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ΔΗΜΟ  ΠΑΛΑΙΟΤ ΥΑΛΗΡΟΤ   

                                                                 Π.ΥΑΛΗΡΟ, 11/7/2019  

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ  

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΥΑΛΗ ΦΡΗΗ ΣΟΤ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήροσ, ε Ελληνική Ολσμπιακή Επιηροπή, ε Εθνική 

Ολσμπιακή Ακαδημία, ην CSI  Institute θαη ην Όλοι Μαζί Μπορούμε, ζαο 

πξνζθαινύλ ηε Δεσηέρα, 15 Ιοσλίοσ θαη ώξα 19:00 ζηo Πολιηιζηικό Κένηρο 

Φλοίζβοσ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο:  

«#Survivethesummer2019» 

Τν #Survivethesummer2019 είλαη έλα δωξεάλ θαινθαηξηλό ελεκεξωηηθό project πνπ 

πξνζθέξεη ζηα παηδηά δξαζηεξηόηεηεο, λέεο πξνθιήζεηο, θαη εξεζίζκαηα ώζηε λα 

πηνζεηήζνπλ κία αζθαιή θαη πγηή δηαδηθηπαθή ζπκπεξηθνξά, καζαίλνληαο λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο κε κέηξν.  

Τα ζέκαηα ζα θαιύπηνπλ επηγξακκαηηθά ηα εμήο θαηλόκελα:  

• Ξεθνιιάω από ηελ νζόλε κνπ θαη γλωξίδω ηα νιπκπηαθά αζιήκαηα (cyber-

addiction) 

• Μαζαίλω λα πνιεκάω θαη λα κηιάω γηα ηνλ ειεθηξνληθό εθθνβηζκό (cyber-bullying) 

• Μαζαίλω λα ρξεζηκνπνηώ ην δηαδίθηπν θαη λα παίδω κε κέηξν (online gaming 

addiction) 

• Eλεκεξώλνκαη γηα ην sexting θαη ηελ εθδηθεηηθή πνξλνγξαθία αλειίθωλ (revenge 

pornography) 

• Χξεζηκνπνηώ κε αζθάιεηα ηα κέζα θνηλωληθήο δηθηύωζεο (social media) 

• Πξνθπιάζζνκαη από ηα αξπαθηηθά ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ιέω όρη ζηε δηαδηθηπαθή 

θαθνπνίεζε αλειίθωλ (online grooming) 
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H εθδήιωζε απεπζύλεηαη θπξίωο ζε γνλείο θαη παηδηά (ειηθίαο 6-16 εηώλ) πνπ 

επηζπκνύλ λα ελεκεξωζνύλ γηα ηνπο δηαδηθηπαθνύο θηλδύλνπο, λα απνκαθξπλζνύλ 

από ηηο νζόλεο ηωλ ζπζθεπώλ θαη λα απνιαύζνπλ έλα ζπλαξπαζηηθό θαινθαίξη 

γλωξίδνληαο ηα νιπκπηαθά αζιήκαηα. 

Κύξηνη εηζεγεηέο ηεο εθδήιωζεο ζα είλαη ν Πξόεδξνο ηνπ CSIInstitute, θ. Μανώλης 

Σθακιανάκης θαη η επιζηημονική ομάδα ηοσ CSIInstitute, ελώ παξάιιεια ζηελ 

εθδήιωζε ζα παξίζηαληαη θαη ζα εηζεγεζνύλ νη παξαθάηω αζιεηέο: 

 Βίθηωξαο Μήηξνπ, Αξγπξόο Οιπκπηνλίθεο Άξζεο Βαξώλ, Σύδλεϋ 2000 

 Γεκήηξεο Μνύγηνο, Αξγπξόο Οιπκπηνλίθεο, Κωπειαζίαο, Γηπιό ζθηθ 

Διαθξώλ Βαξώλ, Πεθίλν 2008 

 Γηώξγνο Τδειίιεο, 4νο Οιπκπηνλίθεο Άξζεο Βαξώλ, Αηιάληα 1996 

 Μαξία Λνπίδα Βξπώλε, 8ε Οιπκπηνλίθεο, Πάιεο, Αζήλα 2004 

 Γηάλλεο Κωζηάθεο, Χάιθηλνο Παξανιπκπηνλίθεο, Κνιύκβεζεο, Αζήλα 2004 

 

 

 

 

 

 

 


