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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: « Διοργάνωση ημερίδων για το ασφαλές διαδίκτυο»
Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε δράση που διοργάνωσε η τοπική μας
διοίκηση με θέμα την «ασφάλεια στο διαδίκτυο», σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Συγκεκριμένα, στις 2 Μαΐου διοργανώθηκαν το πρωί δύο διαλέξεις σε μαθητές Ε’ και
ΣΤ’ Δημοτικού των σχολείων της πόλης της Καρδίτσας στο χώρο του Δημοτικού
Κινηματοθεάτρου, ο οποίος μας παραχωρήθηκε αφιλοκερδώς. Περισσότεροι από 800 μαθητές
και 50 εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να ακούσουν την ομιλήτρια Αξιωματικό, η οποία
ανέπτυξε στην παρουσίαση της όλα τα δεδομένα που αφορούν στην καθημερινή μας επαφή με
το διαδίκτυο και τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από αυτό. Στη συνέχεια οι
μαθητές είχαν την ευκαιρία να κάνουν τις ερωτήσεις τους, μέσα από τις οποίες φάνηκαν το
υψηλό ποσοστό καθημερινής και πολύωρης χρήσης διαδικτύου και γενικά ηλεκτρονικών
συσκευών από τα παιδιά, αλλά και το πόσες γνώσεις έχουν ήδη σχετικά με το διαδίκτυο. Η
ομιλήτρια, Α/Β’ Όλγα Γαλάνη, με εμπεριστατωμένα παραδείγματα και σαφείς απαντήσεις
κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων, με αποτέλεσμα η εκδήλωση να χαρακτηριστεί
άκρως ουσιώδης και εποικοδομητική από τους παρευρισκόμενους εκπαιδευτικούς, αλλά και
γονείς που ανέφεραν ότι τα παιδιά με την άφιξη τους στο σπίτι το μεσημέρι συζητούσαν για
όσα άκουσαν με θετικά σχόλια. Οι δύο διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν με την άμεση αρωγή της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, με τη Διευθύντρια κ. Ευθυμία Μητσιάδη
να συγχαίρει την τοπική μας διοίκηση για την εκδήλωση και την πολύ καλή συνεργασία που
έχουμε. Αξίζει να σημειωθεί ότι μία ακόμη διάλεξη έγινε εκτάκτως και λόγω του έντονου
ενδιαφέροντος την Παρασκευή 4 Μαΐου στα δημοτικά σχολεία του Μουζακίου.
Το απόγευμα της πρώτης ημέρας πραγματοποιήθηκε μια ακόμη διάλεξη, αυτή τη φορά
για γονείς και εκπαιδευτικούς. Οι ακροατές με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον άκουσαν για τους
κινδύνους στο διαδίκτυο, για τις διαφόρων ειδών απάτες που μπορεί να τους απειλήσουν,
καθώς και συμβουλές για την ασφάλεια και το χειρισμό των παιδιών τους. Πριν πάρει τον
λόγο η ομιλήτρια απεύθυναν χαιρετισμό ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Δ/ντης
Θεσσαλίας, Υποστράτηγος κ. Ιωάννης Τόλιας, ο αντιδήμαρχος ψηφιακής πολιτικής,
καινοτομίας και δράσεων νεολαίας του Δήμου Καρδίτσας κ. Βασίλης Κουρκούνας και η

Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Έφη Μητσιάδη. Παρόντες ήταν επίσης ο
Αστυνομικός Δ/ντης Καρδίτσας Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Γατσουνιάς, εκπρόσωποι φορέων και
εκπρόσωποι σωματείων των Σωμάτων Ασφαλείας.
Οι δράσεις αυτές της τοπικής μας διοίκησης προκάλεσαν το ενδιαφέρον και
προβλήθηκαν δεόντως από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ευχαριστούμε θερμά τη Διεύθυνση
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος που ανταποκρίθηκε στο αίτημα μας για την
πραγματοποίηση των διαλέξεων.
‘Servo per amikeco’ – ‘Υπηρετώ δια της Φιλίας’
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