
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο: «Το Χαμόγελο 

του Παιδιού» συζήτησε με μαθητές και μαθήτριες για το πώς το 
Διαδίκτυο μπορεί να γίνει ένα καλύτερο και πιο φιλικό μέρος! 
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Με αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο, «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» διοργάνωσε μια διαδραστική συνάντηση με τους μαθητές και τις 
μαθήτριες Γυμνασίου από τα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα. Στόχος της 
συνάντησης ήταν  οι ίδιοι οι έφηβοι και οι έφηβες να ανταλλάξουν εμπειρίες και 
απόψεις για το πώς το Διαδίκτυο μπορεί να γίνει ένα καλύτερο, φιλικότερο και πιο 
ασφαλές μέρος, με λιγότερους κινδύνους και παγίδες για τα ίδια τα παιδιά.  
  
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Εθελοντικό Δίκτυο 
ΥouSmile όπου το επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού συζήτησε μαζί με 
τους μαθητές για τους κινδύνους και τις αρνητικές συνέπειες που κρύβει το 
Διαδίκτυο, όπως είναι ο εθισμός και ο διαδικτυακός εκφοβισμός, αλλά και για τους 
τρόπους προστασίας μέσα από την ορθή αξιοποίηση της τεχνολογίας από τα ίδια 
τα παιδιά.  
  
Τους μαθητές και τις μαθήτριες υποδέχτηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
του  Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστας Γιαννόπουλος. «Πριν 
από 23 χρόνια ο μικρός Ανδρέας ίδρυσε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δίνοντας σε 
όλους μας μια ρητή εντολή: ό,τι κάνουμε να έχει απήχηση στα παιδιά» δήλωσε ο 
κ. Γιαννόπουλος συμπληρώνοντας: «Σήμερα, παγκοσμίως, είναι η μέρα ασφαλούς 
πλοήγησης στο διαδίκτυο. Δε θα πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι οφείλουμε να 
μάθουμε στα παιδιά μας πώς να προστατεύουν την ψηφιακή τους ζωή, όπως 
ακριβώς τα μαθαίνουμε να προστατεύουν και την πραγματική τους ζωή. 



Δυστυχώς, οι περισσότεροι γονείς είμαστε ψηφιακά αναλφάβητοι και συνεπώς 
αδύναμοι να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να προστατευτούν από τις κακοτοπιές και 
τις παγίδες του Διαδικτύου. Θα πρέπει ως ενήλικες να εκπαιδευτούμε αλλά και 
επίσης να ακούσουμε τα ίδια τα παιδιά μας ως προς τον τρόπο που 
αντιλαμβάνονται την επικοινωνία μέσα από την Τεχνολογία, δίνοντάς τους έναν 
ενεργό ρόλο».  
  
Στη διάρκεια της συνάντησης ψυχολόγοι του Οργανισμού πραγματοποίησαν 
διαδραστική παρέμβαση με τους μαθητές και τις μαθήτριες βασιζόμενοι σε βίντεο 
που δημιούργησαν και πρωταγωνίστησαν μαθητές - εθελοντές του Ευρωπαϊκού 
Μαθητικού Εθελοντικού Δικτύου YouSmile με κεντρικό μήνυμα: «Το Διαδίκτυο 
είναι ένα μέρος που εμείς το κάνουμε καλό ή κακό ανάλογα με τον τρόπο που το 
χρησιμοποιούμε και το πόσο αφήνουμε να μας επηρεάσει». 
 
Τα παιδιά μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, αλλά και τις εμπειρίες φίλων τους 
αναδεικνύοντας τους σημαντικούς κινδύνους που μπορεί να κρύβονται πίσω από 
μια οθόνη, όπως η αποξένωση των παιδιών από την πραγματική ζωή και ο 
εθισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε βαθμό τέτοιο που τα likes και οι 
followers  να έχουν τη δύναμη να καθορίζουν καθημερινά την πραγματική ζωή 
των παιδιών.  
  
Στη συνέχεια, δόθηκαν χρήσιμες συμβουλές σχετικά με την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής των παιδιών και των νέων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα 
πλεονεκτήματα των σύγχρονων τεχνολογιών και τους τρόπους με τους οποίους οι 
μικροί χρήστες μπορούν να τις αξιοποιήσουν, διατηρώντας παράλληλα τη 
διαδικτυακή τους ταυτότητα ασφαλή.  
  
Τα videos που δημιούργησαν και πρωταγωνίστησαν μαθητές εθελοντές του 
YouSmile θα τα βρείτε: 
το Internet είναι καλό μέρος? https://youtu.be/EibL_koKrZg  
Δεν ξέρω πως να μιλήσω για το Internet https://youtu.be/n763CCRhaz0 
  
Σε πανελλαδική βάση «Το Χαμόγελο του Παιδιού», αναγνωρίζοντας τον 
καθοριστικό ρόλο της σχολικής κοινότητας στην Πρόληψη, πραγματοποιεί 
οργανωμένες διαδραστικές, βιωματικές δράσεις που απευθύνονται στους μαθητές 
και στις μαθήτριες, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και κηδεμόνες. Οι 
παρεμβάσεις γίνονται από εξειδικευμένη ομάδα Ψυχολόγων του Οργανισμού σε 
Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια πανελλαδικά.  
  
Η δράση υλοποιείται από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο Συμφώνου 
Συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από το 2009 
και σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, τους Υπεύθυνους Αγωγής 
Υγείας, τις Περιφέρειες και τους Δήμους. Μάθετε περισσότερα εδώ 
https://www.hamogelo.gr/gr/el/paidia-thimata-vias:scholeia/ 
 
Παράλληλα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θέτει στη διάθεση όλης της κοινωνίας 
δράσεις και υποδομές, όπως είναι: 



 
● η λειτουργία της «Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056», 
● η λειτουργία της «Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», 
● η λειτουργία της «Ευρωπαϊκής Γραμμής Υποστήριξης για παιδιά 116111» (όλες 
οι Γραμμές είναι διασυνδεδεμένες με τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 
112 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας), 
● οι παρεμβάσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης που πραγματοποιούνται στα 
σχολεία και ανά την Ελλάδα μέσα από το Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, 
Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», 
● το Ευρωπαϊκό Μαθητικό Εθελοντικό Δίκτυο YOUSMILE το οποίο δίνει το βήμα 
σε μαθητές εθελοντές ώστε να ακουστεί η φωνή τους. 
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