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Οι περισσότεροι γονείς σήμερα όπως και εγώ, γεννηθήκαμε σε μία εποχή όπου ο ψηφιακός κόσμος δεν 
είχε την ανάπτυξη που έχει σήμερα. Οι περισσότεροι νιώθουμε σιγουριά να διδάξουμε στα παιδιά μας πώς 
να τα βγάζουν πέρα με τους κινδύνους του «αληθινού κόσμου». Αυτό συμβαίνει γιατί μεγαλώσαμε μ’ 
αυτούς, οπότε μπορούμε να τους κατανοήσουμε. Δε συμβαίνει όμως το ίδιο με τους διαδικτυακούς 
κινδύνους. Δεν μεγαλώσαμε με το διαδίκτυο, και σίγουρα δεν συμμετέχουμε ενεργά σε αυτό, με τον τρόπο 
που συμμετέχουν τα παιδιά μας και οι φίλοι τους.  
 
Ως επιστήμονας η ενασχόλησή μου με τη διαδικτυακή συμπεριφορά των παιδιών ξεκίνησε ερευνητικά το 
2004, στο πλαίσιο της διδακτορικής μου διατριβής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η 
ενασχόλησή μου συνεχίστηκε, κλινικά πλέον, το 2008 στο πλαίσιο της δημιουργίας του πρώτου στην 
Ελλάδα ειδικού ιατρείου για την αντιμετώπιση του εθισμού παιδιών και εφήβων στο Διαδίκτυο. Το ειδικό 
ιατρείο βρίσκεται στην Παιδοψυχιατρική Κλινική του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.  
 
Μέσα από την επικοινωνία μου με αρκετές οικογένειες, στο πλαίσιο της εργασίας μου, παρατήρησα την 
αδυναμία πολλών γονέων να διδάξουν με τρόπο επαρκή και κατανοητό, τη θεμιτή διαδικτυακή 
συμπεριφορά στα παιδιά τους. Οι λόγοι είναι κυρίως δύο. Ο πρώτος λόγος φαίνεται να είναι οι 
τεχνοφοβικές αντιλήψεις, οι οποίες αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για τους ίδιους να γνωρίσουν και 
να κατανοήσουν την χρησιμότητα του νέου μέσου. Ο δεύτερος αφορά στην άγνοιά τους για τις συνέπειες 
της μη ορθολογικής χρήσης του διαδικτύου από τα παιδιά τους. 
 
Η διαδικτυακή σχέση γονέων και παιδιών χτίζεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου. Αυτό βοηθά τα παιδιά να 
έχουν ξεκάθαρη ιδέα των προσδοκιών μας σχετικά με τη συμπεριφορά τους. Επιπλέον, τα βοηθά να 
έχουν την αίσθηση ότι είμαστε εκεί για να τα στηρίξουμε, δίχως αποδοκιμασία ή επίκριση, αν παραστεί 
ανάγκη. Βοηθήστε τα παιδιά σας να εισαγάγουν στη διαδικτυακή συμπεριφορά τους, το μέτρο και τους 
ίδιους κανόνες σεβασμού και ενδιαφέροντος για τα αισθήματα του άλλου, που ισχύουν και στον αληθινό 
κόσμο. Ουσιαστικά σήμερα, η ενημέρωσή μας για τις τεχνολογικές εξελίξεις και η εκπαίδευση των 
παιδιών μας στην ορθολογική χρήση των ψηφιακών μέσων, είναι μέρος των γονικών μας ευθυνών το 
οποίο δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση. 

 


