Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ
Ακινα, 6 επτεμβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υλοποίηςη Ημερίδασ από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό με θζμα:«Οικογζνεια και διαδικτυακή
πραγματικότητα: Προκλήςεισ και προοπτικζσ», τη Δευτζρα, 5 Σεπτεμβρίου 2022
Με μεγάλθ επιτυχία πραγματοποιικθκε θ πρϊτθ δια ηϊςθσ μετά τθν πανδθμία Ημερίδα, που
διοργάνωςε ο Σομζασ Κοινωνικισ Πρόνοιασ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ, με κζμα: «Οικογζνεια και
διαδικτυακή πραγματικότητα: Προκλήςεισ και προοπτικζσ».
Η Ημερίδα, θ οποία τελοφςε υπό τθν αιγίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμογραφικισ και Οικογενειακισ
Πολιτικισ και Ιςότθτασ των φφλων, πραγματοποιικθκε ςτισ 5 Σεπτεμβρίου 2022, ςτο Αμφιθζατρο του
Δημαρχιακοφ Μεγάρου Περιςτερίου, Λεωφόρος Παναγή Τσαλδάρη 33, Πλατεία Δημαρχείου, από τισ
18:00’ ζωσ τισ 20:15’.
Ο Πρόεδροσ του Ε.Ε.., Dr. Αντϊνιοσ Αυγερινόσ, κατά τθν ζναρξθ τθσ εκδιλωςθσ διλωςε ότι, ο Ελλθνικόσ
Ερυκρόσ ταυρόσ παραμζνει ςτακερά προςανατολιςμζνοσ ςτθ δζςμευςθ για το ςχεδιαςμό και τθν
υλοποίθςθ ςτοχευμζνων δράςεων και προγραμμάτων, με ζμφαςθ ςτθ διατιρθςθ και προαγωγι τθσ
ψυχικισ υγείασ, τθσ οικογενειακισ ςυνοχισ και τθσ κοινωνικισ ηωισ ατόμων και οικογενειϊν.
Σισ εργαςίεσ τθσ Ημερίδασ χαιρζτιςαν εκπρόςωποι τθσ Πολιτείασ, των Αρχϊν και των αρμόδιων
Δθμοςίων Φορζων, το ζργο των οποίων αφορά άμεςα ςε προγράμματα και δράςεισ ψυχοκοινωνικισ
υποςτιριξθσ και προςταςίασ του γενικοφ πλθκυςμοφ. Πιο ςυγκεκριμζνα, χαιρετιςμό απθφκυνε θ
Τφυπουργόσ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων, αρμόδια για κζματα Δθμογραφικισ Πολιτικισ και
Οικογζνειασ, κα Μαρία υρεγγζλα, θ οποία αναφζρκθκε ςτισ πρωτοβουλίεσ τθσ Ελλθνικισ Πολιτείασ για
τθν προςταςία και ενδυνάμωςθ τθσ οικογζνειασ και εξζφραςε τθν επικυμία για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ
τθσ ιδθ υπάρχουςασ αγαςτισ ςυνεργαςίασ με τον Ελλθνικό Ερυκρό ταυρό.
Χαιρετιςμό απθφκυναν, επίςθσ, ο Αντιδιμαρχοσ Περιςτερίου, κ. Γεϊργιοσ Σςίνασ, ο Γενικόσ Γραμματζασ
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν
Τποκζςεων, κ. Γεϊργιοσ ταμάτθσ και ο πρεςβφτεροσ π. Ραφαιλ Βουγιοφκασ, ωσ εκπρόςωποσ τθσ Ιεράσ
Μθτροπόλεωσ Περιςτερίου.
τόχοσ τθσ Ημερίδασ ιταν να αναδείξει και να ςυνειςφζρει ςτθν επιςτθμονικι ερμθνεία των προκλιςεων
που προκφπτουν από τουσ κινδφνουσ μζςα από τθν επαφι με το διαδίκτυο, κακϊσ και να
ευαιςκθτοποιιςει το κοινό ςε κζματα που ςχετίηονται με τθν αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων και τθν
αποφυγι/αντιμετϊπιςθ των κινδφνων που κρφβει το διαδίκτυο.
Οι ειςθγιςεισ που αναπτφχκθκαν από επιςτιμονεσ και επαγγελματίεσ, με εξειδικευμζνθ δραςτθριότθτα,
κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνθτικό ζργο και εξειδικευμζνθ εμπειρία ςε κζματα πρόλθψθσ και
διαχείριςθσ των διαδικτυακϊν κινδφνων.
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