν το ερωτηματολόγιο, μόνο 11 δέχτηκαν να 
συμμετάσχουν στην έρευνα και απάντησαν. 
Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο: Ορισμένοι/ες από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες απάντησαν δύο 
φορές στην έρευνα υποβάλλοντας τις απαντήσεις τους εις διπλούν. 

3 Βουλγαρία, KC: Μερικοί/ές από τους/τις ερωτηθέντες/είσες απάντησαν ότι δεν υπήρχε κάποιο 
μουσικό κομμάτι που θα ήθελαν να μοιραστούν με άλλους ανθρώπους. 
Ελλάδα, ΚΜΟΠ: Ορισμένες από τις ερωτήσεις δεν ήταν αρκετά σαφείς, με αποτέλεσμα οι 
ερωτηθέντες/είσες να απαντούν κατά το δοκούν. 
Ιταλία, CSC DD: Ορισμένες ερωτήσεις ήταν υπερβολικά γενικές και άφηναν περιθώριο για 
προσωπικές ερμηνείες από τους/τις ερωτηθέντες/είσες. 
Νορβηγία, INN: Μερικές από τις ερωτήσεις ενδεχομένως να μην είναι κατάλληλες για τη 
διατύπωση μεγαλύτερων σε έκταση και λεπτομερών απαντήσεων. Αν και αυτό το πρόβλημα 
οφειλόταν πιθανότατα στη μορφή της έρευνας, καλό θα ήταν να επανεξετάζαμε τη διατύπωση 
ορισμένων ερωτήσεων.  
Ισπανία, C: Κάποιες από τις ερωτήσεις δεν ήταν χρήσιμες για τη συγκεκριμένη έρευνα. 

 
Ποιες Νέες Γνώσεις Αποκόμισα κατά τη Διεξαγωγή της Ομάδας Εστιασμένης 
Συζήτησης/Έρευνας; 

 
Τι αξίζει να 
θυμάμαι; 

Βουλγαρία, KC: Όλες οι ερωτήσεις είναι αξιομνημόνευτες. 
Κύπρος, CSI: Το συναισθηματικό μέρος της έρευνας ήταν πραγματικά μία 
ευκαιρία για τους ανθρώπους να εκφράσουν τις ιστορίες και τον τρόπο που 
αισθάνονται για αυτά.  
Ιταλία, CSC DD: Οι συνεντεύξεις μέσω Skype ήταν αρκετά αποτελεσματικές 
και η δυνατότητα καταγραφής που παρείχε το εν λόγω μέσο ήταν πολύ χρήσιμη 
στην παρακολούθηση των απαντήσεων και την απομαγνητοφώνηση του 
περιεχομένου της συνομιλίας. 
 

Τι πρέπει να 
αλλάξει; 
(διαδικτυακή 
έρευνα) 

Βουλγαρία, KC: Μερικές από τις ερωτήσεις θα μπορούσαν να είναι λίγο 
περισσότερο επεξηγηματικές: 
1. Χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο για να ακούτε μουσική; Αν ναι, πόσο 
συχνά;  
2. Τι είδους μουσική σας αρέσει;  
3. Πότε και πού ακούτε μουσική;  
4. Υπάρχει κάποιο μουσικό κομμάτι ή τραγούδι που είναι σημαντικό για εσάς; 
Ποιος είναι ο τίτλος του; Γιατί είναι σημαντικό για εσάς; 
5. Αυτό το σημαντικό τραγούδι - πώς σας κάνει να αισθάνεστε, όταν το ακούτε;  
6. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι που σας θυμίζει ένα σημαντικό 
γεγονός στη ζωή σας; Ποιος είναι ο τίτλος του; Με ποιο γεγονός της ζωής σας 
συνδέεται;  
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7. Υπάρχει κάποιο μουσικό κομμάτι που θα θέλατε να μοιραστείτε με άλλους 
ανθρώπους; Ποιος είναι ο τίτλος του; Γιατί θέλετε να το μοιραστείτε με άλλους 
ανθρώπους;  
8. Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι η δύναμη της μουσικής;  
Κύπρος, CSI: Ίσως στο εργαστήριο τραγουδιού, δεδομένου ότι θα 
πραγματοποιηθεί σε ομαδικό περιβάλλον, θα θέλαμε να λάβουμε υπόψη την 
ομοιογένεια της ομάδας, διότι οι εμπειρίες ένταξης είναι διαφορετικές για τους 
νεοαφιχθέντες μετανάστες/πρόσφυγες (άνδρες και γυναίκες) και για τη δεύτερη 
και τρίτη γενιά μεταναστών/ριών. Επομένως, μπορεί να διαφέρει η κατανόηση 
και η αξιολόγηση της μουσικής ως εργαλείο διαπολιτισμικής ικανότητας. 
Ελλάδα, ΚΜΟΠ:  Θα έπρεπε να προστεθούν στην έρευνα η χώρα προέλευσης 
και η ηλικία των ερωτηθέντων/εισών (στοιχεία που περιλαμβάνονταν στις 
οδηγίες της δια ζώσης ομάδας εστιασμένης συζήτησης). Με αυτό τον τρόπο, θα 
είχαμε στη διάθεσή μας πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το δείγμα 
των μεταναστών. Εκτός από αυτό, κάποιες ερωτήσεις θα έπρεπε να είναι πιο 
σαφείς. Για παράδειγμα, στην ερώτηση: «Υπάρχει κάποιο μουσικό κομμάτι ή 
τραγούδι που είναι σημαντικό για εσάς; Γιατί;» , θα μπορούσε να προστεθεί ως 
συμπλήρωμα η ερώτηση «Ποιος είναι ο τίτλος του;». Αν αυτό το μέρος της 
έρευνας είχε διεξαχθεί μέσω μίας δια ζώσης συνάντησης, θα είχαν αντληθεί 
περισσότερες πληροφορίες από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. 
Ιταλία, CSC DD: Οι ερωτήσεις ήταν πολύ γενικές μερικές φορές και οι 
ερωτηθέντες/είσες δυσκολεύτηκαν να εστιάσουν δίνοντας τις κατάλληλες 
απαντήσεις. Ίσως η χρήση ορισμένων ερωτήσεων κλειστού τύπου να μπορούσαν 
να βοηθήσουν στη συλλογή περισσότερο σημαντικών πληροφοριών από τους/τις 
μετανάστες/ριες. 
Νορβηγία, INN: Θα προτείναμε να αλλάξει η ερώτηση σχετικά με τη «δύναμη 
της μουσικής» και να γίνει πιο συγκεκριμένη (π.χ., η σημασία της μουσικής στη 
ζωή του ανθρώπου, οι πολλές και διάφορες λειτουργίες της μουσικής ή/και τα 
αποτελέσματά της). Η διατύπωση των ερωτήσεων θα πρέπει να προσαρμοστεί 
με τρόπο που να διασφαλίζει τη λήψη λεπτομερών απαντήσεων από τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες.  
 

Τι επιπλέον 
χρειάζεται; 

Βουλγαρία, KC: Στη διαδικτυακή έρευνα θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε 
καλύτερα τους/τις συμμετέχοντες, αν προσθέταμε ορισμένες ερωτήσεις, όπως οι 
εξής: 
- Ποια είναι η χώρα καταγωγής σας;  
- Γιατί αποφασίσατε να έρθετε στη συγκεκριμένη χώρα φιλοξενίας; 
- Πόσο καιρό βρίσκεστε στη χώρα φιλοξενίας; 
- Με τι ασχολείστε αυτή τη χρονική περίοδο (επάγγελμα/εκπαίδευση/κλπ.);  
- Ποια είναι η ηλικία σας;  
- Ποιο είναι το φύλο σας; (Η πρόταση αυτή δεν ελήφθη υπόψη από την ομάδα του 
έργου, δεδομένου ότι δεν ενέπιπτε στο αντικείμενο που πραγματεύεται). 
Κύπρος, CSI: Ίσως στις ομάδες εστιασμένης συζήτησης, ο/η συντονιστής/ίστρια 
θα μπορούσε να απευθύνει πιο στοχοθετημένες ερωτήσεις σχετικά με 
συγκεκριμένες πτυχές των ιστοριών των συμμετεχόντων/ουσών. Παράλληλα, θα 
μπορούσε να τους/τις ρωτήσει με ποιον τρόπο η μουσική μπορεί να χρησιμεύσει 
ως εργαλείο διαπολιτισμικής ικανότητας όχι γενικά, αλλά στο συγκεκριμένο 
εθνικό πλαίσιο και να τους/τις προσφέρει την ευκαιρία να μοιραστούν τις ιδέες 
τους. 
Ιταλία, CSC DD: Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου θα βοηθούσαν περισσότερο στη 
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συλλογή επιπρόσθετων σχετικών πληροφοριών από τους/τις ερωτηθέντες/είσες. 
Νορβηγία, INN: Ενδέχεται να χρειάζονται ερωτήσεις που να ερευνούν πιο 
άμεσα τις κοινωνικές διαστάσεις της μουσικής. Ακόμη, οι ερωτήσεις θα έπρεπε 
να κατευθύνουν τη συζήτηση πιο συγκεκριμένα προς τον ρόλο που διαδραματίζει 
η μουσική στις εμπειρίες που έχουν βιώσει οι μετανάστες/ριες κατά τη μετάβασή 
τους σε μία νέα χώρα/προσαρμογή τους σε ένα νέο περιβάλλον. 
 

Συμπληρωματικές 
Παρατηρήσεις 

Κύπρος, CSI: Τα αποτελέσματα ήταν πιο θετικά από τα αναμενόμενα σε ό,τι 
αφορά τη μετατροπή της ομάδας εστιασμένης συζήτησης σε διαδικτυακή έρευνα. 
Ήταν λιγότερο χρονοβόρα ως διαδικασία για όλους και για τους σκοπούς που 
υπηρετούσε η εν λόγω δραστηριότητα. Το γεγονός ότι η έρευνα ήταν ανώνυμη, 
έδωσε στους/στις συμμετέχοντες/ουσες τον χώρο και την ελευθερία να 
εκφράσουν τα συναισθήματα και τις ιστορίες τους με τον τρόπο που 
επιθυμούσαν. Είναι πιθανό σε ένα ομαδικό περιβάλλον λόγω της έλλειψης 
ομοιογένειας οι συμμετέχοντες/ουσες να μην αισθάνονταν άνετα να εκφράσουν 
τα συναισθήματα και τις ιστορίες τους, όπως έκαναν σε ατομικό επίπεδο από το 
σπίτι τους. Φυσικά, αυτό δεν ισχύει για το εργαστήριο τραγουδιού που θα 
διεξαγάγουμε προσεχώς, καθώς θα πρέπει να έχει τη μορφή ομάδας εστιασμένης 
συζήτησης και ο/η εκπαιδευτής-εύτρια/συντονιστής-ίστρια θα πρέπει να 
δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των συμμετεχόντων/ουσών. 
   

Επιλεγμένα 
Αποτελέσματα 

 
1. Χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο για να ακούτε 

μουσική; Αν ναι, πόσο συχνά; 
Οι απαντήσεις ποικίλλαν σε αυτή την ερώτηση. Αναπτύχθηκε προβληματισμός 
σχετικά με την πρόσβαση στην τεχνολογία των έξυπνων τηλεφώνων (smart 
phones). Οι εταίροι του έργου δεν μπορούσαν να διασφαλίσουν ότι όλοι/ες οι 
συμμετέχοντες/ουσες είχαν στην κατοχή τους τέτοια κινητά τηλέφωνα. 
 

2. Τι είδους μουσική σας αρέσει; 
 
Ελλάδα, ΚΜΟΠ: Ως επί το πλείστον όλα τα είδη. 
Ιταλία, CSC DD:  Mbalax, Reggae και Zouk, Hip Hop, R&B, Ραπ, Ποπ, 
παραδοσιακή μουσική, τυνησιακή φολκ, παλαιστινιακή μουσική 
Νορβηγία, INN: Οι περισσότεροι/ες ερωτηθέντες/είσες προτιμούν να ακούν 
δημοφιλή μουσικά στυλ. Ένας/Μία συμμετέχων/ουσα ανέφερε επίσης την 
«παγκόσμια μουσική», ενώ ένας/μία άλλος/η την ποπ μουσική της χώρας 
προέλευσής του/της. 
Ηνωμένο Βασίλειο, UoG: Παγκόσμια Μουσική, Grunge, Τζαζ, Bhangra, 
αραβική μουσική 
 

3. Πότε και πού ακούτε μουσική; 
 

Ελλάδα, ΚΜΟΠ & Ιταλία, CSC DD: Στο σπίτι/στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς/στο γυμναστήριο/στα μπαρ/με φίλους κτλ. 
Νορβηγία, INN: Οι περισσότεροι/ες ερωτηθέντες/είσες ακούν μουσική σε 
καθημερινές περιστάσεις, όπως κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, της 
άσκησης, της εργασίας, σε εξωτερικούς χώρους κλπ. Αυτές οι ευέλικτες 
συνήθειες ακρόασης διευκολύνονται από/συνδέονται με τη χρήση των 
smartphones. Ο/Η ερωτηθείς/είσα που σπανίως χρησιμοποιούσε το κινητό 
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τηλέφωνό του για να ακούει μουσική, προτιμούσε να την ακούει κυρίως στο 
αυτοκίνητό του/της. Αυτό δείχνει ότι τα/οι μέσα μαζικής 
ενημέρωσης/τεχνολογίες μέσω των οποίων δίνεται πρόσβαση στη μουσική 
συνοδεύονται από μία σειρά δυνατοτήτων και περιορισμών ως προς το 
πού/πότε/πώς μπορεί να ακούσει ένα άτομο μουσική. 
Ηνωμένο Βασίλειο, UoG: Στο μαγείρεμα, στις δουλειές του σπιτιού, στο 
αυτοκίνητο, στην προπόνηση kickboxing 
 

4. Υπάρχει κάποιο μουσικό κομμάτι ή τραγούδι που είναι 
σημαντικό για εσάς; Γιατί;  
 

Ιταλία, CSC DD: Ναι, γιατί μου θυμίζει την πατρίδα μου. / H μουσική που μου 
αρέσει περισσότερο είναι η reggae, επειδή με κάνει χαρούμενο/η.  Η reggae είναι 
πιο κοντά σε εμένα, διότι διδάσκει και νουθετεί τους ανθρώπους. / Το αγαπημένο 
μου τραγούδι είναι το Immigré του Youssou Ndour και το Mahboubi του 
AbdelWahab Hanachi (από την τυνησιακή φολκ μουσική). 
Ηνωμένο Βασίλειο, UoG: Nirvana, συγκρότημα ύμνος της εφηβικής 
μου ανησυχίας.  
 

5. Αυτό το σημαντικό τραγούδι - πώς σας κάνει να 
αισθάνεστε, όταν το ακούτε; 

 
Βουλγαρία, KC: Το τραγούδι ‘Handbags and Gladrags’ του Rod Stewart μου 
θυμίζει δύσκολες στιγμές που βίωσα και πόσο σημαντικό είναι να είσαι ταπεινός. 
Κύπρος, CSI: Όταν ακούω το τραγούδι «Μη μου λες αντίο» του Κώστα 
Μακεδόνα, μου θυμίζει τη γιαγιά μου, όπως συνηθίζαμε να το τραγουδάμε μαζί. / 
σαν τον ήχο τυμπάνων (djembe drumming).  
Ηνωμένο Βασίλειο, UoG: Το τραγούδι της Etta James “At Last”, με κάνει να 
θέλω να χορέψω. / Το τραγούδι “O Mor Moina Go” αρέσει στον πατέρα μου και 
επίσης μου θυμίζει τον καιρό που ο σύζυγός μου υπηρετούσε τη στρατιωτική του 
θητεία στην Ιταλία. / Μου θυμίζει τη γιαγιά μου. 
 

6. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι που σας θυμίζει ένα 
σημαντικό γεγονός στη ζωή σας; 
 

Ελλάδα, ΚΜΟΠ: μου έρχονται αναμνήσεις μίας συγκεκριμένης εποχής, μου 
θυμίζουν το σκληρό χτύπημα που δεχτήκαμε, όταν οι ισλαμιστές κατέλαβαν το 
Βόρειο Μάλι. 
Ιταλία, CSC DD: Το τραγούδι “Lune de miel”, μου θυμίζει την πρώτη φορά που 
είδα τη μητέρα μου να είναι μεθυσμένη και να χορεύει. / Ναι, η μουσική μου 
θυμίζει από εκεί που κατάγομαι και ποια είναι η αποστολή μου εδώ που βρίσκομαι 
τώρα. 
Ηνωμένο Βασίλειο, UoG: Το τραγούδι “Jerusalem of Gold” μου θυμίζει όταν 
ζούσα στο Ισραήλ και τον πόλεμο των 6 ημερών. / Άκουσα το τραγούδι “I need a 
hero” της Bonnie Tayler λίγα λεπτά πριν το τεστ οδήγησης. Με βοήθησε να 
ηρεμήσω, να χαλαρώσω και να συγκεντρωθώ. Συνειδητοποίησα ότι με βοήθησε να 
περάσω το τεστ. / Υπάρχουν πολλά τραγούδια που είναι σημαντικά για εμένα 
προσωπικά. Μου θυμίζουν διάφορα γεγονότα, μέρη και ανθρώπους. / Το τραγούδι 
“Einy aleik” της Nancy Ajram μου θυμίζει τον καιρό που ζούσα στην Ιορδανία και 
την αγάπη μου για την αραβική γλώσσα. / Το τραγούδι “Stars” των Simply Red 
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μου θυμίζει τον καιρό που ζούσαμε στην Κύπρο και τη γέννηση της πρώτης μου 
κόρης. Δεν μπορούσα να σταματήσω να το ακούω.  

7. Υπάρχει κάποιο μουσικό κομμάτι που θα θέλατε να 
μοιραστείτε με άλλους ανθρώπους; Γιατί; 

 
Κύπρος, CSI: τον ήχο των τυμπάνων με αφρικανικό ελεύθερο ρυθμό (free djembe 
drumming). 
Ιταλία, CSC DD: Το τυνησιακό φολκ τραγούδι “Mahboubi” μου θυμίζει την 
πατρίδα μου, ειδικά τώρα που είμαστε σε καραντίνα. Ένα άλλο ωραίο τραγούδι 
είναι το “Strong will continue” Naz and Damian Marley. Μου δίνει ενέργεια και 
με κάνει να αισθάνομαι καλύτερα σε δύσκολες στιγμές. 
Ηνωμένο Βασίλειο, UoG: Οποιοδήποτε τραγούδι της Ana Belén. Είναι κρίμα 
που τόσο λίγοι Ισπανοί τραγουδιστές είναι γνωστοί στην  αγγλόσφαιρα. / Το 
τραγούδι “Mehndi hai rachnewali” έχει υπέροχους στίχους και πάντα με κάνει να 
κλαίω από συγκίνηση. 
 

8. Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι η δύναμη της μουσικής; 
 
Οι εταίροι κατέγραψαν όλες τις απαντήσεις που σχετίζονταν με συναισθήματα 
και αναμνήσεις των συμμετεχόντων/ουσών. 
 

9. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε; 
 
Ελλάδα, ΚΜΟΠ: Κάποιος από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες πρότεινε να 
‘μαθαίνουν όλοι/ες να παίζουν ένα μουσικό όργανο και μάλιστα, θα έπρεπε να 
ενταχθεί η σχετική διδασκαλία στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών’. 
Ιταλία, CSC DD: Σας ευχαριστώ όλους για το έργο MaMuMi. Ελπίζω να 
μπορέσει να με βοηθήσει να αναπτύξω τη μουσική καριέρα μου. 
 

 ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  
 
Ισπανία, C: Οι περισσότεροι άνθρωποι ακούν μουσική στο σπίτι και 
επιβεβαιώνουν τη δύναμη της μουσικής να επηρεάζει τα συναισθήματά τους. 
 
Ηνωμένο Βασίλειο, UoG: ‘Αυτό που πήγε καλά στην ομάδα εστιασμένης 
συζήτησης ήταν ότι έμαθα καινούργια πράγματα.’ / Ένας/Μία συμμετέχων/ουσα 
από την Ισπανία μου παρουσίασε μουσική από τον τόπο του που μου ήταν άγνωστη. 
Αυτή είναι η αξία των εργαστηρίων για τους/τις συντονιστές/ίστριες και είναι 
σύμφωνη με τους στόχους της προσφοράς γύρω από τη διαπολιτισμική 
επικοινωνία. 
 

 ΚΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ 
 
Νορβηγία, INN: Στις απαντήσεις της έρευνας, υπάρχουν πολύ λίγα σχόλια που 
εστιάζουν σε ζητήματα διαπολιτισμικής ικανότητας ή ευαισθητοποίησης για 
την ποικιλομορφία. Ίσως αξίζει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να 
συμπεριληφθούν ερωτήσεις που θα αναφέρονται πιο άμεσα στον ρόλο που 
διαδραματίζει η μουσική στις εμπειρίες των μεταναστών/ριών κατά τη 
μετακίνησή τους σε μία ξένη χώρα, το να βρίσκονται σε ένα νέο περιβάλλον 
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κλπ., είτε από την άποψη της διατήρησης επαφής με τον τόπο καταγωγής τους 
είτε από πλευράς δημιουργίας δεσμών με τις κοινότητες στις οποίες 
προσπαθούν να ενταχθούν. 
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Σύνοψη Απαντήσεων στην Έρευνα 
 
 

 
 
  

ΘΕΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

• Θετική ανταπόκριση στο έργο και τους στόχους του.
• Είναι εύκολο να μεταφραστεί αν κριθεί απαραίτητο.
• Είναι εύκολο να προσαρμοστεί κατάλληλα σε περίπτωση που 

χρειαστεί να διεξαχθεί διαδικτυακά (έστω και με λιγότερο 
πλήρεις απαντήσεις).

• Ενδιαφέρουσες αφηγήσεις ιστοριών (για την οικογένεια, την 
πατρίδα, καθοριστικά γεγονότα της ζωής των 
συμμετεχόντων/ουσών).

• Ετερογενείς ομάδες συμμετεχόντων/ουσών (π.χ. ως προς το 
φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία κτλ.).

ΚΕΝΑ

• Ελλιπής έλεγχος πρόσβασης των συμμετεχόντων/ουσών σε 
smartphones.

• Έλλειψη εστίασης στη διαπολιτισμική ικανότητα.
• Έλλειψη εστίασης στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την 

ποικιλομορφία.
• Έλλειψη εστίασης σε συγκεκριμένες ιστορίες που αφορούσαν 

εμπειρίες μεταναστών/ριών.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

• Οι ερωτήσεις θα πρέπει να αναθεωρηθούν για να ενθαρρύνουν 
στη διατύπωση πληρέστερων απαντήσεων.

• Οι ερωτήσεις θα πρέπει να επιλέγονται από μία ευρύτερη λίστα
που θα μπορεί να προσαρμοστεί κατά περίπτωση και σύμφωνα 
με το εκάστοτε εθνικό πλαίσιο.

• Οι ερωτήσεις θα πρέπει να απευθύνονται στους/στις 
μετανάστες/ριες με μεγαλύτερη σαφήνεια. 

• Μελλοντικές ενέργειες λόγω Covid-19 και κοινωνικής 
αποστασιοποίησης.
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Αναθεωρημένες ερωτήσεις ομάδας εστιασμένης συζήτησης/έρευνας για χρήση στα Μουσικά 
Εργαστήρια MaMuMi  

 
Mapping the Music of Migration («Χαρτογραφώντας τη Μουσική της Μετανάστευσης») 
Μουσικό Εργαστήριο MaMuMi  
 
       
 
 
    
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ/ΡΙΕΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΚΟ και ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ) ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ MAMUMI [03 – A1] ΜΕ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ/ΡΙΕΣ)  
Το εργαστήριο δεν θα πρέπει να διαρκέσει περισσότερο από μία ώρα. Όλοι/ες οι 
συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να κάθονται σε σχήμα κύκλου και ο/η συντονιστής/ίστρια θα εξηγήσει 
στη συνέχεια την άσκηση. Το θέμα συζήτησης θα σχετίζεται με τη μουσική. Μπορούν να 
πραγματοποιηθούν περισσότερα από ένα εργαστήρια εάν η ομάδα υπερβαίνει τα 10 άτομα. 

 
 Ο/Η συντονιστής/ίστρια θα παρουσιάσει πρώτα το έργο MaMuMi στους/στις 

συμμετέχοντες/ουσες. 
 Στην συνέχεια, θα ενθαρρύνει όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να ελέγξουν τα κινητά 

τους τηλέφωνα και να συζητήσουν πώς/εάν τα χρησιμοποιούν για να ακούν μουσική. 
 Στο τέλος, θα πρέπει να ρωτήσει όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες: «Υπάρχει κάτι άλλο 

που θα θέλατε να προσθέσετε;» 
 Η ώρα κατά την οποία θα διεξαχθεί το Μουσικό Έργαστήριο MaMuMi θα πρέπει να 

ηχογραφηθεί και το αρχείο ήχου να μεταφορτωθεί σε μία κοινόχρηστη τοποθεσία για 
αρχειοθέτηση (MaMuMi Trello site O1 List). 

 
Οι ερωτήσεις στην αριστερή πλευρά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ. Σκοπός του 
μουσικού εργαστηρίου είναι να επιτρέψει στα μέλη της να μιλούν ελεύθερα και επί μακρόν σχετικά 
με το θέμα της ΜΟΥΣΙΚΗΣ. 
 
Ερωτήσεις για τους/τις Συμμετέχοντες/ουσες στα Μουσικά Εργαστήρια MaMuMi  
 
Ερωτήσεις (συντονιστή/ίστριας)        Απαντήσεις (συμμετεχόντων/ουσών) 

1. Χρησιμοποιείτε το κινητό σας 
τηλέφωνο για να ακούτε μουσική; 
Αν ναι, πόσο συχνά; 

 
 

2. Τι είδους μουσική σας αρέσει;  
3. Πότε και πού ακούτε μουσική;  
4. Υπάρχει κάποιο μουσικό κομμάτι 

ή τραγούδι που είναι σημαντικό 
για εσάς; Ποιος είναι ο τίτλος του; 
Γιατί είναι σημαντικό για εσάς;  
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5. Αυτό το σημαντικό τραγούδι - 
πώς σας κάνει να αισθάνεστε, 
όταν το ακούτε; 

 

6. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο 
τραγούδι που σας θυμίζει ένα 
σημαντικό γεγονός στη ζωή σας; 
Ποιος είναι ο τίτλος του; Με ποιο 
γεγονός της ζωής σας συνδέεται;  

 

 
 

7. Υπάρχει κάποιο μουσικό κομμάτι 
που θα θέλατε να μοιραστείτε με 
άλλους ανθρώπους; Ποιος είναι ο 
τίτλος του; Γιατί θέλετε να το 
μοιραστείτε με άλλους 
ανθρώπους;  
 

 

8. Κατά τη γνώμη σας, πόσο 
σημαντική είναι η μουσική στη 
ζωή σας; 

 

 

9. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε 
να προσθέσετε; 
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IO1 A2 ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 
 

Οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης που διεξήχθησαν έδειξαν ότι το έργο MaMuMi: α) επιδέχεται 
εύκολα προσαρμογές β) έχει θετικό αντίκτυπο στον τελικό χρήστη. Η μετάβαση που 
πραγματοποιήθηκε λόγω Covid-19 σε διαδικτυακή έρευνα ήταν επιτυχής ως έναν βαθμό. 
Επέτρεψε τη συλλογή δεδομένων, αλλά δεν έδωσε τη δυνατότητα να προκύψουν ολοκληρωμένες 
συζητήσεις από τις αρχικές απαντήσεις των συμμετεχόντων/ουσών. Για τον λόγο αυτό, το Skype 
ή άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών συναντήσεων, όπως το Microsoft Teams, το Zoom και τα Blue 
Jeans θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στα επόμενα στάδια εξέλιξης του έργου. Με αυτόν τον 
τρόπο, θα είναι εφικτό να διασφαλιστεί η μακροβιότητα της προσβασιμότητας του έργου. 
 

 
 
 

ΚΕΝΑ

• Αν χρειαστεί, παραχωρήστε στους/στις συμμετέχοντες/ουσες πρόσβαση σε 
smartphones.

• Στο εργαστήριο θα πρέπει να συμμετέχουν τόσο οι εκπαιδευτές/εύτριες
όσο και άτομα που δεν είναι μετανάστες/ριες.

• Χρησιμοποιήστε τις ερωτήσεις ως προτροπές για να καθοδηγήσετε τη 
συζήτηση.

• Απευθύνετε ερωτήσεις που σχετίζονται περισσότερο με τις εμπειρίες των 
μεταναστών/ριών.

• Μερικές φορές τα τραγούδια αναφέρονται χωρίς το όνομα του/της 
καλλιτέχνη/ιδος. Βεβαιωθείτε ότι παρέχετε πλήρη στοιχεία για κάθε 
τραγούδι, ώστε να είναι εύκολη η εύρεσή του στο Διαδίκτυο.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

Το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να περιλαμβάνει πιο 
στοχευμένες ερωτήσεις για την εμπειρία της μετανάστευσης.

• Το υλικό για όλα τα εργαστήρια θα πρέπει να περιλαμβάνει κατευθυντήριες 
οδηγίες για την Covid-19.

• Βεβαιωθείτε για τις δυνατότητες προσαρμογής των εργαστηρίων σε
διαδικτυακές και μη πλατφόρμες.

• Χρησιμοποιήστε τις αναθεωρημένες ερωτήσεις για τις ομάδες εστιασμένης 
συζήτησης ως δραστηριότητες για "σπάσιμο του πάγου" πριν την αφήγηση
ιστοριών τραγουδιών. Έτσι, θα διασφαλιστεί ότι οι συμμετέχοντες/ουσες θα 
προσέλθουν στο εργαστήριο έχοντας σκεφτεί εκ των προτέρων ορισμένες 
ιδέες που χρειάζονται για μία ολοκληρωμένη συζήτηση. Μετά από αυτό, θα 
μπορούν να μιλήσουν πιο άνετα για ένα τραγούδι που είναι σημαντικό για 
εκείνους/ες.

• Όπως και με τις ερωτήσεις των ομάδων εστιασμένης συζήτησης, ακούστε 
ομαδικά μερικά από τα τραγούδια που επέλεξαν οι συμμετέχοντες/ουσες στα 
προηγούμενα εργαστήρια, τα οποία διατίθενται στον δικτυακό τόπο του 
έργου MaMuMi.
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IO1 A3 ΠΙΘΑΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 

 
  

ΠΩΣ;

• Το εργαστήριο, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, θα πρέπει να διεξαχθεί δια ζώσης σε 
χώρους που είναι ήδη γνωστοί στην ομάδα στόχου.

ΠΩΣ;

• Το Skype μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ομαδικές συναντήσεις, αν δεν είναι εφικτή η δια ζώσης 
πραγματοποίησή τους.

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ/ΕΣ 
και ΠΟΥ;

• Ομάδες μεταναστών/ριών ΚΑΙ μη-μεταναστών/ριών.
• Σε Community Cafes, δημοτικά κτήρια, βιβλιοθήκες, γραφεία ΜΚΟ.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 
ΧΡΗΣΕΙΣ

- Η διομότιμη δικτύωση (peer to peer cascading) μεταξύ των ομάδων μεταναστών μέσω των 
εργαστηρίων ή/και των χώρων έκφρασης μπορεί να οδηγήσει σε μία διαρκή δέσμευση.

- Το παρόν εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατόπιν προσαρμογής με άλλες ομάδες 
προκειμένου να ξεκινήσει ουσιαστικός διάλογος όχι μόνο σε διαπολιτισμικό αλλά και σε
διαγενεακό επίπεδο.
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Ανακεφαλαίωση 

 
1. Η διεξαγωγή των/της ομάδων εστιασμένης συζήτησης/διαδικτυακής έρευνας κατέδειξε ότι το 

έργο MaMuMi: 
 

α) είναι εύκολο να υποβληθεί σε προσαρμογές που κρίνονται απαραίτητες, και  
β) έχει θετικό αντίκτυπο στον/στην τελικό χρήστη/ομάδα στόχου. 

 
2. Η μετάβαση που πραγματοποιήθηκε λόγω Covid-19 σε διαδικτυακή έρευνα ήταν επιτυχής ως 

έναν βαθμό. Συνέβαλε αποφασιστικά στη συλλογή δεδομένων, αλλά δεν προέκυψαν 
ολοκληρωμένες συζητήσεις από τις αρχικές απαντήσεις των συμμετεχόντων/ουσών. Συνολικά, 
εβδομήντα (70) άτομα συμμετείχαν στη διαδικτυακή έρευνα. 

 
3. Το Skype ή άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών συναντήσεων, όπως το Microsoft Teams, το 

Zoom και τα Blue Jeans θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στα επόμενα στάδια εξέλιξης 
του έργου. Με αυτόν τον τρόπο, θα διασφαλιστεί ότι α) η διαλεκτική προσέγγιση (που 
υιοθετήθηκε από την Ιταλία μέσω Skype) μπορεί να συνεχιστεί και ότι β) το έργο  είναι βιώσιμο 
και ευπροσάρμοστο στις συνεχείς προκλήσεις που θέτουν τα μέτρα κοινωνικής 
αποστασιοποίησης.  

 
4. Συνοψίζοντας, η δημιουργία χώρων διαπολιτισμικής επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης 

σχετικά με την ποικιλομορφία, η επιλογή μίας σειράς ερωτήσεων για «σπάσιμο του πάγου» 
(από τον Οδηγό Χρήστη που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο του έργου MaMuMi) θα δώσει τη 
δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτές-εύτριες/συντονιστές-ίστριες να αναπτύξουν μία πρώτη 
καλή σχέση με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες πριν το Μουσικό Εργαστήριο MaMuMi. Ας 
σημειωθεί ότι οι εν λόγω δραστηριότητες αναθεωρήθηκαν και προσαρμόστηκαν κατάλληλα 
μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. 
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Εταιρικό Σχήμα - Λογότυπα και Στοιχεία Επικοινωνίας 

 
 
 

Website:  www.asoccaminos.org 
 
 
 
 
 

Website: csicy.com 
Facebook: facebook.com/CSI.CYPRUS 

Instagram: instagram.com/csi_cy 
 
 
 
 

Website:  www.danilodolci.org 
 
 

 
 
 

Website:  eng.inn.no 
 
 
 
 
 

Website: www.kmop.gr 
 
 
 
 
 
 

Website: knowandcan.com 
 
 
 
 

 
 

Website: www.glos.ac.uk 
 

http://www.asoccaminos.org/
http://www.asoccaminos.org/
http://csicy.com/
http://csicy.com/
https://www.facebook.com/CSI.CYPRUS/
https://www.facebook.com/CSI.CYPRUS/
https://www.instagram.com/csi_cy/
https://www.instagram.com/csi_cy/
http://www.danilodolci.org/
http://www.danilodolci.org/
https://eng.inn.no/
https://eng.inn.no/
http://www.kmop.gr/
http://www.kmop.gr/
http://knowandcan.com/
http://knowandcan.com/
http://www.glos.ac.uk/
http://www.glos.ac.uk/


www.mamumi.eu
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