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9 Φεβρουαρίου - Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2010
Για έβδομη χρονιά εορτάζεται φέτος σε περισσότερες από 60 χώρες η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer
Internet Day). Η ημέρα αυτή αποτελεί εφαλτήριο ευαισθητοποίησης μικρών και μεγάλων στα θέματα που
αφορούν την ασφαλή και ηθικά σωστή χρήση του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και όλων των
διαδραστικών τεχνολογιών που είναι πια κομμάτι της καθημερινότητάς μας.
Εννέα στους δέκα Έλληνες γονείς ζητούν περισσότερες ενημερωτικές καμπάνιες για τους κινδύνους που
ελλοχεύουν στο Διαδίκτυο. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, αναγνωρίζοντας λοιπόν την ανάγκη
του ελληνικού κοινού για περισσότερη άμεση και έγκαιρη ενημέρωση, συνεχίζει το έργο του για τη διετία
2009-2010 και διοργανώνει ΣΥΝΕΔΡΙΟ την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2010 και ώρες 11:30 – 18:30 στο
ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου Αθήνα). Το συνέδριο συνδιοργανώνεται με το Κέντρο Νεότητος της Ι.
Αρχιεπισκοπής Αθηνών και την Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Ελλάδα. Το συνέδριο θα χαιρετίσει ο
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος. Επίσης, αναμένονται να τιμήσουν με χαιρετισμό
τους εκπρόσωποι της Πολιτικής Ηγεσίας της χώρας.
Στην εκδήλωση θα παραθέσουν ομιλίες τους εξέχοντες επιστήμονες και εκπρόσωποι της Πολιτείας. Επίσης,
θα παρουσιαστούν τα στατιστικά στοιχεία για τις καταγγελίες παράνομου περιεχομένου και παράνομης
συμπεριφοράς που έλαβε η ανοιχτή γραμμή Safeline για το έτος 2009, καθώς και τα στατιστικά στοιχεία της
Γραμμής Βοηθείας «YποΣΤΗΡΙΖΩ» του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου από την έναρξη της
λειτουργίας της (Αύγουστος 2009) μέχρι τα τέλη του 2009.
Η ιστορία της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου
 Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου εορτάζεται κάθε δεύτερη Τρίτη του Φεβρουαρίου. Φέτος η ημέρα αυτή
είναι η 9η Φεβρουαρίου.
 Όλα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2002, όταν γεννήθηκε η ιδέα καθιέρωσης του εορτασμού.
 Στις 6 Φεβρουαρίου 2004 γιορτάστηκε για πρώτη φορά η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου σε 16 χώρες,
ανάμεσα σε αυτές και η Ελλάδα.
 Στις 8 Φεβρουαρίου 2005, η ημέρα αυτή εορτάστηκε σε 29 χώρες. Στην Ελλάδα, ο Ελληνικός Κόμβος
Ασφαλούς Διαδικτύου διοργάνωσε διαγωνισμό παιδικής ιστορίας.
 Στις 7 Φεβρουαρίου 2006, οι χώρες που συμμετείχαν ήταν 36. Διοργανώθηκε παγκόσμιας εμβέλειας
«blogathon», με σκοπό την προώθηση μηνυμάτων επαγρύπνησης σχετικά με τη χρήση των νέων
τεχνολογιών. Στην Ελλάδα ο Ελληνικός Κόμβος Ασφαλούς Διαδικτύου διοργάνωσε μαθητικό διαγωνισμό
σταυρόλεξου και κουίζ γνώσεων.
 Στις 6 Φεβρουαρίου 2007, συμμετείχαν στον εορτασμό 43 χώρες και πλειάδα διεθνών οργανισμών.
Διοργανώθηκε για δεύτερη χρονιά «blogathon» αλλά και πανευρωπαϊκός μαθητικός διαγωνισμός, στον
οποίο οι Έλληνες μαθητές αναδείχτηκαν πρώτοι σε συμμετοχές και κέρδισαν 2 από τα 4 πανευρωπαϊκά
βραβεία.
 Οι επιτυχίες για τους Έλληνες μαθητές συνεχίστηκαν το 2008. Στον πανευρωπαϊκό μαθητικό διαγωνισμό
κατέκτησαν 2 από τα 3 Πανευρωπαϊκά βραβεία και μια αναπληρωματική θέση! Οι νικητές βραβεύτηκαν
σε ειδική ημερίδα που διοργάνωσε ο Ελληνικός Κόμβος σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, στις 12
Φεβρουαρίου 2008.
 Στις 10 Φεβρουαρίου 2009, εορτάστηκε για 6η συνεχή χρονιά η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου με ειδική
συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας / Ενημέρωσης. Την
εκδήλωση τίμησαν με παρεμβάσεις τους εκπρόσωπποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Πολιτείας.
Δρ. Βερόνικα Σαμαρά
Για περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Βερόνικα Σαμαρά, τηλ. 210 6212365 / 6948 729493

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

