
      

 

Το έργο υλοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα έκδοση 

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν 
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Το ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και η YellowFields σας προσκαλούν 

την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17.00-19.00 στην ημερίδα «Βία στα 

γήπεδα: Ένα αθλητικό ή κοινωνικό φαινόμενο;», η οποία θα διεξαχθεί στην Ακαδημία 

Winners Club (Κέας 59, Χαλάνδρι, 15234). 

Στην εκδήλωση θα συζητήσουμε για τον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού, διερευνώντας 

τα αίτια της βίας και θα παρουσιάσουμε δράσεις και πρακτικές που προλαμβάνουν και 

καταπολεμούν αυτό το φαινόμενο εντός και εκτός του αγωνιστικού χώρου. 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με ένα κλικ: 
(https://forms.gle/LKw6VwE6Uxio3fY19 ) 

Στο τέλος θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν εκλεκτοί προσκεκλημένοι από τον χώρο του αθλητισμού 
και της Κοινωνίας των Πολιτών, οι οποίοι θα συζητήσουν τα ακόλουθα θέματα: 

o Τα αίτια του φαινομένου της βίας στον αθλητισμό 

o Τρόποι αντιμετώπισης της βίας στον αθλητισμό 

o Ο κοινωνικός ρόλος του αθλητισμού και των αθλητικών οργανισμών 

o Ο ρόλος του κράτους στην πρόληψη της βίας στον αθλητισμό 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε: 

o Επαγγελματίες του χώρου του Αθλητισμού  

o Δημοσιογράφους 

o Γονείς 

o Ευρύ κοινό 

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Μιχάλης Τσόχος. 

https://kmop.gr/
http://yellowfields.gr/home/
https://winnersclub.gr/
https://forms.gle/LKw6VwE6Uxio3fY19
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Πρόγραμμα εκδήλωσης 

17.00 - 17.05 Προσέλευση και καλωσόρισμα - Μιχάλης Τσόχος, Δημοσιογράφος 

17.05 - 17.20 Βία στα γήπεδα: Τα αίτια και οι συνέπειες του φαινομένου – Βαγγέλης 
Βερτόπουλος - Ψυχολόγος/ Αθλητικός Ψυχολόγος, REBT Ψυχοθεραπεία/ Αθλητική 
Ψυχολογία/ Executive Coaching 

17:20 – 17.50 Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η βία στον αθλητισμό; 

17.20-17.35 | Τάκης Λεμονής, Προπονητής ποδοσφαίρου 

17.35-17-50 | Γιώργος Καράγκουτης, Προπονητής καλαθοσφαίρισης & Ιδρυτής της 
εταιρείας Baseline Events 

17:50 - 18:40 Καλές πρακτικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βιας στον αθλητισμό 

o 17.50-18.05 | Αναστασία Γκούφα, Προϊσταμένη Τμήματος Επαγγελματικών 
Αθλητικών Διοργανώσεων, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

o 18.05-18.20 | Ηλίας Καραπιπέρης, Προπονητής ποδοσφαίρου & Ιδρυτής και 
διευθυντής της ακαδημίας ποδοσφαίρου «ΝΙΚΗΤΕΣ» 

o 18.20-18.30 | Σαββούλα Οικονόμου, Υπεύθυνη πρωτοβουλίας GoSport 
(παρουσίαση οδηγού & εκπαιδευτικού προγράμματος για την ανάδειξη του 
κοινωνικού ρόλου των αθλητικών οργανισμών) 

o 18.30-18.40 | Γιώργος Κουλούρης, Υπεύθυνος πρωτοβουλίας ACTIVE 
(παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος για προπονητές με στόχο την 
πρόληψη της βίας εναντίον παιδιών στον αθλητισμό) 

18.40 – 19.00 Ερωτήσεις / Κλείσιμο Εκδήλωσης 
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Λίγα λόγια για το Gosport 

Η ευρωπαϊκή δράση GoSport έχει στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών, μέσα από 

την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης σε αθλητικούς οργανισμούς. 

Οι στόχοι του GoSport… 

✓ Να ενισχύσει τις ικανότητες και τις γνώσεις των αθλητικών οργανισμών και ομάδων – επαγγελματικών και 

ερασιτεχνικών – ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν τις αρχές της κοινωνικής υπευθυνότητας στην πολιτική 

τους μέσα από δύο εκπαιδευτικά προγράμματα συνολικής διάρκειας 12 ωρών 

✓ Να βελτιώσει τις γνώσεις των αθλητικών οργανισμών ως προς το πώς αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται 

θέματα κοινωνικής ευθύνης – ειδικά όσον αφορά στην καταπολέμηση της βίας, την αντιμετώπιση 

ρατσιστικών συμπεριφορών και διακρίσεων και την ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης. 

✓ Να κάνει ευρύτερα γνωστό τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση ενός αθλητικού οργανισμού μπορεί να 

επηρεάσει την κοινωνική ευθύνη αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνική ευθύνη επικοινωνείται 

ενός των οργανισμών, μέσα από τη διεξαγωγή έρευνας σε πέντε χώρες με τη συμμετοχή 101 

επαγγελματιών συνολικά.  

✓ Να προσφέρει στους αθλητικούς οργανισμούς και τους επαγγελματίες τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να 

κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ των οργανισμών, των μελών τους και της κοινωνίας και να εντάξουν 

πρακτικές κοινωνικής υπευθυνότητας στην πολιτική τους, μέσα από τη δημιουργία ενός οδηγού για την 

εφαρμογή πολιτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε αθλητικούς οργανισμούς.  

✓ Να προωθήσει την αρχή της συμμετοχικότητας στον αθλητισμό μέσω της κοινωνικής ευθύνης, μέσα από 

την συστηματική ενημέρωση του κοινού για τους τρόπους και τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης των 

αθλητικών οργανισμών.  
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Μιχάλης Τσόχος  

Ο Μιχάλης Τσόχος τα 10 τελευταία χρόνια εργάζεται στην Cosmote TV, στην παρουσίαση 

των εκπομπών του Champions League, αλλά και στην περιγραφή αγώνων της Premier 

League και των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων ελληνικών ομάδων. Είναι σύμβουλος 

έκδοσης στο μεγαλύτερο ελληνικό αθλητικό site, gazzetta.gr στο οποίο ήταν διευθυντής 

για οκτώ συναπτά έτη. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1997 από το ραδιόφωνο του ΣΠΟΡ 

FM και την εφημερίδα «Το Βήμα». Υπήρξε εκ των ιδρυτικών στελεχών και διευθυντής της 

εφημερίδας SportDay, ενώ έχει βραβευτεί δύο φορές ως ο καλύτερος Έλληνας blogger. 

Έχει συνεργαστεί με αρκετές εφημερίδες και ελληνικά περιοδικά, αλλά και με την 

εφημερίδα «Guardian» στην Αγγλία, καθώς συμμετέχει στη λίστα με τους 

δημοσιογράφους της, οι οποίοι αναδεικνύουν με την ψήφο τους, τους κορυφαίους 

ποδοσφαιριστές της χρονιάς. Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά. 

 

 

Οι Ομιλητές/-ριες 

 

 

 

 

  

Βαγγέλης Βερτόπουλος  

Ο Βαγγέλης Βερτόπουλος σπούδασε Marketing στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

και εργάστηκε σε πολυεθνικές εταιρείες όπως η Friesland (NOYNOY) και η Johnson n’ 

Johnson στους τομείς Sales, Sales Analysis και Category Management. Στη συνέχεια 

σπούδασε Ψυχολογία στο London Metropolitan και έκανε MSc στην Αθλητική Ψυχολογία 

στο Staffordshire University. Εκπαιδεύτηκε στην Λογικο-θυμική και Συμπεριφορική 

Ψυχοθεραπεία και το Coaching (RE&CBT) και στην Κλινική Ψυχοπαθολογία.Παράλληλα, 

και σε συνέχεια της προσωπικής του αθλητικής πορείας  διετέλεσε Ομοσπονδιακός 

Προπονητής Ξιφασκίας από το 2007 ως το 2011. Στα πλαίσια της εργασίας του, 

εστιάζεται: στην ψυχοθεραπεία εφήβων και ενηλίκων, στην συμβουλευτική 

επαγγελματιών και ερασιτεχνών αθλητών, προπονητών και γονέων ως Αθλητικός 

Ψυχολόγος MSc, αλλά και με επαγγελματίες για τους οποίους η απόδοση είναι 

σημαντική, όπως ηθοποιοί, χορευτές, μουσικοί, υποψήφιοι αστροναύτες κτλ., στο 

coaching με στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, γράφει μυθιστορήματα. 

Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί τα μυθιστορήματα Όχι Αρκετά Νεκρός και 

Κρεμμυδάνθρωπος. 
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Τάκης Λεμονής  

Ο Τάκης Λεμονής γεννήθηκε το 1960 και άρχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα στον Α.Π.Ο. 
Αττικό Κολωνού (1974-1978).Το 1978 μετεγγράφηκε στον Ολυμπιακό όπου αγωνίστηκε 9 
χρόνια, κατακτώντας 5 πρωταθλήματα Ελλάδας (1980, 1981, 1982, 1983, 1987) και 1 
Κύπελλο Ελλάδας πραγματοποιώντας πάνω από 170 συμμετοχές (1981 νταμπλ). Εκτός από 
τον Ολυμπιακό, έχει αγωνιστεί και σε Λεβαδειακό, Ιωνικό, Πανιώνιο και Εθνικό όπου 
τελείωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα το 1994. Τέλος είναι δύο φορές διεθνής με την 
Εθνική Ελλάδος. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα σαν βοηθός προπονητή στον 
Ολυμπιακό την περίοδο 1999-2000 και το 2000 ανέλαβε πρώτος προπονητής. Το 2002 
έφυγε από τους ερυθρόλευκους και μέχρι το 2006 εργάστηκε στον ΑΠΟΕΛ, στην Καλλιθέα, 
στον Λεβαδειακό και την ΣΚΟΝΤΑ Ξάνθης. Ανέλαβε εκ νέου τον Ολυμπιακό στα τέλη του 
2006. Ακολούθως εργάστηκε στον Πανιώνιο,Ομόνοια,Πανιώνιο,Παναιτωλικό, Αλ Ραέντ, 
Ολυμπιακό. Κατέκτησε με τον Ολυμπιακό 5 πρωταθλήματα κι ένα Σούπερ Κάπ και με την 
Ομόνοια ένα πρωτάθλημα κι ένα Σούπερ Κάπ. 
 

Γιώργος Καράγκουτης 

Ο Γιώργος Καράγκουτης (15 Φεβρουαρίου 1976) είναι Έλληνας πρώην διεθνής 

καλαθοσφαιριστής. Αγωνιζόταν τόσο στη θέση του σμολ φόργουορντ όσο και σε αυτή του 

πάουερ φόργουορντ. Έχει ύψος 2,08 μέτρα. Ο Καράγκουτης ξεκίνησε από τις ακαδημίες 

του Πανιωνίου. Ως μαθητής με τη σχολική ομάδα του Ομηρείου Λυκείου Ν. Σμύρνης, 

έφτασε ως τον τελικό του πανελληνίου σχολικού πρωταθλήματος 1994. Από 16 ετών 

αγωνιζόταν στην πρώτη ομάδα του Πανιωνίου δίπλα σε μεγάλα αστέρια της ομάδας. Με 

τον Πανιώνιο το 1995 ήταν φιναλίστ Κυπέλλου Ελλάδος και το 1998 έφτασε στα ημιτελικά 

του Κυπέλλου Κόρατς. Συνέχισε στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο τη σεζόν 1999-2000 

κατέκτησε την Ευρωλίγκα και το Πρωτάθλημα Ελλάδας. Τη σεζόν 2000-01 αγωνίστηκε στην 

Ευρωλίγκα με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Το 2002 μεταγράφηκε στη Νήαρ Ηστ και το 2003 

έπαιξε Μαρούσι. Με το Μαρούσι το 2004 κατέκτησε τη δεύτερη θέση της Α1, το 2005 τη 

δεύτερη θέση στην κανονική περίοδο της Α1 και το 2006 ήταν φιναλίστ του Κυπέλλου 

Ελλάδας. Αποσύρθηκε από τα παρκέ το 2007, σε ηλικία 31 ετών. Είναι ο 3ος 

καλαθοσφαιριστής στη συγκομιδή ριμπάουντ στην ιστορία του επαγγελματικού ελληνικού 

πρωταθλήματος με 1.877. Έχει συμμετάσχει στις εθνικές ομάδες όλων των ηλικιών 

ξεκινώντας από την εθνική παίδων το 1992 κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο 

Ευρωμπάσκετ Παίδων στην Τουρκία. Με την Εθνική εφήβων αναδείχθηκε παγκόσμιος 

πρωταθλητής στο Μουντομπάσκετ Εφήβων το 1995 στην Αθήνα. Με την εθνική ανδρών 

υπήρξε  διεθνής 25 φορές και σημείωσε 100 πόντους. Συμμετείχε στο Ευρωμπάσκετ 1999 

και στο Μουντομπάσκετ 1998, στα οποία η Εθνική Ελλάδας κατέκτησε την 4η θέση.  

To 2022 ίδρυσε την εταιρεία διοργανώσεων μπασκετικών events, Baseline Events. 

Οι Ομιλητές/-ριες 
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Ηλίας Καραπιπέρης 

Ο Ηλίας Καραπιπέρης είναι απόφοιτος του αμερικάνικου σχολείου Αθηνών ACS και της 

σχολής εμπορικής Ναυτιλίας στο Λονδίνο. Είναι πρώην ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής με 

δεκαετή συνεργασία με την ΠΑΕ Ολυμπιακός και διοργανωτής δεκάδων αθλητικών 

camps, τουρνουά και αθλητικών εκδρομών. Είναι ακόμη προπονητής ποδοσφαίρου & 

ιδρυτής και διευθυντής της ακαδημίας ποδοσφαίρου ΝΙΚΗΤΕΣ. Ιδρυτής του W-inner 

coaching, με 750+ ώρες σε σεμινάρια & εργαστήρια προσωπικής εξέλιξης σε Ελλάδα και 

εξωτερικό. Είναι ιδρυτικό μέλος της Μentoria και συνιδρυτής τριών αθλητικών 

κέντρων.  Αξιοποιεί τις εκπαιδευτικές ιδιότητες του ποδοσφαίρου/αθλητισμού ως όχημα 

αυτογνωσίας και εξέλιξης των παιδιών. 

 

Οι Ομιλητές/-ριες 

 

  

Αναστασία Γκούφα  

Η Αναστασία Γκούφα είναι Προϊσταμένη Τμήματος Επαγγελματικών Αθλητικών 

Διοργανώσεων Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού με μεταπτυχιακό τίτλο στην Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού 

(MMGT/SPORTS MGT). Εργάζεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) από το 2004 

και από το 2018 είναι Προϊστάμενη του Τμήματος Επαγγελματιών Αθλητικών 

Διοργανώσεων. Από το 2001 μέχρι και το 2004 ήταν Σύμβουλος για θέματα 

Παραολυμπιακών Αγώνων του Γενικού Γραμματέα Ολυμπιακών Αγώνων – Υπουργείο 

Πολιτισμού. 

Έχει οριστεί ως μέλος – εκπρόσωπος της ΓΓΑ στην Ολομέλεια της Διοίκησης της Ελληνικής 

Παραολυμπιακής Επιτροπής και διετέλεσε Αρχηγός των Ελληνικών Θερινών και 

Χειμερινών Παραολυμπιακών Ομάδων στους Αγώνες του Τόκιο 2020 (2021),  

Πιονγκτσάνγκ (2018), Σότσι (2014) ,Υπαρχηγός στο Ρίο (2016) και Team Manager (2004).  
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Σαββούλα Οικονόμου  

Η Οικονόμου Σαββούλα είναι διαχειρίστρια ευρωπαϊκών προγραμμάτων με πολύχρονη 

εμπειρία σε προγράμματα υποστήριξης και ένταξης ευπαθών ομάδων όπως τα άτομα με 

αναπηρίες, οι ηλικιωμένοι και οι πρόσφυγες. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται στο ΚΜΟΠ - 

Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας ως διαχειρίστρια έργων και από το 2021 ως 

Συντονίστρια του Τμήματος Προαγωγής Υγείας και Ευεξίας. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιώργος Κουλούρης  

Ο Γιώργος Κουλούρης είναι χειριστής ευρωπαϊκών έργων και Digital Media Manager στο 

ΚΜΟΠ. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στην επικοινωνία, στη συμβουλευτική και στη 

διαχείριση έργων. Τα έργα του υπάγονται στο τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 

ΚΜΟΠ και επικεντρώνονται στην καταπολέμηση της βίας και του ρατσισμού στον 

αθλητισμό και στην αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους, του κακοποιητικού λόγου και 

των ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο. Αρθρογραφεί συχνά στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό για θέματα αθλητισμού, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και κοινωνικής 

ενσωμάτωσης. Μεταξύ άλλων έχει δημοσιεύσει άρθρα στο London School of Economics, 

στο Euronews.com, στη Huffingtonpost.gr, στο Protagon.gr, στο SocialEurope.eu, στο 

Medium.com. Έχει συμμετάσχει σε διεθνείς ημερίδες ως ομιλητής για την αντιμετώπιση 

του λαϊκισμού στην Ευρώπη και την ενεργό συμμετοχή των νέων στα κοινά και στην 

πολιτική. Έχει σπουδάσει Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, κατέχει 

μεταπτυχιακό στη Βιώσιμη Ανάπτυξη από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, ενώ έχει 

καταρτισθεί στο Digital Marketing (Ελληνοαμερικανική Ένωση) και στο Storytelling for 

Social Change (University of Michigan). Ομιλεί άπταιστα Ελληνικά και Αγγλικά και έχει 

βασικές γνώσεις στα Γαλλικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Το έργο υλοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα έκδοση 

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

The content of 

 

 

 

 

 


