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Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ικανοτήτων για την 
καταπολέμηση του εξτρεμισμού μέσα από τη 

δημιουργία δράσεων ευαισθητοποίησης 

 

 

20 Μαΐου 2021 – 04 Ιουνίου 2021 

ONLINE 

Δηλώστε συμμετοχή εδώ – Απαιτείται προεγγραφή 

https://forms.gle/rToAqTMom1FMw5BWA
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

1ο Σεμινάριο - Εισαγωγή: το έργο Commit & οι επικοινωνιακές εκστρατείες 
Πέμπτη 20/05/2021 | 14.30 - 17.00 

 

14.30-14.40 Το έργο Commit 

14.40-15.00 Ας γνωριστούμε! 

15.00-15.45 Τι είναι μια επικοινωνιακή εκστρατεία; 

15.45-16.00 Διάλειμμα 

16.00-17.00 Οι επικοινωνιακές εκστρατείες του Commit 

 
2ο Σεμινάριο - Εναλλακτικές & Αντίθετες Αφηγήσεις 

Δευτέρα 24/05/2021 | 16.00 - 19.00 
 

16.00-17.30 Εναλλακτικές & Αντίθετες Αφηγήσεις* 
*Η ενότητα θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά από την RLB - Ολλανδία 

17.30-17.45 Διάλειμμα 

17.45-18.15 Παραδείγματα Εναλλακτικών & Αντίθετων Αφηγήσεων 

18.15-19.00 Ας δημιουργήσουμε το υλικό για την καμπάνια μας: εναλλακτικές & 
αντίθετες αφηγήσεις 

 
3ο Σεμινάριο - Ριζοσπαστικοποίηση & εξτρεμισμός 

Τετάρτη 26/05/2021 | 14.30 – 17.00 
 

14.30-15.15 Τι είναι η ριζοσπαστικοποίηση και ο εξτρεμισμός; 

15.15-15.45 Παραδείγματα ριζοσπαστικοποίησης και εξτρεμισμού στην Ελλάδα 
15.45-16.00 Διάλειμμα 
16.00-17.00 Ας δημιουργήσουμε το υλικό για την καμπάνια μας: ριζοσπαστικοποίηση, 

εξτρεμισμός και τρομοκρατία 

 
4ο Σεμινάριο - Ρητορική του μίσους & Λαϊκισμός 

Τρίτη 01/06/2021 | 14.00 – 17.30 
 

14.00-14.40 Τι είναι η ρητορική του μίσους και ο λαϊκισμός; 

14.40-15.00 Ο ρόλος των ψευδών ειδήσεων στη ρητορική μίσους και στους 
λαϊκιστικούς λόγους - Στρατηγικές αποδόμησης 

15.00-15.45 Ας δημιουργήσουμε το υλικό για την καμπάνια μας: ρητορική του μίσους, 
τον λαϊκισμό, την προπαγάνδα και οι ψευδείς ειδήσεις 

15.45-16.00 Διάλειμμα 
16.00-17.30 Ανάλυση εξτρεμιστικού και ριζοσπαστικού διαδικτυακού περιεχομένου 

που υποστηρίζεται από την τεχνολογία* 
* Η ενότητα θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά από την TextGain - Βέλγιο 

http://www.labenevolencija.org/
https://www.textgain.com/
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5ο Σεμινάριο - Οπτικοακουστικά μέσα & παραγωγή βίντεο 

Πέμπτη 03/06/2021 | 14.00 – 17.30 
 

14.00-14.30 Οπτική ρητορική, μύθος & φωτογραφία 

14.30-15.00 Τα βασικά συστατικά της ανάλυσης των οπτικών μέσων 
15.00-15.30 Παραγωγή βίντεο: από την θεωρία στην πράξη 
15.30-15.45 Διάλειμμα 
15.45-17.30 Ας φτιάξουμε το δικό μας βίντεο! 

 
6ο Σεμινάριο - Αναπτύσσοντας τη Διακήρυξη Commit 

Παρασκευή 04/06/2021 | 14.30-16.30 
 

14.30-16.30 Ανάπτυξη της διακήρυξη COMMIT, συμπεριλαμβανομένου ενός μνημονίου 
κατανόησης και συστάσεων για τον τρόπο καταπολέμησης του 
εξτρεμιστικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, την πρόληψη της βίαιης 
ριζοσπαστικοποίησης και την προώθηση των ευρωπαϊκών δημοκρατικών 
αξιών. 

 
 
 
 
 
 
 

commitproject.eu | commit-project@kmop.org | Τηλ. 2103637547 
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Χριστιάνα Αποσκήτη 

Η Χριστιάνα Αποσκίτη αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας 
και Φιλοσοφίας της Επιστήμης το 2010, συνέχισε τις 
σπουδές της σε μεταπτυχιακό επίπεδο με αντικείμενο τις 
Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές στο Τμήμα Πολιτικής 
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Στη 
συνέχεια εργάστηκε στον τομέα της ναυτιλίας και το 2014 
αποφάσισε να ακολουθήσει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Πανεπιστήμιο του Cambridge 
με αντικείμενο την Εγκληματολογία. Εργάστηκε στην Κένυα 
και στο Παρίσι σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και στις 
Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην 
Αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης (Directorate 
General for Migration and Home Affairs, DG HOME). 
Προτού εργαστεί στο ΚΜΟΠ σαν διαχειρίστρια και 
ερευνήτρια ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εργαζόταν στις 
Βρυξέλλες, σαν πολιτική αναλύτρια σε θέματα ασφαλείας 
και πιο συγκεκριμένα, στη συνεργασία μεταξύ κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών στην 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και σοβαρού 
εγκλήματος. 
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George Weiss 

Ο George Weiss είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος 
του Radio La Benevolencija Humanitarian Tools Foundation 
(«RLB»), ενός οργανισμού που δραστηριοποιείται στον 
χώρο των μέσων ενημέρωσης με στόχο να διδάξει τις 
κοινωνίες  να αντιστέκονται στη ρητορική μίσους και στην 
υποκίνηση σε βία που βασίζεται στην ταυτότητα. Ο RLB 
είναι ένα από τους πρώτους οργανισμούς που 
χρησιμοποιούν μακράς - διάρκειας εκστρατείες 
ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης σε εθνικό επίπεδο για το 
μαζικό κοινό με σκοπό τον «εμβολιασμό» των πολιτών 
ενάντια στον άνισο επιμερισμό των ευθυνών και την 
προπαγάνδα, καθώς και τη διδασκαλία τεχνικών 
θεραπείας «τραυμάτων» στους πληγέντες πληθυσμούς. 
Βασιζόμενος στις πολύτιμες εμπειρίες που συνέλεξε ο 
Weiss, κατά τη διάρκεια της εργασίας του για την  
LaBenevolencija Sarajevo, μια μοναδική τοπική ΜΚΟ κατά 
τη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας 1992-95, το έργο του 
RLB προωθεί μια ατζέντα λογικής, ενσυναίσθησης και 
αμοιβαίας βοήθειας μεταξύ μειονοτήτων και ατόμων που 
αποτελούν στόχο της ρητορικής μίσους.  
Όντας παραγωγός ταινιών και τηλεόρασης, ο Weiss 
δραστηριοποιήθηκε στο αναδυόμενο πεδίο των 
ανθρωπιστικών ακτιβιστικών μέσων το 2002 όταν ίδρυσε 
το Radio La Benevolencija HTF. Το πρόγραμμα «Μέγα 
Συμφιλίωση Αφρικανικών Μεγάλων Λιμνών» του 
οργανισμού - ένα περιφερειακό πρόγραμμα πρόληψης της 
βίας που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στη Ρουάντα, το ΛΔ 
Κονγκό και το Μπουρούντι, έχει αποκτήσει διεθνή 
αναγνώριση για τον μοναδικό συνδυασμό εφαρμοσμένης 
ψυχολογίας με τεχνικές ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης. Η 
μεθοδολογία εφαρμόζεται επί του παρόντος σε 
παρεμβάσεις στο διαδικτυακό χώρο και στα 
βιντεοπαιχνίδια σε 5 ευρωπαϊκές χώρες.  
 
Βραβεία: 
Μετάλλιο της Ολλανδικής Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Clara Meijer Wichmann (2018). 
Η Διεθνής Εταιρεία Πολιτικής Ψυχολογίας (ISPP) τους 
απένειμε το Noel Markwell Media Award 2020 
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Δήμητρα Μποφυλάτου 

H Δήμητρα Μποφυλάτου είναι απόφοιτη του τμήματος 
Μέσων και Επικοινωνίας του Παντείου Πανεπιστημίου και 
από το 2009 είναι τακτικό μέλος της Ένωσης Συντακτών 
Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). 
 Διαθέτει προϋπηρεσία 18 ετών ως δημοσιογράφος και 
αρχισυντάκτρια. Έχει εργαστεί σε εφημερίδες, περιοδικά 
και ιστοσελίδες ( εφημερίδα “Ελεύθερος τύπος”,   
“Καθημερινή”, “Nαυτεμπορική”). Παράλληλα, ήταν επί 
χρόνια υπεύθυνη δημοσιογραφικής παραγωγής πολλών 
τηλεοπτικών εκπομπών της ΕΡΤ. Έχει εξειδικευτεί στο 
ελεύθερο και το πολιτικό ρεπορτάζ και ως αρχισυντάκτρια 
δημιούργησε ένθετα περιοδικά για πολλά ελληνικά μέσα. 
Πλέον εργάζεται ως Communications Manager στο ΚΜΟΠ-
Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας. 

Guy De Pauw 

Ο Dr. Guy De Pauw είναι «μηχανικός γλωσσών», που 
αναπτύσσει τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης για την 
αυτόματη επεξεργασία περιεχομένου που δημιουργείται 
από χρήστες. Είναι διευθύνων σύμβουλος του 
Πανεπιστημίου της Αμβέρσας spin-off Textgain®, μιας 
εταιρείας που αξιοποιεί την τεχνολογία Τεχνητής 
Νοημοσύνης  για το κοινωνικό καλό. Με υπόβαθρο στη 
γλωσσολογία και τη μηχανική μάθηση, διερευνά συνεχώς 
πώς η τεχνολογία αυτομάθησης μπορεί να αποτελέσει ένα 
μοτίβο που να αποκτήσει  νόημα σε μαζικές ροές 
περιεχομένου και πώς αυτά τα μοτίβα μπορούν να 
μετατραπούν σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες. 
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Μαρία Έλλη Δουφεξή Καπλάνη 

Η Μαρία Έλλη Δουφεξή Καπλάνη είναι απόφοιτος του 
τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Έχει προηγούμενη 
εμπειρία στην ποιοτική και ποσοτική έρευνα, εστιάζοντας 
σε ζητήματα φύλου, ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα, ενδοοικογενειακή 
βία, διακίνηση και εμπορία ανθρώπων, Επανορθωτική 
Δικαιοσύνη, ριζοσπαστικοποίηση και άλλα κοινωνικά 
ζητήματα. Στο παρελθόν η κυρία Δουφεξή Καπλάνη έχει 
συμμετάσχει σε ακαδημαϊκές έρευνες σχετικά με τα 
παραπάνω ζητήματα και έχει εκπαιδευτεί στα εργαλεία 
Compass και Compassito (Manual for Human Rights 
Education with Young People) του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. Έχει απασχοληθεί εθελοντικά στο Κέντρο 
Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΠΑΔ), στην 
Ένωση Αφρικανών Γυναικών, στο Εργαστήριο 
Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης και Διαμεσολάβησης και 
στους Νέους Κατά της Διαφθοράς Ελλάδας. Από το 2018 
εργάζεται ως διαχειρίστρια έργων και ερευνήτρια-
εκπαιδεύτρια στο Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και 
Καινοτομίας – ΚΜΟΠ. 
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Αφροδίτη Αζάρη 

Η Αφροδίτη έχει πάνω από 10 χρόνια επαγγελματικής 
εμπειρίας στη διαχείριση έργων, εκδηλώσεων καθώς και 
στο κομμάτι του μάρκετινγκ στην Ελλάδα και κυρίως στο 
Ηνωμένο Βασίλειο (6 χρόνια). Έχει εργαστεί σε 
φημισμένους οργανισμούς / πανεπιστήμια και εταιρίες 
όπως το Πανεπιστήμιο του Nottingham (H.B.), το 
Νοσοκομείο Royal Derby Hospital (NHS-H.B.), τον 
χρηματοοικονομικό & συμβουλευτικό όμιλο De Vere Group 
(H.B.), το ξενοδοχειακό όμιλο Principal Hotel Company 
(H.B.), την διαφημιστική Concept Maniax, το Υπουργείο 
Οικονομικών της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή εργάζεται ως 
υπεύθυνη διαχείρισης ευρωπαϊκών έργων 
χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. (Erasmus+, AMIF) στο 
τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του KMOP.  
Τα έργα της επικεντρώνονται στην πρόληψη και 
καταπολέμηση της παιδικής κακοποίησης, στην πρόληψη 
και καταπολέμηση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης της 
νεολαίας, στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών / 
προσφύγων και στην ενδυνάμωση των νέων.  
Όσον αφορά την εκπαίδευσή της, είναι κάτοχος του 
μεταπτυχιακού τίτλου Film and Television: Theory, Culture 
and Industry (MA) από το Πανεπιστήμιο του Westminster 
στο Λονδίνο (H.B.). Το πρώτο πτυχίο της ήταν στην 
Πολιτιστική Τεχνολογία και Επικοινωνία (Πολιτιστική 
Πληροφορική) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Σχολή 
Κοινωνικών Επιστημών στην Ελλάδα με εξειδίκευση στην 
οπτικοακουστική επικοινωνία.  
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