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Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και το Mediterranean College  σας 

προσκαλούν την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022 και ώρα 17.00-18.30  στην εκδήλωση με  θέμα: «Η 

εξάπλωση του διαδικτυακού εξτρεμισμού στους νέους: Προκλήσεις & αντιμετώπιση» που θα 

πραγματοποιηθεί στο Mediterranean college campus (Διεύθυνση: Κοδριγκτώνος 13 & Πατησίων 

94, Αθήνα). Η εκδήλωση διεξάγεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος COMMIT: 

COMMunIcation campaign against exTremism and radicalisation που στοχεύει στη βελτίωση των 

ικανοτήτων των νέων, ηλικίας 13-25 ετών, προκειμένου να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις 

προκλήσεις που συνδέονται με την εξτρεμιστική διαδικτυακή προπαγάνδα και τη βίαιη 

ριζοσπαστικοποίηση.  

 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας COMMIT, η ενημέρωση 

του κοινού σχετικά με την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, των ψευδών ειδήσεων, της 

λαϊκίστικης προπαγάνδας, της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού που μπορεί να 

οδηγήσει και στην τρομοκρατία στους νέους ηλικίας 13-25 ετών. Θα συζητηθούν επίσης θέματα 

όπως η παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό έγκλημα, ενώ 

θα παρουσιαστεί και η δωρεάν γραμμή συμβουλευτικής υποστήριξης νέων για την ασφάλεια στο 

διαδίκτυο.    

 

Απευθύνεται σε: 

 Νέους/-ες ηλικίας 13-25 ετών 

 Εκπαιδευτικό προσωπικό (Δάσκαλοι/-ες , Καθηγητές/-ριες) καθώς και 

Σχολεία/εκπαιδευτικά ιδρύματα 

 Γονείς & Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων 

 Φοιτητές/-ριες ΜΜΕ & Δημοσιογράφους 

 Ευρύ κοινό 

 

 

https://www.kmop.gr/
https://commitproject.eu/
https://commitproject.eu/
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Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο: 
 

 

https://forms.gle/YpPDjQB34kobFFELA 
 

 

 

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

νόσησης ή αρνητικό rapid/pcr test. 
 

 

 

Λίγα λόγια για το COMMIT 

 

Το έργο αποσκοπεί στην πρόληψη και αποφυγή της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και στροφής των 
ευάλωτων νέων στον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία. Στόχος είναι να καλλιεργήσει στους νέους 
δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν: i) Να δημιουργούν αντι-αφηγήματα που θα αμφισβητούν τη 
διαδικτυακή εξτρεμιστική προπαγάνδα και εναλλακτικά αφηγήματα που θα προωθούν τις 
δημοκρατικές αξίες, την ανεκτικότητα και τη συνεργασία. ii) Να μπορούν να αναγνωρίζουν και να 
αντιστέκονται στο διαδικτυακό εξτρεμιστικό περιεχόμενο. 
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο                             

commit-project@kmop.org ή στο τηλ. 2103637547 

 

 

  

https://forms.gle/YpPDjQB34kobFFELA
mailto:commit-project@kmop.org
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Πρόγραμμα 

 

17:00 – 17:10 Προσέλευση και καλωσόρισμα 

Παναγιώτης Κακολύρης, Συντονιστής εκδήλωσης, μέλος του επιστημονικού 
συμβουλίου του ΚΜΟΠ και  Γενικός Διευθυντής SOCIALDOO 

Χαιρετισμός, Δρ. Αντωνία Τορρένς, Γενική Διευθύντρια του ΚΜΟΠ και 
Ιδρύτρια του Προγράμματος Live Without Bullying 

17:10 – 17:20 Βασικά ευρήματα έρευνας  

Μαρία Έλλη Δουφεξή Καπλάνη, Κοινωνιολόγος & ερευνήτρια έργου 

17:20 – 17:35  Θρησκευτική ριζοσπαστικοποίηση & η πρόκληση της ενσωμάτωσης 

Δρ. Τριαντάφυλλος Καρατράντος, ερευνητής ΕΛΙΑΜΕΠ - Ελληνικό Ίδρυμα 
Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής  

17:35 – 17:50  Η «απειλή» των κυβερνοεπιθέσεων, το «χάκινγκ» της παράνομης χρήσης 
προσωπικών δεδομένων & το ηλεκτρονικό έγκλημα 

Βασίλης Παπακώστας, Αστυνομικός & Διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος 

17:50 – 18:05 Εξτρεμισμός στην Εποχή της Πανδημίας: Ευρωπαϊκές δράσεις για την 
καταπολέμηση της παραπληροφόρησης   

Κλημεντίνη Διακομανώλη, Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ειδίκευση 
σε θέματα Τύπου και Επικοινωνίας  

18:05 – 18:15 Επισκόπηση του έργου  

Αφροδίτη Αζάρη, Διαχ/στρια έργου  

18:15 – 18:30 Ερωτήσεις και κλείσιμο της εκδήλωσης 

  *Την εκδήλωση θα την συντονίσει ο Παναγιώτης Κακολύρης, μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του ΚΜΟΠ και  Γενικός 
Διευθυντής SOCIALDOO 
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Οι Ομιλητές/-ριες 

 

  

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. 

Αντωνία Τορρένς 
 
Η Δρ. Αντωνία Τορρένς είναι εκπαιδευτική ψυχολόγος, 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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Παναγιώτης Κακολύρης 
 

O Παναγιώτης Κακολύρης είναι Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία στρατηγικής 
επικοινωνίας Socialdoo. Είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτικών Ιδρυμάτων, με έδρα τις Βρυξέλλες και Επικεφαλής 
της Ομάδας Εργασίας για το Μέλλον της Ευρώπης. Διδάσκει ψηφιακή επικοινωνία, 
ευφυείς σχέσεις και ευρωπαϊκά θέματα στα μεταπτυχιακά προγράμματα του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επικοινωνίας (ECI) και την Ελληνοαμερικανική Ένωση  
(τμήμα Digital Marketing), ενώ είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο 
Νεάπολις Πάφου (Digital Marketing Lab).  
Eίναι κύριος ερευνητής στο Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας 
& Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (τμήμα ΠΕΔΙΣ) και 
επικεφαλής του διαδικτυακού ερευνητικού προγράμματος Πολιτικό και Εκλογικό 
Παρατηρητήριο electionsnet.org. 
Έχει εργασθεί ως δημοσιογράφος σε ελληνικά και διεθνή Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης όπως η εφημερίδα The European, ο ραδιοφωνικός σταθμός Flash 96, 
ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha, το protagon.gr κ.α.. Έχει σπουδάσει δημοσιογραφία 
και ψηφιακά μέσα στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. To 2020, παρουσίασε μια 
καινοτόμο προσέγγιση της επικοινωνιακής θεωρίας και πράξης: τις «ευφυείς 
σχέσεις». Μια νέα - πρωτότυπη θεώρηση που περιγράφει τη διαδικασία, την 
εξέλιξη, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του ψηφιακού μετασχηματισμού στην 
επικοινωνία, κατά την εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. www.intelligent-

relations.org .Πρόσφατα κυκλοφόρησε σε Αθήνα και Βρυξέλλες το βιβλίο του 

“Reflections and distortions - The Electoral Impact of Social Media in Europe”. 

 

 

 

 

 

  

http://www.intelligent-relations.org/
http://www.intelligent-relations.org/
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Δρ. Τριαντάφυλλος Καρατράντος 
 
Ο Δρ. Τριαντάφυλλος Καρατράντος είναι διεθνολόγος με ειδικότητα στην 
ευρωπαϊκή ασφάλεια και στις νέες απειλές και ειδικότερα στην 
ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία 
και Ερευνητής σε ζητήματα Ριζοσπαστικοποίησης, Τρομοκρατίας, Μοντέλα 
Αστυνόμευσης, Ασφάλεια και Εξωτερική Πολιτική στο Ελληνικό Ίδρυμα 
Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Επίσης, είναι 
μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών με θέμα «η πόλωση από την μεταναστευτική- προσφυγική κρίση και η 
πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού» και Διαλέκτης- 

Καθηγητής στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας στις θεματικές «διαπολιτισμικότητα, 
μετανάστευση και ασφάλεια, διαπολιτισμική και κοινοτική αστυνόμευση και 
ριζοσπαστικοποίηση και τρομοκρατία». Το Σεπτέμβριο του 2021, με απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ορίστηκε μέλος της Συμβουλευτικής Ομάδας 
Ερευνητών Υψηλού Επιπέδου (Advisory Board of Researchers) για την έρευνα 
και την εξέλιξη της πολιτικής για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και την 
αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού που δημιούργησε το Δίκτυο 
Ευαισθητοποίησης για τη Ριζοσπαστικοποίηση- Υποστήριξη Πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

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.), τον ξενοδοχειακό όμιλο Principal Hotel 
Company (H.B.), την διαφημιστική Concept Maniax και 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 ΚΜΟΠ. 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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Βασίλειος Ε. Παπακώστας 
 
Ο Βασίλειος Ε. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ φέρει το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και κατέχει 
τη θέση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Αποφοίτησε με άριστα από τη Σχολή Αξιωματικών 
της Ελληνικής Αστυνομίας, το έτος 1997 και από την Σχολή Μετεκπαίδευσης & 
Επιμόρφωσης Επιτελών Στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, το έτος 2010. Κατέχει 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & 
Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι Υποψήφιος 
Διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 
Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Θεματική περιοχή Τεχνητή Νοημοσύνη 
– Artificial Intelligence.  

Κατέχει την ειδικότητα του Προγραμματιστή Η/Υ και έχει υπηρετήσει επί 13 χρόνια 
σε θέσεις ευθύνης ως Manager και Project Manager στη Διεύθυνση Πληροφορικής 
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, στον τομέα του σχεδιασμού 
μηχανογραφημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και την ανάπτυξη 
Μηχανογραφικών Εφαρμογών, καθώς και στον τομέα δημιουργίας και υποστήριξης 
των κατάλληλων Τεχνικών και Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής. 

Τέλος, έχει συμμετάσχει σε πληθώρα εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων και 
μετεκπαιδεύσεων στο αντικείμενο του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, σε θέματα 
νομικής, ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών και μεθοδολογίες έρευνας, αλλά και 
της πληροφορικής επιστήμης, κυρίως σε θέματα ανάλυσης και ανάπτυξης 
συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων, ανάπτυξης και ασφάλειας έργων 
πληροφορικής, καθώς επίσης και σε εκπαιδεύσεις με αντικείμενο τη Διοίκηση μέσω 
στόχων και τη Διαχείριση ανθρώπινων πόρων. Έχει πιστοποιηθεί ως Εκπαιδευτής 
Ενηλίκων, σε θέματα Παροχής Υπηρεσιών ασφάλειας, από τον Εθνικό Οργανισμό 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (πρώην Ε.Κε.Πις) 
του Υπουργείου Παιδείας. Έχει τιμηθεί με τα Μετάλλια: Μετάλλιο Ευδόκιμης 
Επιτελικής Υπηρεσίας Γ΄ Τάξεως, Μετάλλιο Αστυνομικής Αξίας Β΄ Τάξεως, Ταξιάρχη 
του Τάγματος του Φοίνικα, Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής. 
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Κλημεντίνη Διακομανώλη 
 
Η Κλημεντίνη Διακομανώλη είναι στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2002 
με ειδίκευση σε θέματα Τύπου και Επικοινωνίας και μακρά επαγγελματική 
εμπειρία στο χώρο της ευρωπαϊκής ειδησεογραφίας και δημοσιογραφίας.  Έχει 
ασχοληθεί με την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας, 
περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, παραπληροφόρησης καθώς και  με τις 
περισσότερες θεματικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει υπηρετήσει ως 
Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου στις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα και στην Κύπρο και έχει διατελέσει Επικεφαλής των δύο 
Αντιπροσωπειών ανά διαστήματα. Από το 1998 υπηρέτησε ως διπλωματικός (Press 

Attachée) στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε. και στην Πρεσβεία της 
Ελλάδας στο Βέλγιο.  
Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Fake News: Τι κάνει η Ευρώπη;» που κυκλοφόρησε 
τον Ιούνιο 2021 (Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας) και το οποίο προλογίζει ο 
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτης Σχοινάς.  
Είναι απόφοιτος της πρώτης σειράς Ακολούθων Τύπου της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης. Απόφοιτος, επίσης, της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και τέως Δικηγόρος Αθηνών.  
Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό Δίκαιο και στην Εγκληματολογία 
στη Γαλλία (D.E.A. de Droit Pénal et Sciences Criminelles- Université de Pau et de 

Pays de l’ Adour) και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Master of Arts 

in Digital Communication and Crisis Management).  
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη του παρόντος εγγράφου δεν αποτελεί έγκριση του 
περιεχομένου του, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. 
 


