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Δπάζη Ενημέπυζηρ και Επαγπύπνηζηρ Saferinternet.gr
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Διαδικηςακόρ εκθοβιζμόρ: «Οι παπαηηπηηέρ να πάτοςν να είναι παπαηηπηηέρ»
«Οη παξαηεξεηέο λα πάςνπλ λα είλαη παξαηεξεηέο. Τα ζύκαηα λα ηνικήζνπλ λα ην πνπλ, λα δηεθδηθήζνπλ ην δηθαίσκά
ηνπο ζηελ πξνζηαζία. Χξεηάδνληαη ελζάξξπλζε θαη ζηήξημε. Γηα ην ζύηε, ην βαζηθό είλαη ε απνζάξξπλζε, θαη λα
ππάξρεη ν θόβνο ηεο πνηλήο ή έζησ ν θόβνο ηεο απνδνθηκαζίαο. Γηα λα γίλνπλ όια απηά, ρξεηάδεηαη ελεκέξσζε θαη
εθπαίδεπζε. Καη όια ηα παηδηά λα θαηαιάβνπλ όηη ηα αθνξά». Απηέο ήηαλ κεξηθέο από ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ δηαδηθηπαθνύ εθθνβηζκνύ από ηνλ Αληηπξόεδξν ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θ. Γεκήηξην
Παπαδεκνύιε, ζηελ εθδήισζε γηα ην "cyberbullying" πνπ δηνξγαλώζεθε από ηε Γξάζε Saferinternet.gr, κε ηε
ζηήξημε ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Διιάδα, θαη κε ηηο παξεκβάζεηο 33 εθπξνζώπσλκαζεηώλ από γπκλάζηα θαη ιύθεηα ηεο ρώξαο ηελ Παξαζθεπή πνπ καο πέξαζε.
Μέζα από ηηο πξνθνξηθέο ηνπο παξεκβάζεηο νη καζεηέο ηόληζαλ ηα παξαθάησ:
 Τελ πξσηαξρηθή ζεκαζία ηεο παιδείαρ σο ην θιεηδί γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ δηαδηθηπαθνύ
εθθνβηζκνύ. Πνιιά ζρνιεία δήηεζαλ λα ππάξρεη ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε κε εηδηθό κάζεκα αζθαινύο πινήγεζεο
ζην Γηαδίθηπν, κάιηζηα από κηθξή ειηθία, ζην σξνιόγην πξόγξακκα. Δπίζεο, δήηεζαλ ζπλερή ελεκέξσζε ζε
επίπεδν ζρνιείνπ αιιά θαη νηθνγέλεηαο.
 Αλαδείρζεθε ε ενεπγή ζςμμεηοσή και η ανάδειξη ηηρ εςθύνηρ όισλ καο γηα αλαθνξά ηέηνησλ πεξηζηαηηθώλ θαη
απνθιεηζκό ηνπ ζύηε, καδί κε ηελ πξσηαξρηθή ζεκαζία ηεο πποζηαζίαρ ηηρ ιδιυηικόηηηάρ μαρ γηα ηελ απνθπγή
ηνπ δηαδηθηπαθνύ εθθνβηζκνύ.
 Τνλίζζεθε ε αλάγθε ηεο ζυζηήρ επικοινυνίαρ και εμπιζηοζύνηρ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα αιιά θαη κεηαμύ
καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ηνπο.
 Εεηήζεθε λα ππάξρεη ειδικόρ τςσικήρ ςγείαρ ζε κάθε ζσολείο (παηδνςπρνιόγνο), θαζώο ηα παηδηά ρξεηάδνληαη
ζπλαηζζεκαηηθή ελδπλάκσζε, έηζη ώζηε έλα παηδί-ζύκα λα κπνξεί άκεζα λα κηιήζεη, ρσξίο ελνρέο, θαη λα ιάβεη
βνήζεηα.
 Τνλίζζεθε ε ζεκαζία ελόο ζαθνύο νομικού πλαιζίος γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εθθνβηζκνύ.
 Τέινο, ηνλίζηεθε όηη πξέπεη όινη καο λα έρνπκε μηδενική ανοσή ζε θάζε κνξθή εθθνβηζκνύ.
--------------------------------------------------Σπκκεηείραλ 33 καζεηέο-εθπξόζσπνη καδί κε ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο ηνπο από ηα εμήο ζρνιεία:
 1o ΓΔΛ Ν. Μάθξεο
 4ν ΓΔΛ Ηιίνπ
 Eζπεξηλό Λύθεην Χαιθίδαο
 Γπκλάζην Καπαλδξηηίνπ
 2ν Γπκλάζην Αγ. Βαξβάξαο
 1ν Γπκλάζην Σθάιαο Ωξσπνύ
 Βαξβάθεην Πξόηππν Πεηξακαηηθό
Γπκλάζην
 4ν ΓΔΛ Ζιηνύπνιεο
 1o Γπκλάζην Ζξαθιείνπ Κξήηεο
 3ν Γπκλάζην Αιίκνπ
 4o Γπκλάζην Πεηξνύπνιεο

 Α΄Αξζάθεην Γπκλάζην Ψπρηθνύ
 16ν Γπκλάζην Πεξηζηεξίνπ
 Γπκλάζην Λνπηξώλ Αηδεςνύ
 Διιελνγαιιηθή Σρνιή Αγίαο
Παξαζθεπήο «Δπγέληνο Νηειαθξνπά»
 2ν Γπκλάζην Μνζράηνπ
 2ν Γπκλάζην Βάξεο
 2ν Γπκλάζην Γέξαθα

 17ν ΓΔΛ Αζελώλ
 Δθπαηδεπηήξηα Γείηνλα
 2ν Γπκλάζην Παξαιίαο Παηξώλ
 5ν Γπκλάζην Πεηξνύπνιεο

 1ν Γπκλάζην Μαξθνπνύινπ
 6ν Γπκλάζην Νένπ Ζξαθιείνπ
12ν Γπκλάζην Καιιηζέαο
 6o Γπκλάζην Ν. Ησλίαο

 3ν ΓΔΛ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο
 2ν ΓΔΛ Αγίαο Παξαζθεπήο
 Λεόληεην Λύθεην Παηεζίσλ
1ν ΓΔΛ Παιιήλεο

 Γπκλάζην Ψαρλώλ Δπβνίαο
 5o Λύθεην Λάξηζαο
 2ν ΔΠΑΛ Ηιίνπ

