Οι νέοι Πρωταγωνιστές
στον ψηφιακό κόσμο
Δηλώστε συμμετοχ ή ε δώ:

Πέμπτη 30.09.2021
16.00 - 18.00
Απαιτεί ται πρ οεγγρα φή

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.

Το ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί την Πέμπτη 30
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 16.00 με 18.00 στη διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Οι νέοι
Πρωταγωνιστές στον ψηφιακό κόσμο».
Με τη συμμετοχή ενός πάνελ εκλεκτών προσκεκλημένων από τον χώρο της πολιτικής, της
δημοσιογραφίας αλλά και δίνοντας τον λόγο στους νέους θα εξετάσουμε με ποιους
τρόπους οι νέοι μπορούν να γίνουν ενεργοί πολίτες στον ψηφιακό κόσμο, πώς συμβάλουν
σε αυτό το διαδίκτυο και τα social media καθώς, ποιες είναι οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις
που σχετίζονται με την ψηφιακή μετάβαση στον καιρό της πανδημίας.
Τη συζήτηση συντονίζει ο Παναγιώτης Κακολύρης, Λέκτορας Ψηφιακής Επικοινωνίας στο
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας, Γενικός Διευθυντής Socialdoo.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Απαιτείται προεγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3zr3qjS
Στο τέλος θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε:
✓ Φοιτητές τμημάτων ΜΜΕ και Ανθρωπιστικών σπουδών
✓ Δημοσιογράφους
✓ Εκπαιδευτικό προσωπικό και επαγγελματίες που εργάζονται σε Σχολεία,
Φροντιστήρια και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς/οργανισμούς
✓ Εργαζόμενους σε Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών
✓ Ευρύ κοινό
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+ έργου Youth Myth Busters,
το οποίο φιλοδοξεί να προωθήσει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική και
κοινωνική ζωή. Το έργο συντονίστηκε από το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και
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Καινοτομίας και υλοποιήθηκε ταυτόχρονα στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Τσεχία,
στην Ουγγαρία και στην Ιταλία.

Πρόγραμμα εκδήλωσης
16.00 - 16.05

Προσέλευση και καλωσόρισμα - Παναγιώτης Κακολύρης - Λέκτορας Ψηφιακής
Επικοινωνίας στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας, Γενικός Διευθυντής Socialdoo

16.05 - 16.15

Χαιρετισμός - Κωνσταντίνος Δέρβος - Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια
Βίου Μάθησης

16.15 - 16.30

Από την Ψηφιακή Επανάσταση στην Ψηφιακή Επιτήρηση - Μαρίνα Ρήγου,
Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δημοσιογράφος

16:30 - 16:45

Νέοι: Ενεργοί πολίτες στη δημόσια σφαίρα- Ευκαιρία ή ουτοπία. - Μαρία Σπυράκη,
Ευρωβουλευτής, Νέα Δημοκρατία, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα

16:45 - 17:00

Τα social media ως θερμοκοιτίδα ανοησίας - Κώστας Γιαννακίδης - Δημοσιογράφος

17:00 - 17:15

Η τοξική χιονοστιβάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορούν οι νέοι να
ανατρέψουν την υπάρχουσα κατάσταση; - Στρατής Τριλίκης - Διευθυντής
Προγραμμάτων iMEdD, Δημοσιογράφος

17:15 - 17:30

Πανδημία και ψηφιακή μετάβαση: Ευκαιρία για ενσωμάτωση ή κίνδυνος για
κοινωνικό αποκλεισμό; - Νίκος Ανδρουλάκης, Ευρωβουλευτής και Επικεφαλής της
Ελληνικής Αντιπροσωπείας της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και
Δημοκρατών
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17:30 - 17:50

17:50 - 18:00

Ο λόγος στους νέους! Παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου και της εκπαιδευτικής
πλατφόρμας για την προώθηση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη Youth Myth Busters
➢ Γιώργος Κουλούρης - Digital Media Manager, ΚΜΟΠ, Ελλάδα
➢ Θεοχάρης Μιχαήλ - Project Manager, CARDET, Κύπρος
➢ Alexandra Zhereb - Project Manager, Youth Included, Τσεχία
➢ Dafne Sgarra - Project Manager, ISES, Ιταλία
➢ Zsofi Tornoczsi - Project Manager, CROMO Foundation, Ουγγαρία
Συζήτηση-Ερωτήσεις

Λίγα λόγια για το έργο

Το ευρωπαϊκό έργο Youth Myth Busters, το οποίο συντονίζεται από το ΚΜΟΠ - Κέντρο
Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, στοχεύει στην προώθηση της συμμετοχής των νέων
στην πολιτική και κοινωνική ζωή μέσα από την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων, της
προπαγάνδας και της χειραγώγησης στο διαδίκτυο.
Δείτε
τη
δωρεάν
εκπαιδευτική
πλατφόρμα
https://elearning.youthmythbusters.eu/?lang=el

του

έργου

εδώ:

Το έργο υλοποιήθηκε στην Ελλάδα από το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και
Καινοτομίας, στην Κύπρο από το CARDET, στην Ιταλία από την ISES, στην Τσεχία από την
Youth Included και στην Ουγγαρία από το CROMO Foundation.

ℹ️ Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας στο: 📧 youthmytbusters@kmop.eu ή καλέστε στο ☎️ 210-3637547
(Υπ. Έργου κ. Γιώργος Κουλούρης).
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Η Μαρία Σπυράκη έλαβε το Βραβείο του Ευρωβουλευτή της χρονιάς το 2019 για τη
Βιομηχανία, την Έρευνα και την Καινοτομία. Είναι για 2η φορά ευρωβουλευτής με την
Νέα Δημοκρατία - Ευρωπαϊκό Λαϊκό κόμμα. Είναι μέλος των Επιτροπών Βιομηχανίας,
Έρευνας και Ενέργειας (ITRE), Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των
Τροφίμων (ENVI) και της Επιτροπής για την Καταπολέμηση του Καρκίνου (BECA). Η Μαρία
Σπυράκη είναι συμπρόεδρος του Intergoup “Climate Change, Biodiversity and Sustainable
Development", καθώς και αντιπρόεδρος της διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας για
τις σχέσεις της ΕΕ με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.
Σε αυτή τη 2η θητεία της μέχρι τώρα ήταν εισηγήτρια στο Ευρωκοινοβούλιο για τη Στρατηγική για τα Βιώσιμα
Χημικά. Εισηγήθηκε, επίσης, στην επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων την
πρόταση για το Κύμα Ανακαίνισης των Κτιρίων, ενώ ήταν σκιώδης εισηγητής, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος, της έκθεσης για την «Αποθήκευση ενέργειας» και του μηχανισμού δανειοδότησης του δημόσιου τομέα
για τη στήριξη των πράσινων επενδύσεων στο Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης στην επιτροπή Βιομηχανίας,
Έρευνας και Ενέργειας.
Η Μαρία Σπυράκη σπούδασε χημικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος του
Μεταπτυχιακού στο Δίκαιο της Ενέργειας, τις Επιχειρήσεις, και τη Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική από το
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.
Εργάστηκε ως δημοσιογράφος επί 22 χρόνια μέχρι το 2014, οπότε και εξελέγη στο Ευρωκοινοβούλιο.Επιπλέον,
έχει παρακολουθήσει 3 θερινά σχολεία στο Κολλέγιο της Ευρώπης για την ενέργεια, τις διαπραγματεύσεις και τη
θεσμική πορεία της ΕΕ. Επίσης έχει αποφοιτήσει από 2 προγράμματα e-learning από το Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη Διαχείριση Κρίσεων και την Οικονομική Κρίση του2010.).

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι Ευρωβουλευτής και Επικεφαλής της Ελληνικής
Αντιπροσωπείας της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Αντιπρόεδρος
της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας, μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων & της Αντιπροσωπείας στη Κοινοβουλευτική
Συνέλευση Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ). Επίσης είναι αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπής
Εξωτερικών Υποθέσεων & στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου). Τέλος είναι εισηγητής του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενίσχυση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της
ΕΕ.
Ο Κώστας Δέρβος είναι απόφοιτος του τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ και έχει λάβει το Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στα Προηγμένα
Βιομηχανικά Συστήματα από το Kingston University of London. Από το 2009 εργάστηκε

σε τεχνικά γραφεία και παράλληλα ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Από το 2014 εργάστηκε ως εργαστηριακός συνεργάτης σε
τριτοβάθμια τεχνολογικά ιδρύματα με αντικείμενο την πληροφορική και τις
γλώσσες προγραμματισμού ενώ από το 2016 μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ στον
ΔΕΔΔΗΕ ως ηλεκτρολόγος μηχανικός στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Τον Οκτώβριο του 2016
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εκλέχθηκε Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ στο Συνέδριο Επανίδρυσης και η θητεία του διήρκησε έως τον Οκτώβριο
του 2019. Το 2019 ήταν υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και έλαβε 61.731 ψήφους.
Το 2019 με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίστηκε Πρόεδρος του Ιδρύματος
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

Ο Κώστας Γιαννακίδης εργάζεται ως δημοσιογράφος από το 1989. Ήταν υπεύθυνος για
την είσοδο της πρώτης ελληνικής εφημερίδας («Μακεδονία») στο internet το 1995 για τη
δημιουργία του flash.gr το 2000. Επίσης ήταν μέλος της ιδρυτικής ομάδας και διευθυντής
σύνταξης του protagon.gr. Έχει εργαστεί σε αρκετά έντυπα, τηλεοπτικούς και
ραδιοφωνικούς σταθμούς. Σήμερα αρθρογραφεί στα Νέα και στο protagon.gr και
καθημερινά κάνει εκπομπή στον Best 92.6.

Ο Στρατής Τριλίκης είναι Διευθυντής Προγραμμάτων iMEdD και δημοσιογράφος με
περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας ως διευθυντής και αρχισυντάκτης σε εφημερίδες,
ενημερωτικά ραδιόφωνα και τηλεοπτικά κανάλια. Διετέλεσε για περισσότερα από 15
χρόνια αρχισυντάκτης της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής «Πρώτη Γραμμή» στην ΕΡΤ και
στον ΣΚΑΙ, ήταν διευθυντής ειδήσεων στο ρ/σ του ΣΚΑΙ, γενικός διευθυντής στο ρ/σ Planet,
επικεφαλής διπλωματικού και στρατιωτικού ρεπορτάζ στην εφημερίδα Εξουσία και στον
ρ/σ ΦΛΑΣ 961, πολεμικός ανταποκριτής στα Βαλκάνια και την Μέση Ανατολή και
αρθρογράφος σε δεκάδες Ελληνικά και ξένα έντυπα. Για 2 ακαδημαϊκές περιόδους δίδαξε
τεχνικές τηλεοπτικού ρεπορτάζ στο τμήμα εφαρμοσμένης δημοσιογραφίας του Παντείου Παν/μιου. Είναι
απόφοιτος του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με κατεύθυνση Κοινωνιολογία των ΜΜΕ.
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Η Μαρίνα Ρήγου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας, Πολιτικής και Νέων Μέσων
στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αριστούχος διδάκτωρ του
Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει σπουδάσει στο ίδιο πανεπιστήμιο Φυσικές Επιστήμες και στη
συνέχεια Επικοινωνία και ΜΜΕ, πεδίο στο οποίο ολοκλήρωσε και τις μεταπτυχιακές
σπουδές της. Από το 2004 έως το 2017 ήταν ΕΔΙΠ στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και
Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου. Το 2014 εξεδόθη από τον εκδοτικό οίκο Ι. Σιδέρη
το βιβλίο της “Από την ψηφιακή επανάσταση στην ψηφιακή επιτήρηση. Νέα μέσα,
δημοσιότητα και πολιτική”. Άρθρα και έρευνές της σε ζητήματα επικοινωνίας, μέσων και
πολιτικής έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους.
Από το 1987 εργάζεται ως δημοσιογράφος σε διάφορους οργανισμούς όπως στην ΕΡΑ 4, τον Flash 96, το Flash.gr
και το Action24. Συνεργάζεται με διεθνή μέσα ενημέρωσης για ρεπορτάζ και θέματα από την Ελλάδα. To 2008
αναδείχθηκε νικήτρια του εθνικού διαγωνισμού για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας στο Ραδιόφωνο με
την εκπομπή «Ταξίδι στο χώρο και το χρόνο» και θέμα τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Ο 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.

Ο Γιώργος Κουλούρης είναι 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 ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, αθλητισμού 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, Athensvoice.gr, Mignatiou.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.
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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).

Η Zsofia Tornoczi είναι ειδικός στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και στην κοινωνική
ανθρωπολογία. Ζει στην Ουγγαρία και εργάζεται στον οργανισμό Cromo Foundation για την
καταπολέμηση των διακρίσεων και την ενδυνάμωση των νέων.

Η Dafne Sgarra ζει στην Ιταλία και εργάζεται στον οργανισμό ISES. Είναι κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου στις Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο του Maastricht και
πτυχίου στις Διεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο του Τορίνο.

Η Alexandra Zhereb είναι συντονίστρια προγαμμάτων στον οργανισμό Youth Included. Έχει
αποφοιτήσει από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Charles University στην Πράγα, με
έμφαση στην ενδυνάμωση των επαγγελματιών που εργάζονται με νέους.

Ο Θεοχάρης Μιχαήλ σπούδασε Ιστορία και Εθνολογία στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης, με μάστερ στην Παγκοσμιοποίηση και την Ανάπτυξη από το πανεπιστήμιο του
Manchester. Τα τελευταία 9 χρόνια εργάζεται ως ερευνητής και λειτουργός ευρωπαϊκών
προγραμμάτων στον εκπαιδευτικό οργανισμό CARDET. Έχει ολοκληρώσει πάνω από 10
προγράμματα Μη-Τυπικής εκπαίδευσης, ανάπτυξης πολιτικών, ανάπτυξης διαδικτυακών
μαθημάτων, ευαισθητοποίησης με κύριες θεματολογίες τη βιωσιμότητα, παγκόσμια
δικαιοσύνη, την παγκόσμια εκπαίδευση, την καινοτομία, την αγορά εργασίας, τις
κοινωνικές επιχειρήσεις, τον διαδικτυακό, επιχειρηματικό και κριτικό γραμματισμό. Το
CARDET αποτελεί μεγάλο οργανισμό εκπαίδευσης και ενημέρωσης με 45 άτομα προσωπικό και ειδικεύεται στην
δημιουργία κοινωνική αλλαγής μέσω της χρήσης της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας.
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.

Οι νέοι Πρωταγωνιστές

στον ψηφιακό κόσμο
Δηλώστε συμμετοχ ή ε δώ:

Πέμπτη 30.09.2021
16.00 - 18.00
Απαιτεί ται πρ οεγγρα φή
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Επιτροπής. Η παρούσα έκδοση αντικατοπτρίζει μόνο τις
απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

