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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
8 Φεβρουαρίου - Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2011
Για όγδοη χρονιά εορτάζεται σήμερα η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day) σε 70 χώρες και σε
5 ηπείρους, από την Ισλανδία έως την Κένυα και από τον Καναδά έως την Ν. Κορέα. 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.

«Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου αποτελεί την ετήσια κορύφωση της σκληρής δουλειάς οργανισμών
και ατόμων με στόχο να κάνουν το Διαδίκτυο ασφαλέστερο. Σήμερα, όλα τα Κέντρα Ασφαλούς
Διαδικτύου μαζί με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τη βιομηχανία, τα κέντρα αποφάσεων και τα
ίδια τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις προσπάθειές τους και να θέσουν τις
μελλοντικές προκλήσεις» είπε η Ευρωπαία Επίτροπος για την Ψηφιακή Ατζέντα και επίσημος
υποστηρικτής της Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, Neelie Kroes. «Ειδικά για τα παιδιά και τους νέους, αυτή
η ημέρα αποτελεί από την μια πλευρά εορτασμό για τις εκπληκτικές δυνατότητες που προσφέρουν οι
εικονικοί κόσμοι, από την άλλη πλευρά υπενθύμιση πως πρέπει να δρουν ως υπεύθυνοι πολίτες στο
Διαδίκτυο. Είμαι περήφανη που υποστηρίζω την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου».
Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών
Κέντρων Ενημέρωσης Insafe στο πλαίσιο του προγράμματος Safer Internet της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για
την Ελλάδα, η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνεται από τη Δράση Saferinternet.gr του Ελληνικού
Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, που αποτελεί τον Εθνικό Εκπρόσωπο του Δικτύου Insafe.
Φέτος, οι εκδηλώσεις για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου εστιάζουν στις εικονικές ζωές. Στη
σημερινή εποχή, οι νέοι και όχι μόνο ξοδεύουν ένα αρκετά μεγάλο μέρος της ζωής τους σε διαδικτυακές
δραστηριότητες που εκτείνονται από τα online παιγνίδια έως τη κοινωνική δικτύωση. Μέσα από τις
δραστηριότητες αυτές έρχονται αντιμέτωποι με πολλές προκλήσεις που αφορούν την ιδιωτικότητα, την
υπόληψη και την υγεία τους. Έτσι λοιπόν, με το σύνθημα «Το Διαδίκτυο δεν είναι μόνο παιχνίδι!
Προστάτευσε τη ζωή σου. Σεβάσου τη ζωή των άλλων» ο φετινός εορτασμός προσκαλεί μικρούς και
μεγάλους να ρίξουν μια πιο προσεκτική ματιά στις «εικονικές ζωές» τους, και να ανακαλύψουν πώς ο
αληθινός εαυτός τους βιώνει την εικονική εμπειρία.
Κάποια στοιχεία – κλειδιά προς μελέτη! 1
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Οι νέοι άνθρωποι κοιμούνται τη νύχτα 2 έως 3 ώρες λιγότερο από ότι πριν από 10 χρόνια.
Οι παίκτες ξοδεύουν κατά μέσο όρο 8 ώρες εβδομαδιαίως παίζοντας online.
Το Facebook αναφέρει περισσότερους από 500 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες.
Οι χρήστες του Facebook ξοδεύουν συνολικά 700 δισεκατομμύρια λεπτά στον ιστοχώρο
του κάθε μήνα.

Πηγές : Facebook, Second Life, TDG, Strategy Analytics
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Ο μέσος χρήστης αναρτά 90 φορές περιεχόμενο μηνιαίως.
Τον Νοέμβριο του 2010 ήταν καταχωρημένοι 21.3 εκατομμύρια λογαριασμοί στο παιχνίδι
Second Life.
13 εκατομμύρια παίκτες και έως 250.000 παίκτες ταυτόχρονα δρουν στο World of Warcraft,
το μεγαλύτερο MMORPG παιχνίδι στον κόσμο, γνωστό και ως WoW.
Το παιχνίδια MMORPG είχαν 1.5 δις δολάρια έσοδα από εγγραφές παγκοσμίως το 2008, ενώ
προβλέπεται τα έσοδα αυτά να φτάσουν τα 2.5 δις δολάρια μέχρι το 2012.
Το 2009, οι συναλλαγές και πωλήσεις εικονικών αγαθών σε εικονικούς κόσμους υπολογίστηκαν
στα 18 δις δολάρια.

Δίπλα στα παραπάνω στοιχεία, ας μας προβληματίσει το γεγονός, ότι 1 στα 2 παιδιά 11-16 ετών βρίσκει
ευκολότερο να είναι ο εαυτός του στο Διαδίκτυο από ότι στον πραγματικό κόσμο. Όπως θα πρέπει να
λάβουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι 3 στα 10 παιδιά χρησιμοποιούν web κάμερες, αποκαλύπτοντας έτσι
στο Διαδίκτυο το παρουσιαστικό τους – ειδικά σε σχέση με το φαινόμενο grooming, δηλαδή την προσέγγιση
ανήλικων από παιδεραστές με σκοπό την κακοποίηση, και σχετικά με το ζήτημα συναντήσεων με
αγνώστους. Είναι επίσης ανησυχητικό ότι 1 στα 3 παιδιά μιλούν για προσωπικά πράγματα online, σε σχέση
με το πόσο καλά διαφυλάσσουν την προσωπική τους σφαίρα 2.
Στο πλαίσιο του σημερινού εορτασμού η Δράση Saferinternet.gr προωθεί μερικά μηνύματα- κλειδιά:
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Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από ένα avatar, ένα ψευδώνυμο ή ένα προφίλ. Κάτι τέτοιο δεν μας
παρέχει ουδεμία ασπίδα ανωνυμίας ή προστασίας.
Οι πράξεις στην εικονική ζωή μας μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην πραγματική ζωή.
Είναι βασικό να παρακολουθούμε το χρόνο που ξοδεύουμε online: η ισορροπία μεταξύ του φυσικού και
των εικονικών κόσμων είναι πολύ σημαντική.
Ας αναζητούμε εικονικούς κόσμους που σέβονται τα προσωπικά μας δεδομένα και ας τα
προστατεύσουμε και εμείς.
Aς σκεφτούμε πριν «κλικάρουμε»!

Πηγή:EUKidsOnline: http://www.eukidsgreece.gr και www.eukidsonline.net
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Η ιστορία της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου
 Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου εορτάζεται κάθε δεύτερη Τρίτη του Φεβρουαρίου. Φέτος η ημέρα αυτή
είναι η 8η Φεβρουαρίου.
 Όλα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2002, όταν γεννήθηκε η ιδέα καθιέρωσης του εορτασμού.
 Στις 6 Φεβρουαρίου 2004 εορτάστηκε 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 συμμετείχαν στον εορτασμό 54 χώρες. Με μεγάλη λαμπρότητα και με το
πάνελ νέων να κλέβει την παράσταση, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου παρέθεσε για το
εορτασμό της ημέρας αυτής Συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας
– Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης.
 Στις 9 Φεβρουαρίου 2010 συμμετείχαν στον εορτασμό περισσότερες από 60 χώρες. Το Ελληνικό Κέντρο
Ασφαλούς Διαδικτύου συνδιοργάνωσε με το Γραφείο Νεότητος της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών και την
Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Ελλάδα ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα «Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου για τα
παιδιά». Το συνέδριο χαιρέτισαν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμος, η
Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα. Φώφη Γεννηματά και ο Ειδικός Γραμματέας
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, κος Μιχάλης Κοντογιάννης. Το πάνελ νέων έκλεψε για άλλη μια φορά την παράσταση,
ενώ έγκριτοι επιστήμονες και εκπρόσωποι της Πολιτείας παρέθεσαν ομιλίες.
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