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ΗΜΕΡΙΔΑ ΠAIΔΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
Η προστασία των παιδιών, 

ο ρόλος των αθλητικών οργανισμών 
 

 

 

Το ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και το ιστορικό αθλητικό σωματείο 
ΆΡΗΣ Νίκαιας σας προσκαλούν την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021  και ώρα 16.00 με 18.00 στη 
διαδικτυακή ημερίδα με θέμα  «Παιδικός αθλητισμός: Η προστασία των παιδιών, ο 

Τετάρτη 21.07.2021 
16.00 - 18.00 

Δ ηλώστε  συμμετοχή εδ ώ:  

Απ αιτείται  π ροεγγ ραφή  

https://kmop.gr/
https://arisnikeas.com/
https://bit.ly/3vY42fh
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ρόλος των αθλητικών οργανισμών», που διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
έργου”ACTIVE: Focus on Children; Strengthening Policies in Sports and Leisure 

ACTIVities”.   

Δύο ημέρες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, το ΚΜΟΠ και ο ΆΡΗΣ 
Νίκαιας εστιάζουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στον παιδικό αθλητισμό και 
στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και ευχάριστου αθλητικού περιβάλλοντος για κάθε 
παιδί.  Σκοπός της Ημερίδας είναι να παρουσιάσει χρήσιμους τρόπους πρόληψης και 
αντιμετώπισης της βίας με θύματα παιδιά στον αθλητισμό, να αναδείξει τον ρόλο των 
αθλητικών οργανισμών στην προώθηση των ίσων ευκαιριών, τον ρόλο των γονέων και τη 
συμβολή της Ολυμπιακής Παιδείας στην καταπολέμηση της βίας.  

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με ένα κλικ: https://bit.ly/2TAymiQ 

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: 

 

  Τρόποι αντιμετώπισης της βίας με θύματα παιδιά στον αθλητισμό 

  Η πρόληψη της παιδικής κακοποίησης στον αθλητισμό 

  Διασφάλιση ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό για τα παιδιά  

  Ο ρόλος των γονέων στην προστασία των παιδιών στον αθλητισμό  

  Η συμβολή της Ολυμπιακής Παιδείας στην αντιμετώπιση της βίας 

 
 
 
Η εκδήλωση απευθύνεται σε: 

https://www.activeproject.eu/el/archiki/
https://www.activeproject.eu/el/archiki/
https://bit.ly/2TAymiQ
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 Επαγγελματίες του χώρου του Αθλητισμού και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 

 Εκπαιδευτικό προσωπικό και επαγγελματίες που εργάζονται σε σχολεία, 

οργανισμούς νέων 

 Γονείς 

 Δημοσιογράφους 

 Ευρύ κοινό 

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Νίκος Δελαγραμμάτικας. 

Πρόγραμμα εκδήλωσης 

16.00 - 16.05 Προσέλευση και καλωσόρισμα - Νίκος Δελαγραμμάτικας Δημοσιογράφος 

16.05 - 16.25 Αθλητισμός και παιδιά: Η αξία του ομαδικού πνεύματος στην αντιμετώπιση της 
βίας - Δημήτρης Παπανικολάου | Πρώην Διεθνής Καλαθοσφαιριστής 

16.25 - 16.45 

 

Το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης στον αθλητισμό - Τίνια Απέργη, Δρ. 
Κλινικής Ψυχολογίας | Σωματείο Ελίζα 

16:45 - 17:05 Παιδικός Αθλητισμός και γονείς. Ποιος είναι ο ρόλος τους; - Δημήτριος Πετρούνιας 
| Ψυχοεκπαιδευτής BSc-MSc 

17:05 - 17:25 Η συμβολή της Ολυμπιακής Παιδείας στην ενδυνάμωση των νέων και στην 
καταπολέμηση της βίας - Κωνσταντίνος Γεωργιάδης | Καθηγητής, Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου, Επίτιμος Κοσμήτορας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας 

17:25 - 17:45 Πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας εναντίον παιδιών στον αθλητισμό - Γιώργος 
Κουλούρης, Χειριστής έργου ACTIVE | ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και 
Καινοτομίας 
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17:40 - 18:00 Ερωτήσεις / Κλείσιμο εκδήλωσης 

 

 

Λίγα λόγια για το έργο 

Το ACTIVE είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Δικαιώματα, 
Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020 της Ε.Ε., που στοχεύει στη δημιουργία ασφαλέστερων 
αθλητικών χώρων για τα παιδιά, μέσω της αξιολόγησης, της εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης αθλητικών οργανισμών, προπονητών και γονέων, ούτως ώστε να 

μπορούν έγκαιρα να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν περιστατικά βίας.  

Στο πλαίσιο του έργου έχει αναπτυχθεί ένα διαδικτυακό εργαλείο, για να μπορούν οι 
αθλητικοί οργανισμοί να αξιολογούν σε ποιο βαθμό εφαρμόζουν πολιτικές προστασίας, 
καθώς και μια διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα για προπονητές και επαγγελματίες 
στον χώρο του αθλητισμού, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με 
την πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση περιστατικών βίας με θύματα παιδιά σε 
αθλητικούς χώρους . 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να  

επικοινωνήσετε μαζί μας στο ☎️  210-3637547 ή με 📧 στο active@kmop.eu  

  

https://platform.activeproject.eu/el/
https://bit.ly/3dKiYYg
mailto:active@kmop.eu
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Ο Νίκος Δελαγραμμάτικας γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1964 και τον Οκτώβριο θα 

κλείσει 42 χρόνια στη δημοσιογραφία, καθώς, ξεκίνησε σε ηλικία 15 ετών από την 

Αθλητική Ηχώ. Συνεργάσθηκε με πολλά ΜΜΕ σε γραπτό και ηλεκτρονικό Τύπο, με 

μακροβιότερη τη συνεργασία του επί 27 έτη με τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤΕΝΝΑ. 

Σήμερα, είναι Αρχισυντάκτης στο MEGA CHANNEL.  Εχει καλύψει όλα τα σπορ, ήταν 

απεσταλμένος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και στο Παγκόσμιο Κύπελλο της 

Βραζιλίας όπως και σε 8 τελικούς Τσάμπιονς Λιγκ. Σπούδασε Ελληνικό Πολιτισμό στο 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε ηλικία 51 ετών, επί 5 έτη, παίρνοντας με άριστα το 

πτυχίο του. Είναι επί 8 συναπτά έτη Αντιπρόεδρος της Βθμιας Σχολικής Επιτροπής του 

Δήμου Πειραιά, Αντιπρόεδρος του ΑΟΦ Πορφύρας και υπεύθυνος Βόλεϊ επί 18 έτη, 

Αντιπρόεδρος της Ενωσης Σωματείων Πετοσφαίρισης Δυτικής Αττικής από 12ετίας, μέλος στο Δ.Σ. του 

ραδιοσταθμού Κανάλι 1 Πειραιά. Παντρεμένος και πατέρας 2 παιδιών, 30 και 27 ετών. 

 

 

Ο Δημήτρης Παπανικολάου είναι πρώην προπονητής και πρώην καλαθοσφαιριστής. 
Αγωνιζόταν ως Σούτινγκ γκαρντ, Σμολ φόργουορντ και Πάουερ φόργουορντ. Γεννήθηκε 
στο Ίλιον Αττικής. Η πρώτη του ομάδα ήταν ο Αστέρας Ζωοδόχου Πηγής. Το 1992 τον 
απέκτησε Ολυμπιακός και τον παραχώρησε δανεικό στον Σπόρτιγκ. Στα τρία χρόνια που 
αγωνίστηκε στην ομάδα του Σπόρτιγκ βοήθησε την ομάδα να διακριθεί με αποκορύφωμα 
την κατάκτηση της 4ης θέσης στην κανονική περίοδο τη σεζόν 1994-95 και την έξοδο στην 
Ευρώπη. Το 1995 επέστρεψε στον Ολυμπιακό όπου απέκτησε θέση βασικού και κέρδισε 2 
πρωταθλήματα, 2 κύπελλα και την Ευρωλίγκα. Το 2001 κέρδισε στο διαγωνισμό 
καρφωμάτων του Ελληνικού All Star Game. Το 2002 αγωνίστηκε στον Μακεδονικό για ένα 
χρόνο συμβάλλοντας στις επιτυχίες της και την αγωνιστική άνοδο της ομάδας. Το 2003 
μεταγράφηκε στον Παναθηναϊκό με τον οποίο κατέκτησε 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελλα αλλά 
και το δεύτερο τρόπαιο της Ευρωλίγκα της καριέρας του. Το καλοκαίρι του 2007 
μεταγράφηκε στην ΑΕΚ και έγινε ο πρώτος Έλληνας μπασκετμπολίστας που έχει αγωνιστεί 

σε ΠΑΟ, ΟΣΦΠ και ΑΕΚ. Ο Δημήτρης Παπανικολάου είναι ο μοναδικός Έλληνας μπασκετμπολίστας που έχει 
κατακτήσει 2 φορές το triple crown (Ευρωλίγκα, πρωτάθλημα και κύπελλο), με διαφορετικές ομάδες: το 1997 με 
τον Ολυμπιακό και το 2007 με τον Παναθηναϊκό. Υπήρξε βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελλάδος. To 1995 
αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο Μουντομπάσκετ εφήβων με την εθνική εφήβων. Έχει κατακτήσει και 
το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων. Στην Ολυμπιάδα του 1996 αλλά και του 2004 κατέκτησε την 5η θέση με 
την Εθνική ανδρών. Επίσης με την Εθνική Ανδρών αγωνίστηκε σε τέσσερα Ευρωμπάσκετ (1997, 1999, 2001, 2003). 
Πήρε μέρος σε οκτώ Τουρνουά Ακρόπολις (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004) Με το εθνόσημο στους 
άνδρες μέτρησε 131 αγώνες με 1071 πόντους (μ.ο: 8.18). 

 

 

https://www.newsbeast.gr/tag/dimitris-papanikolaou
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%86%CE%AE%CE%B2%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AC_%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%82
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Ο Δρ Κωνσταντίνος Γεωργιάδης είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και 
Διδάκτωρ της Επιστήμης του Αθλητισμού από το Johannes Gutenberg Universität of 
Mainz της Γερμανίας. Είναι, επίσης, διευθυντής του διεθνούς Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος με τίτλο: «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και 
Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων» που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου και τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία και μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ηθική και Ακεραιότητα στον 
Αθλητισμό» (MAiSI). Είναι Επίτιμος Κοσμήτορας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, 
Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Ολυμπιακών Ιστορικών (ISOH), μέλος της 
Επιτροπής της ΔΟΕ για την Ολυμπιακή Παιδεία και έχει διατελέσει μέλος της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΔΟΕ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων καθώς και του 
17μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανωτικής Επιτροπής για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες «Αθήνα 2004».  Τέλος, έχει τιμηθεί με το Βραβείο «Βικέλας» (2007), από τη 

Διεθνή Εταιρεία Ολυμπιακών Ιστορικών (ISOH) για την προσφορά του στην Ολυμπιακή έρευνα, ενώ έχει 
αναγορευτεί Επίτιμος Καθηγητής στο Capital Institute of Physical Education του Πεκίνου (2006). 

 

Ο Δημήτριος Ι. Πετρούνιας γεννήθηκε και μένει στον Πειραιά. Aποφοίτησε από το 

University of East London στο τμήμα Ψυχολογίας. Μετέπειτα ακολούθησε 

μεταπτυχιακές σπουδές Κλινικής-Κοινοτικής Ψυχολογίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. H 

αγάπη του για τον αθλητισμό τον ώθησε να εξειδικευτεί στην Αθλητική Ψυχολογία στο 

Πανεπιστήμιο του Hamilton αλλά και να επιμορφωθεί εξ αποστάσεως στο Barcelona 

soccer coaches clinic αποκτώντας γνώση, που μετέπειτα αποδείχθηκε πολύτιμη, 

αποκτώντας και πιστοποίηση προπονητή από την UEFA. Παράλληλα με τις σπουδές του 

επιμορφώνεται συνεχώς σε ψυχομετρικά και διαγνωστικά εργαλεία αξιοποιώντας έτσι 

και τις γνώσεις που απέκτησε από την πρώτη σχολή του. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 

τις εξειδικεύσεις της Παιδοψυχολογίας-Παιδοψυχιατρικής και του Οικογενειακού 

Δικαίου για Κοινωνικούς επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τώρα πλέον 

επιμορφώνεται εξ αποστάσεως στο εκπαιδευτικό τμήμα της Barcelona  (Barça 

Innovation Hub) με αντικείμενο “Psychology for High Performance Sports”. Τα τελευταία χρόνια έχει συνεργασίες 

με Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες και Παγκόσμιους πρωταθλητές όλων των αθλημάτων. Τέλος συνεργάζεται 

με αθλητικά σωματεία που κάνουν πρωταθλητισμό,με την Ακαδημία του Παναγιώτη Γιαννάκη( Giannakis 

Academy) κι είναι εκ των συνιδρυτών του Παναθηναϊκου ΑμεΑ. 
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Η δρ. Τίνια Απέργη είναι κλινική ψυχολόγος και καθηγήτρια ψυχολογίας στο 

Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλαδος, Deree College. Είναι απόφοιτος (BA) του τμήματος 

Ψυχολογίας του Deree College,  κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MA, MS) στην 

εφαρμοσμένη ψυχολογία από το πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (New York University) 

και διδάκτωρ (Psy.D.) στην κλινική ψυχολογία του πανεπιστημίου του Λόνγκ Αιλαντ 

(Long Island University). Ζει και εργάζεται στην Ελλάδα από το 2004, μετά από πολυετή 

εμπειρία σε σχολικές δομές και δομές ψυχικής υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής με έμφαση στα παιδιά και τους έφηβους και ειδικότητα στην παιδική 

κακοποίηση και την οικογενειακή βία.  Εκτός από την θέση της ως καθηγήτρια στο 

Αμερικάνικο Κολλέγιο, η δρ. Απέργη εργάζεται ιδιωτικά ως ψυχοθεραπεύτρια και 

σύμβουλος ψυχικής υγείας και συνεργάζεται συμβουλευτικά με εταιρίες, εκπαιδευτικά 

κέντρα, σχολικές και προσχολικές μονάδες. Τα τελευταία πέντε χρόνια είναι 

επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος πρόληψης σεξουαλικής κακοποίησης για παιδιά 5-9 ετών, «Ασφαλές 

Άγγιγμα» που διεκπεραιώνεται σε σχολικές μονάδες πανελλαδικά από το σωματείο ΕΛΙΖΑ, κατά της παιδικής 

κακοποίησης. 

 

 

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. 
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