Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
5 Φεβρουαρίου - Επετειακός Εορτασμός της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου!
«Σύνδεση με σύνεση!»
Προασπίζουμε τα δικαιώματά μας και σεβόμαστε τις υποχρεώσεις μας online!
Η δράση Saferinternet.gr προωθεί μερικά μηνύματα – κλειδιά για το σημερινό εορτασμό
Η δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου υλοποίησε
σήμερα, 5 Φεβρουαρίου 2013, το 10ετές επετειακό συνέδριο της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, στο Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών με ιδιαίτερη επιτυχία. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσοτέροι από 300 σύνεδροι,
συμπεριλαμβανομένων και πολλών εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών. Το συνέδριο τέλεσε υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και διοργανώθηκε με τη στήριξη του Γραφείου
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και εξεχόντων φορέων του e-επιχειρείν.
Το συνέδριο άνοιξε με ειδικό βιντεοσκοπημένο μήνυμα της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
Επιτρόπου για την Ψηφιακή Ατζέντα, Neelie Kroes για τον φετινό εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, η
οποία επισήμανε πως: «Ο κόσμος του αύριο, η οικονομία και η κοινωνία μας, θα είναι ψηφιακή. Εάν βοηθήσουμε τα
παιδιά και τους νέους να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, τότε θα μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο
τους εικονικούς κόσμους, με τις ικανότητες και τα εργαλεία να μάθουν, να συμμετέχουν και να διασκεδάζουν online.
Εάν τους διδάξουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στους εικονικούς κόσμους, εάν τους διδάξουμε το
σεβασμό στο διαδίκτυο, θα συνδράμουμε στη θετική χρήση του μέσου.».
Χαιρετισμό απηύθυναν εκπρόσωποι τόσο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα όσο και του
Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, ομιλητές από εξέχοντες φορείς
της Πολιτείας, των Αρχών, διεθνών Οργανώσεων για την ευημερία του παιδιού, αλλά και του e-επιχειρείν, ανέπτυξαν
τη σημασία της διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας online, τονίζοντας αντίστοιχα και την κατανόηση του σεβασμού των
υποχρεώσεών μας, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε το Διαδίκτυο με σύνεση και με ασφάλεια!
Όπως κάθε χρόνο, παρουσιάστηκαν τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της Ανοιχτής Γραμμής Καταγγελιών για
παράνομο περιεχόμενο ή παράνομη συμπεριφορά στο Διαδίκτυο, Safeline.gr, και της Γραμμής Βοηθείας
ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 800 11 800 15, δράσεων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
Το πάνελ νέων του Saferinternet.gr έκλεψε για άλλη μια χρονιά τις εντυπώσεις: 8 νέα παιδιά παρέθεσαν μέσα από τα
δικά τους μάτια τη σημασία βασικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που έχουμε όλοι μας -όχι μόνο οι ανήλικοι- στο
Διαδίκτυο. Στο τέλος της εκδήλωσης, τα παιδιά έκαναν στοχευμένες ερωτήσεις προς τους εκπροσώπους του eεπιχειρείν.
-----------------------------------------------------

Στην Ελλάδα, όλες οι επίσημες εκδηλώσεις για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνονται από τη
Δράση Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, που αποτελεί τον Εθνικό Εκπρόσωπο
του Δικτύου INSAFE.
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Ο φετινός επετειακός εορτασμός εστιάζει στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας στους online κόσμους, με
το σύνθημα «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ!» (Connect with respect).
217 εκδηλώσεις υλοποιούνται αυτές τις ημέρες σε όλη την Ελλάδα υπό το συντονισμό της Δράσης Saferinternet.gr,
ως Πρεσβευτές της ημέρας αυτής: νηπιαγωγεία, σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
βιβλιοθήκες, δήμοι, πανεπιστήμια, και ιδιωτικοί φορείς πολλαπλασιάζουν με το δικό τους τρόπο τη θεματική και το
σύνθημα του εορτασμού.
Στο πλαίσιο του σημερινού εορτασμού η Δράση Saferinternet.gr προωθεί μερικά μηνύματα- κλειδιά:













Πρέπει πάντα να προασπίζουμε την ιδιωτικότητά μας, και το δικαίωμά μας να διατηρούμε το δικαίωμα ελέγχου
στα προσωπικά δεδομένα που αναρτούμε. Ας θυμόμαστε, όμως, πως ότι ανεβαίνει στο Διαδίκτυο, παραμένει
εκεί για πάντα. Γι’ αυτό, ας σεβαστούμε την υποχρέωση να προστατεύουμε την εικόνα μας στο Διαδίκτυο, όπως
και στο φυσικό κόσμο. Ας σκεφτούμε πριν αναρτήσουμε οτιδήποτε online!
Όπως δεν θέλουμε να παρενοχλούμαστε στους ψηφιακούς κόσμους, έτσι πρέπει να κατανοήσουμε ότι
αντίστοιχα δεν παρενοχλούμε εμείς, ούτε καν για αστείο! Η παρενόχληση αποτελεί μια κοινωνικά μη αποδεκτή
συμπεριφορά -είτε γίνεται στο φυσικό κόσμο, είτε online- και πρέπει άμεσα να αναφέρεται! Μη διστάσετε να
χρησιμοποιήσετε το κουμπί «Αναφορά» των ιστοχώρων!
To Διαδίκτυο αποτελεί έναν εκπληκτικό κόσμο ελεύθερης έκφρασης, όμως αυτό πρέπει να γίνεται πάντα με
σεβασμό απέναντι στους άλλους χρήστες.
Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ο καθένας μας κατέχει την «πνευματική ιδιοκτησία» του εαυτού του!
Γι’ αυτό, σεβόμαστε πάντα τα προσωπικά δεδομένων των άλλων χρηστών (π.χ. φωτογραφίες ή βίντεο), και ποτέ
δεν αναρτούμε τέτοια δεδομένα, εάν δεν έχουμε πρώτα λάβει έγκριση για αυτό.
Η προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειάς μας στο Διαδίκτυο έχει άμεση σχέση με την απόρρητη
διατήρηση των προσωπικών μας κωδικών στο Διαδίκτυο, ακόμα και από τους καλύτερούς μας φίλους, και την
προσεχτική αντιμετώπιση των ατόμων εκείνων που γνωρίζουμε μόνο διαδικτυακά. Ας θυμόμαστε: ακόμα και οι
φίλοι των αδελφών μας δεν είναι πάντα και δικοί μας φίλοι!
Ας αναζητούμε εικονικούς κόσμους που σέβονται τα προσωπικά μας δεδομένα, και ας τα προστατεύουμε και
εμείς. Ας διαβάζουμε τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου των ιστοχώρων που μας ενδιαφέρουν, για
να γνωρίζουμε με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιούνται τα προσωπικά μας δεδομένα.
Τέλος, ας θυμόμαστε πάντα, ότι οι πράξεις στην εικονική ζωή μας μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην πραγματική
ζωή.
-----------------------------------------------------

Η ιστορία της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου
 Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου εορτάζεται κάθε 2η ημέρα της 2ης εβδομάδας του Φεβρουαρίου. Φέτος η ημέρα
η
αυτή είναι η 5 Φεβρουαρίου. Ο εορτασμός υλοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο
Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης INSAFE, στο πρόγραμμα Safer Internet της Ε.Ε.
 Όλα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2002, όταν γεννήθηκε η ιδέα καθιέρωσης του εορτασμού, μέσα από το
Ευρωπαϊκό έργο Safeborders, στο πρόγραμμα πλαίσιο Safer Internet της Ε.Ε.
 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.
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 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.
 Στις 12 Φεβρουαρίου 2008, συμμετείχαν στον εορτασμό 55 χώρες. Οι επιτυχίες για τους Έλληνες μαθητές
συνεχίστηκαν και αυτή τη χρονιά. 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 58 χώρες. Με μεγάλη λαμπρότητα και με το πάνελ νέων
να κλέβει την παράσταση, η Δράση Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου 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. Η Δράση Saferinternet.gr του
Ελληνικού Κέντρου 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.
 Στις 8 Φεβρουαρίου 2011 συμμετείχαν στον εορτασμό 65 χώρες. Η Δράση Saferinternet.gr συνδιοργάνωσε μαζί
με το Υπουργείο Παιδείας ανοιχτή ημερίδα στους χώρους του Υπουργείου, με περισσότερους από 200
συμμετέχοντες. Την ημερίδα χαιρέτισε η Υπουργός Παιδείας, κ. Άννα Διαμαντοπούλου, ενώ η Υφυπουργός
Παιδείας, κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου, και ο Ειδικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
κ. Μιχάλης Κοντογιάννης, παρουσίασαν τα εθνικά βραβεία του πρώτου Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού για ποιοτικό
online περιεχόμενο για παιδιά.
 Στις 7 Φεβρουαρίου 2012 συμμετείχαν στον εορτασμό 99 χώρες από όλο τον κόσμο. Για άλλη μια φορά, η Δράση
Saferinternet.gr συνδιοργάνωσε μαζί με το Υπουργείο Παιδείας ανοιχτή ημερίδα στους χώρους του Υπουργείου.
Την ημερίδα χαιρέτισε η Υπουργός Παιδείας, κ. Άννα Διαμαντοπούλου και ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος
Καμίνης. Πλειάδα μαθητών μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους παρακολούθησαν την ημερίδα στους χώρους του
Υπουργείου, αλλά και διαδικτυακά διαμέσου του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
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