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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
11 Φεβρουαρίου - Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2014
«Όλοι μαζί, για ένα καλύτερο Διαδίκτυο!»
Με μεγάλη λαμπρότητα εορτάστηκε σήμερα η 11η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου στις εγκαταστάσεις του
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» στην Αγ. Παρασκευή, όπου η δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr
του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, αποκλειστικός διοργανωτής της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου στην
Ελλάδα, συνδιοργάνωσε με το Δημόκριτο το κεντρικό συνέδριο της ημέρας, με επίκεντρο τα παιδιά και τους νέους. Ο
φετινός εορτασμός εστίασε στο πώς μπορούμε, όλοι μαζί, να κάνουμε το Διαδίκτυο ένα καλύτερο μέρος, με χιλιάδες
εκδηλώσεις σε 100 χώρες και 6 ηπείρους, υπό το συντονισμό του Πανευρωπαϊκού Δικτύου μας INSAFE.
Στην κεντρική εκδήλωση για τον Ελληνικό χώρο συμμετείχαν περισσότεροι από 450 σύνεδροι,
συμπεριλαμβανομένων και πολλών εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων. Το συνέδριο τέλεσε υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη στήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα,
του Ενημερωτικού Κόμβου για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, της εταιρίας Wind, της
Alpha Bank και της Google.
Το συνέδριο άνοιξε με ειδικό βιντεοσκοπημένο μήνυμα για το φετινό εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς
Διαδικτύου από την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επιτρόπου για την Ψηφιακή Ατζέντα,
Neelie Kroes, η οποία επισήμανε τα εξής: «πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, όλοι μαζί: η ασφάλεια των παιδιών
μας πρέπει να αφορά συνεργασιμότητα και όχι ανταγωνισμό. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να διασφαλίσουμε ένα
καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά. Ελπίζω ότι την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου αλλά και κάθε ημέρα θα μπορούμε να
παρέχουμε ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά μας: ένα περιβάλλον με διασκεδαστικό, δημιουργικό και εκπαιδευτικό
περιεχόμενο, ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά μπορούν να είναι χαρούμενα και οι γονείς να αισθάνονται άνετα με τα
εξερευνητικά μονοπάτια των παιδιών τους online».
Χαιρετισμό απηύθυναν ο Δρ. Νικόλαος Κανελλόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθυντής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ο
κύριος Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, η κυρία
Χριστίνα Καραϊτίδη, Εκπρόσωπος της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Ελλάδα και ο κύριος Παναγιώτης Μανούρης,
Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η φετινή εκδήλωση ακολούθησε μια τελειώς διαφορετική δομή από όλα τα συνέδρια των προηγούμενων ετών,
επικεντρώνοντας όλες τις συνεδρίες του στα παιδιά και τους νέους. Στο α’ μέρος παρουσιάστηκε φεστιβάλ παιδικής
θεατρικής δημιουργίας, όπου μαθητές πέντε δημοτικών σχολείων και ενός νηπιαγωγείου διαγωνίστηκαν με θεατρικά
δρώμενα γύρω από την ορθή χρήση του Διαδικτύου και βραβεύθηκαν ακολούθως. Στο β’ μέρος, πρωταγωνίστησαν
τα μέλη του Πάνελ Νέων του Saferinternet.gr, κάνοντας στοχευμένες ερωτήσεις γύρω από το ασφαλές και
δημιουργικό Διαδίκτυο προς συνομιλήκους τους αλλά και προς εκπροσώπους εξεχόντων φορέων και εταιριών που
ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προβολή της βραβευμένης ταινίας μικρού μήκους «Το Παντοπωλείον», η οποία
απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Η ταινία, που αποτελεί συμπαραγωγή του Saferinternet.gr και της
ArtPro, έχει διακριθεί ήδη στο «London Greek Film Festival με το βραβείο «Οδυσσέας 2013» στην κατηγορία
καλύτερης ταινίας μικρού μήκους.¨
Στο φουαγιέ της συνεδριακής αίθουσας οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να δουν 17 μουσικά βίντεο από
γυμνάσια και λύκεια της χώρας και να θαυμάσουν 176 ποιήματα από μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης,
γύρω από την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο και τη δημιουργία ενός καλύτερου Διαδικτύου για όλους.
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Όπως κάθε χρόνο, σήμερα δόθηκαν στη δημοσιότητα 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.
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.
Περισσότερες από 230 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.
----------------------------------------------------Η ιστορία της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου
 Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου εορτάζεται κάθε 2η ημέρα της 2ης εβδομάδας του Φεβρουαρίου. Φέτος η ημέρα
αυτή είναι η 5η 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.
 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
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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.
 Στις 5 Φεβρουαρίου 2013 συμμετείχαν στον εορτασμό 100 χώρες από όλο τον κόσμο. Για τον πρώτο 10ετή
επετειακό εορτασμό, η Δράση Saferinternet.gr διοργάνωσε ειδική συνεδριακή ημερίδα στο Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών. 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 σημαντικών φορέων του e-επιχειρείν. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, ομιλητές από
εξέχοντες φορείς της Πολιτείας, των Αρχών και διεθνών Οργανώσεων για την ευημερία του παιδιού 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!

ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:

ΧΟΡΗΓΟΙ:

