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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τεράστια συμμετοχή στην Ημερίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τους
κινδύνους που ελλοχεύουν από την άκρατη ενασχόληση με το διαδίκτυο

Με μεγάλη επιτυχία και αθρόα συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα που διοργάνωσε ο Τομέας
Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Περιστερίου
(5/9), με θέμα: «Οικογένεια και διαδικτυακή πραγματικότητα: Προκλήσεις και προοπτικές», υπό την αιγίδα της
Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων.
Στόχος της Ημερίδας ήταν να αναδείξει και να συνεισφέρει στην επιστημονική ερμηνεία των προκλήσεων που
προκύπτουν από τους κινδύνους μέσα από την επαφή με το διαδίκτυο, καθώς και να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε
θέματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και την αποφυγή/αντιμετώπιση των κινδύνων που
κρύβει το διαδίκτυο. Οι εισηγήσεις αναπτύχθηκαν από επιστήμονες και επαγγελματίες, με εξειδικευμένη
δραστηριότητα, κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο και εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα πρόληψης και
διαχείρισης των διαδικτυακών κινδύνων.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την Ημερίδα του Ε.Ε.Σ. εδώ: https://youtu.be/85kfsPczWkU
Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Μαρία Συρεγγέλα, αφού συνεχάρη τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ.
για την πρωτοβουλία να αναδείξει το σημαντικό ζήτημα της επίδρασης του διαδικτύου στη ζωή μας, τόνισε ότι είναι
απαραίτητη η ενημέρωση όλων –παιδιών και γονέων- για τη σωστή, λογική και ασφαλή χρήση του διαδικτύου. «Οι
κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τη χρήση του διαδικτύου είναι πολλοί, γι’ αυτό γονείς και εκπαιδευτικοί, κοινωνία και
πολιτεία, όλοι και όλες πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Οφείλουμε να μάθουμε στα παιδιά μας να βλέπουν τα
«σημάδια», οφείλουμε να τα βοηθήσουμε να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να μπορούν να
προστατεύονται και να μην θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους».
Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γιώργος Στάματης ανέφερε:
« Είμαστε μπροστά σε ένα καινούριο κόσμο, τον κόσμο του διαδικτύου, που ολοένα και γίνεται πιο προκλητικός για
την εποχή αλλά και ταυτόχρονα και πιο επικίνδυνος. Το κλειδί για να αντιμετωπισθεί αυτό ο κίνδυνος είναι η
ενδυνάμωση της οικογένειας, κάτι για το οποίο αγωνιζόμαστε καθημερινά. Εξασφαλίζοντας καλές δουλειές για τους
γονείς, συνεχή στήριξη με παραπλήσια μέσα για τα παιδιά τους (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, χώρους

άθλησης κ.α.) και γενικότερα αμέριστη στήριξη στην ένταξη ενός νέου γονέα στην κοινωνία, έχοντας το κράτος, την
εκκλησία και την κοινωνία των πολιτών δίπλα του. Ταυτόχρονα, οι αξίες που πρεσβεύει ο Ερυθρός Σταυρός, όπως η
αγάπη για τον συνάνθρωπο, ο εθελοντισμός και η κοινωνική προσφορά, μπορούν να αποτελέσουν για τα νέα παιδιά
μια αόρατη «ασπίδα» στον επικίνδυνο κόσμο του διαδικτύου.»
Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιος Αυγερινός, κατά την έναρξη της εκδήλωσης, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Το θέμα
της σημερινής ημερίδας είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, σύγχρονο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Θα πρέπει όλες οι οικογένειες
να ευαισθητοποιηθούν και να ενημερωθούν πάνω σε αυτό. Βασικός στόχος είναι αφενός να προβληθούν τα
προβλήματα και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την άκρατη ενασχόληση με το διαδίκτυο αφετέρου να προτείνουμε
αποτελεσματικές λύσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι σχετικά
μία νέα μορφή εξάρτησης στο χώρο της παθοψυχολογίας. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, διαθέτοντας από το 1964
τον Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, έχει ήδη σε εξέλιξη ωραία και ιδιαίτερα χρηστικά προγράμματα, προκειμένου οι
γονείς να έχουν πλήρη πληροφόρηση και επιμόρφωση για τους κινδύνους που προέρχονται από το διαδίκτυο.
Παράλληλα, προσφέρει ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε γονείς, με σκοπό να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και
αλληλεγγύη.»
Χαιρετισμό απηύθυναν, επίσης, ο Αντιδήμαρχος Περιστερίου, κ. Γεώργιος Τσίνας, καθώς και ο πρεσβύτερος π.
Ραφαήλ Βουγιούκας, ως εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου.
***

