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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ημερίδα με θέμα «Παιδί και Διαδίκτυο. Οφέλη και Κίνδυνοι. Πόσο προστατευμένοι 

είμαστε;» πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Μαΐου στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

Δήμου Βαθέος. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Κέντρο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΚΕΚ) της Νομαρχίας Σάμου, οι Υπεύθυνες Αγωγής Υγείας της Α/θμιας 

και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σάμου και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 

«Europe Direct» Βορείου Αιγαίου ενώ ο Δήμος Βαθέος παρεχώρησε τον χώρο και 

βοήθησε στην υλικοτεχνική προετοιμασία της ημερίδας.  

 

«Όλοι λίγο έως πολύ προβληματιζόμαστε για το γεγονός ότι το διαδίκτυο έχει 

κυριολεκτικά εισβάλλει στην ζωή μας. Είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε αυτό; 

Γνωρίζουμε τους κινδύνους; Γνωρίζουμε τα πλεονεκτήματα που μας δίνονται; Μπορούμε 

αυτή τη γνώση να  την μεταφέρουμε με σωστό τρόπο στα παιδιά μας; Αυτά είναι μερικά, 

μόνο, από τα ερωτήματα που θα απαντηθούν στη σημερινή ημερίδα» υπογράμμισε στον 

χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΚΕΚ Σάμου κ. Στάντζος Γιώργος ο οποίος παράλληλα 

τόνισε ότι «το ΚΕΚ Σάμου θεωρεί υποχρέωσή του να συμμετάσχει στην διοργάνωση 

εκδηλώσεων όπως είναι η σημερινή. Όπως θεωρούμε υποχρέωσή μας, στο μέτρο των 

δυνατοτήτων μας, να ακολουθούμε το ρεύμα των καιρών και όταν μπορούμε να 

προηγούμαστε ή τουλάχιστον να μην μένουμε πίσω» 

 

Επίσης χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αντινομάρχης Σάμου κ. Στέλιος Θάνος ο οποίος 

αναφέρθηκε στο άναρχο τοπίο που επικρατεί στον κόσμο του διαδικτύου καθώς και ο 

Δήμαρχος Βαθέος κ. Πετρούσκας που αναφέρθηκε στην ανάγκη τεχνολογικού 

αλφαβητισμού στη σύγχρονη εποχή.  

 

Στην διάρκεια της εκδήλωσης έγινε αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που αφορά την 

χρήση του Διαδικτύου τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η υπεύθυνη 

αγωγής Υγείας της Α/θμιας Εκπαίδευσης Σάμου κα Πέλλα Παππά αναφέρθηκε στα 

συμπεράσματα που έχουν προκύψει από τις επισκέψεις σε Δημοτικά Σχολεία της 

Σάμου όπου έγινε ειδική ενημέρωση των μαθητών για το Ασφαλές Διαδίκτυο και 

αναφέρθηκε σε ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και ερωτήσεις των μαθητών που 

κατέγραψε στη διάρκεια των επισκέψεων αυτών. Από την πλευρά της η Υπεύθυνη 

Αγωγής Υγείας της Β / θμιας Εκπαίδευσης κα Μαρίνα Κάττου αναφέρθηκε στην 

μεθοδολογία με την οποία προετοιμάζεται και υλοποιείται στα σχολεία ένα πρόγραμμα 

με θέμα το Ασφαλές Διαδίκτυο. Ο κ. Βαμβακάς Δημήτρης, Καθηγητής Πληροφορικής 
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στο ΓΕΛ Σάμου αναφέρθηκε στις υπηρεσίες που παρέχει το Διαδίκτυο σε μαθητές και 

ενηλίκους ενώ η κα Αναστασία Δούμα, Καθηγήτρια Πληροφορικής στη Σχολή 

Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναφέρθηκε στον γονικό έλεγχο στην 

χρήση του διαδικτύου. Τέλος η κα Σπυριδούλα Ραπάνου, Ψυχολόγος και υπεύθυνη της 

Μονάδας Βραχύχρονης Παρέμβασης «Πλεύση» του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων 

Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) αναφέρθηκε στην ομιλία της στα συμπτώματα προβληματικής 

χρήσης του διαδικτύου ειδικά στην εφηβεία αλλά και στον ρόλο της οικογένειας στο 

ζήτημα αυτό.  

 

Τέλος, καθώς το Σάββατο 9 Μαΐου ήταν η μέρα εορτασμού της Ευρώπης από την 

υπεύθυνη του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης διενεμήθη στους παρόντες 

ενημερωτικό υλικό για την Ε.Ε. αλλά και για τις προσεχείς Ευρωεκλογές της 7
ης

 

Ιουνίου. Σε όσους παρακολούθησαν την ημερίδα διενεμήθη επίσης φάκελος με 

ενημερωτικό υλικό για τους τρόπους προστασίας των παιδιών από τους κινδύνους του 

Διαδικτύου. Το υλικό προέρχεται από την ιστοσελίδα www. Saferinternet.gr που 

χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 

 

Βασικά σημεία των εισηγήσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Κέντρου 

Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Βορείου Αιγαίου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: www.eud-northaegean.gr 

 
 

Ευρωεκλογές 2009: Έχεις το Λόγο - Ψήφισε! 

 
  

 

 

http://www.eud-northaegean.gr/
http://lampadariou.wordpress.com/2009/02/16/epelections_2009/

