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Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και το Mediterranean college  σας προσκαλούν την 

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 17.00-18.30  στην εκδήλωση με  θέμα: «Σεξουαλική κακοποίηση 

παιδιών: Περιγράφοντας το απερίγραπτο» που θα πραγματοποιηθεί στο Lecture Ηall του Mediterranean 

college campus (Διεύθυνση: Πελλήνης 8 & Πατησίων 107, Πλατεία Βικτωρίας, Αθήνα). Η εκδήλωση 

οργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Erasmus+ έργου STOP - Stop Child Abuse Through Effective 

Training and Augmented Reality (Σταματήστε την παιδική κακοποίηση μέσω της αποτελεσματικής 

εκπαίδευσης και της επαυξημένης πραγματικότητας’. 

 

Σκοπός της Εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων του έργου και η ευαισθητοποίηση 

του κοινού καθώς και των επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά και εφήβους σχετικά με την ανάγκη 

υιοθέτησης νέων μοντέλων εκπαίδευσης για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και 

χειραγώγησης παιδιών και εφήβων. Επίσης, θα παρουσιαστεί στο κοινό ένα παιχνίδι επαυξημένης 

πραγματικότητας που ανέπτυξε η ομάδα υλοποίησης του έργου.  

 
Απευθύνεται σε: 

 Επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά  

 ΜΚΟ που ασχολούνται με τη νεολαία και την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης 

 Σχολεία/εκπαιδευτικά ιδρύματα 

 Τοπικούς φορείς 

 Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο: 
 

https://forms.gle/qhMqvnZLiG8mf1pn8 
 

Στο τέλος θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 
Οι συμμετέχοντες/-ουσες στην είσοδο θα πρέπει να επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 

νόσησης ή αρνητικό rapid/pcr test. 
 

https://www.kmop.gr/
http://erasmusstop.eu/
https://forms.gle/qhMqvnZLiG8mf1pn8
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Στην εκδήλωση θα συζητηθούν θέματα όπως: 

 Καλές πρακτικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου (αποτελέσματα έρευνας) 

 Παρουσίαση εγχειριδίου απευθυνόμενο σε επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά/νέους σχετικά 

με την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών/εφήβων (Τι είναι η σεξουαλική κακοποίηση; Τι 

είναι το μη ασφαλές άγγιγμα, το Sexting, το Grooming; )   

 Πρόληψη και αντιμετώπιση του ενδοσχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού  

 Γιατί δεν πρέπει να ανεβάζεις φωτογραφίες του παιδιού  σου στα social media και τι συστήνει η 

ΕΛ.ΑΣ. 

 Η ενδοοικογενειακή βία και οι επιπτώσεις της στον έφηβο  

 Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση: Πώς ενημερώνουμε το παιδί; 

 

Λίγα λόγια για το έργο 

Το ευρωπαϊκό έργο STOP αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και στην ενίσχυση των γνώσεων των 

επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά/νέους σχετικά με την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ 

παράλληλα προσφέρει νέες προσεγγίσεις και εργαλεία βασισμένα σε ένα παιχνίδι επαυξημένης 

πραγματικότητας (Augmented Reality game). Το παιχνίδι είναι προσαρμοσμένο σε νέους/-ες ηλικίας 9-12 και 

13-18, προκειμένου να καταπολεμήσει τέτοιου είδους περιστατικά τόσο μέσω του διαδικτύου όσο και εκτός 

αυτού. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει 

7 ευρωπαϊκούς οργανισμούς: Ένωση Γονέων “Step by Step” – συντονιστής εταίρος (Κροατία), Asociación 

Deses-3 και Πανεπιστήμιο του Βαγιαδολίδ (Ισπανία), KMOP (Ελλάδα), CCS Digital Education (Ιρλανδία), 

Emphasys (Κύπρος) και Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Δίκτυο Μάθησης (Ιταλία). 

 

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: 

stop-project@kmop.org 

 
 
 
 
 
  

http://erasmusstop.eu/
https://www.facebook.com/erasmusstop/
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Πρόγραμμα Ημερίδας 
 

17:00 – 17:10 Προσέλευση και καλωσόρισμα 

Αντωνία Τορρένς, Γενική Διευθύντρια ΚΜΟΠ-Κέντρου Κοινωνικής Δράσης και 
Καινοτομίας και Υπεύθυνη του προγράμματος Live Without Bullying 

17:10 – 17:25 Βασικά ευρήματα έρευνας και καλές πρακτικές  

Μαρία Έλλη Δουφεξή Καπλάνη, Κοινωνιολόγος & ερευνήτρια έργου 

17:25 – 17:35  Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση: Πώς ενημερώνουμε το παιδί; 

Έττυ Βαρούχ, επιστημονικός συνεργάτης του Eliza, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας – 
Ψυχοθεραπεύτρια, MSc in Applied Psychology, μέλος της ομάδας του προγράμματος 
Ασφαλές Άγγιγμα 

17:35 – 17:50 Γιατί δεν πρέπει να ανεβάζεις φωτογραφίες του παιδιού  σου στα social media και τι 
συστήνει η ΕΛ.ΑΣ. 

Αξιωματικός της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΔΙ.Δ.Η.Ε.) 

17:50 – 18:05 Η ενδοοικογενειακή βία και οι επιπτώσεις της στον έφηβο  

Ελένη Λινάκη, Ιδρύτρια της ιστοσελίδας Efiveia.gr  

18:05 – 18:20 Πρόληψη και αντιμετώπιση του ενδοσχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού  

Δρ. Αντωνία Τορρένς, Γενική Διευθύντρια ΚΜΟΠ και Υπεύθυνη του προγράμματος 
Live Without Bullying: Ζήσε χωρίς εκφοβισμό 

18:20 – 18:30 Επισκόπηση του έργου & παρουσίαση παιχνιδιού  

Αφροδίτη Αζάρη, Διαχ/στρια έργου STOP 

18:30 – 18:40 Ερωτήσεις και κλείσιμο της εκδήλωσης 

*Την εκδήλωση θα την συντονίσει η κα Αντωνία Τορρένς, Γενική Διευθύντρια ΚΜΟΠ-Κέντρου Κοινωνικής 
Δράσης και Καινοτομίας και Υπεύθυνη του προγράμματος Live Without Bullying 

https://eliza.org.gr/
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=8194
https://efiveia.gr/
https://livewithoutbullying.com/
http://erasmusstop.eu/
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Οι Ομιλητές/-ριες 
 

 
  

Αντωνία Τορρένς 
 
Η Δρ. Αντωνία Τορρένς είναι εκπαιδευτική ψυχολόγος, Πρόεδρος και γενική 

διευθύντρια του ΚΜΟΠ (1998 – συνεχ.) και αντιπρόεδρος της 

Συνομοσπονδίας Οικογενειακών Οργανώσεων της Ευρώπης (COFACE 2014- 

συνεχ.)  Είναι Απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών και 

κάτοχος  M.ED και Ph.D Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Παν/μίου του Sheffield 

στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2004, ανέλαβε στο ΚΜΟΠ (Κέντρο Κοινωνικής 

Δράσης & Καινοτομίας) την ίδρυση και λειτουργία τριών στεγαστικών δομών 

και ενός κέντρου ημέρας ψυχικά ασθενών στα πλαίσια του εθνικού 

προγράμματος «Ψυχαργώς». 

 

Επιβλέπει ως επιστημονικά υπεύθυνη πολυάριθμα έργα σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο, τόσο στο χώρο του φυσικού αντικειμένου των έργων, όσο και στην 

παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων που συμβάλουν στην καλύτερη 

διαβίωση κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, όπως ατόμων με ειδικές ανάγκες, 

ανέργων, θυμάτων βίας και εμπορίας ανθρώπων, ηλικιωμένων, εθνικών 

μειονοτήτων και πολλών άλλων. 

 

Από το 2016 δημιούργησε και είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα Live Without 

Bullying «Ζήσε Χωρίς Εκφοβισμό», ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και 

αντιμετώπισης του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού που υλοποιεί το 

ΚΜΟΠ με ίδια μέσα. 
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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. Η κυρία Δουφεξή Καπλάνη 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. 

Έττυ Βαρούχ 
 
Η Έττυ Βαρούχ είναι ψυχοθεραπεύτρια. Είναι απόφοιτος του τμήματος 

Ψυχολογίας του Deree College και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην 

Εφαρμοσμένη Ψυχολογία από το Deree College, Αμερικανικό Κολλέγιο 

Ελλάδος. 

 

Εργάζεται ιδιωτικά ως ψυχοθεραπεύτρια και συνεργάζεται ως σύμβουλος 

ψυχικής υγείας με σχολικές δομές όπου οργανώνει συναντήσεις ομάδων 

γονέων. 

 

Έχει κάνει πρακτική ως ψυχοθεραπεύτρια στην Υγειονομική Δομή του Δήμου 

Αθηναίων και στην κλινική του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Στο 

παρελθόν, έχει εργαστεί σε κέντρο για παιδιά με αυτισμό, εφαρμόζοντας το 

μοντέλο της Εφαρμοσμένη Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ABA). 

Έχει συμμετάσχει στην οργάνωση και διεξαγωγή ομάδων ψυχολογικής 

στήριξης και ψυχοεκπαίδευσης  σε άτομα τρίτης ηλικίας στις Λέσχες Φιλίας 

του Δήμου Αθηναίων. 

 

Συνεργάζεται με το Ελίζα, στην εφαρμογή του προγράμματος « Ασφαλές 

Άγγιγμα», ένα πρόγραμμα πρόληψης σεξουαλικής κακοποίησης που 

υλοποιείται σε σχολεία. 
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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 

διακεκριμένους 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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  Ελένη Λινάκη 

Μαθηματικός – MSc στα Πληροφοριακά Συστήματα 
 
Η Ελένη Λινάκη είναι η δημιουργός του efiveia.gr, του μοναδικού 

ηλεκτρονικού περιοδικού στην Ελλάδα που αναφέρεται στους γονείς με 

παιδιά στην εφηβεία. 

 

Έχοντας σπουδάσει Μαθηματικός, ασκεί πολλά χρόνια το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει την ευλογία να 

διδάσκει τους εφήβους, αλλά και να τους ακούει, να τους καταλαβαίνει, να 

τους καθοδηγεί και να τους συμβουλεύει. 

 

Μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στα πληροφοριακά 

συστήματα, αποφάσισε να δημιουργήσει το efiveia.gr με σκοπό να 

προσφέρει με τον δικό της τρόπο στους γονείς των εφήβων και να τους 

βοηθά να αντιμετωπίζουν κάθε δύσκολη κατάσταση με τα παιδιά τους. Αυτό 

το πέτυχε συνεργαζόμενη αποκλειστικά με εξειδικευμένους Επιστήμονες, οι 

οποίοι ανάλογα με την ειδικότητά τους, γράφουν καταρτισμένα άρθρα, 

συμβουλεύοντας και προτείνοντας λύσεις. 

 

Με τον σύζυγό της Σταύρο και τον έφηβο γιο της Γιώργο ζουν στην Αθήνα. 
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