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«Οι ευθύνες μας, ως ψηφιακών γονέων, βασίζονται στην κοινή λογική.»   
«Πρέπει να κάνουμε ασφαλές το διαδικτυακό τους χώρο, με τον τρόπο που κάνουμε ασφαλή 
τον πραγματικό κόσμο.»   
«Το να είσαι ψηφιακός γονέας είναι πλέον μέρος των γονικών ευθυνών σου.» 

Η καθηγήτρια Tanya Byron είναι κλινική ψυχολόγος, δημοσιογράφος, συγγραφέας και εκφωνήτρια. 
Συμβουλεύει την αγγλική κυβέρνηση σε ζητήματα σχετικά με τα παιδιά και την ιδιότητα του ψηφιακού 
πολίτη (digital citizenship), και εξέδωσε τη μελέτη The Byron Review το 2008. 

Ανατρέφοντας τη γενιά του παγκόσμιου ιστού (Web) και του κινητού τηλεφώνου 

Ως μητέρα ενός δεκαπεντάχρονου παιδιού και ενός δεκατριάχρονου, παλεύω, όπως πολλοί γονείς, να 
παραμένω πληροφορημένη σχετικά με τη διαδικτυακή/ψηφιακή τους ζωή. Ενώ θαυμάζω τις εκπληκτικές 
δυνατότητες που τους δίνονται για μάθηση, παιχνίδι και αναμεταξύ τους επικοινωνία, και επίσης για τη 
δημιουργία και το «ανέβασμα» πραγμάτων που αυτοί επιθυμούν, επίσης ανησυχώ για το τι άλλο θα 
μπορούσαν ίσως να συναντήσουν όσο είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, και για το πώς μπορούν να 
προστατευθούν. 

Οι περισσότεροι γονείς σήμερα, που, όπως εγώ, γεννηθήκαμε από τη «λάθος μεριά» του «ψηφιακού 
χάσματος», βλέπουμε την ψηφιακή δραστηριότητα των παιδιών μας με ζήλια ανάκατη με σάστισμα και 
φόβο. Οι περισσότεροι νιώθουμε σιγουριά για το πώς να διδάξουμε ως γονείς στα παιδιά μας πώς να τα 
βγάζουν πέρα με τους κινδύνους του «πραγματικού κόσμου», επειδή κι εμείς μεγαλώσαμε μ’ αυτούς, έτσι 
και εμπειρία αυτών των κινδύνων έχουμε, και τους κατανοούμε. Ο διαδικτυακός κόσμος, ωστόσο, για 
πολλούς από εμάς είναι ξένος. 

Δεν μεγαλώσαμε μ’ αυτόν και σίγουρα δεν συμμετέχουμε σ’ αυτόν όπως συμμετέχουν τα παιδιά μας και οι 
φίλοι τους. Για την ακρίβεια, εγώ άρχισα να καταλαβαίνω περισσότερα σχετικά με την ψηφιακή τους ζωή 
και τους κινδύνους που σχετίζονται μ’ αυτήν, όταν έκανα μια μελέτη για την αγγλική κυβέρνηση το 2008 
(The Byron Review: Safer Children in a Digital World). Αυτό με έκανε να ανησυχήσω περισσότερο για το τι 
έκαναν; Όχι, καθόλου. Διαπίστωσα πως, όσο πιο πολύ κατανοούσα τα βιώματά τους, τόσο πιο ικανή 
ένιωθα να τους στηρίξω στο να το κάνουν αυτό υπεύθυνα και με ασφάλεια, και τόσο πιο άνετα 
αισθανόμουν απέναντι στο να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία.  

Η δημόσια συζήτηση σχετικά με τα παιδιά και το διαδικτυακό κόσμο κλίνει πάντα προς μια αρνητική 
κατεύθυνση. Οι εφημερίδες, γενικά, πληροφορούν για ό,τι φριχτό συνεπάγεται ο διαδικτυακός κόσμος και 
για τους κινδύνους για τα παιδιά μας και τους νέους. Υπάρχουν διαδικτυακοί κίνδυνοι που, για μερικά 
παιδιά και νέους, αποτελούν μια πραγματικότητα, όμως πρέπει στη σκέψη μας να ’χουμε ζύγι και μέτρο, 
σχετικά με το πώς θα επιτρέψουμε στα παιδιά μας να είναι ασφαλή στο διαδίκτυο. Όσο πιο ανοιχτόμυαλοι 
είμαστε, και πιο ικανοί να τους διδάξουμε να είναι υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες, τόσο πιο πολύ τους 
επιτρέπουμε να διασκεδάζουν ενώ ταυτόχρονα γνωρίζουν τους κινδύνους.  

Όσο αφήνουμε το φόβο να μας κάνει στενόμυαλους και προσπαθούμε να θέσουμε εμπόδια στη 
διαδικτυακή δραστηριότητα των παιδιών μας ή και να τη σταματήσουμε ολότελα, τόσο πιο πολύ αυτά θα 
βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν αυτά τα εμπόδια και, μακροπρόθεσμα, να είναι ακόμα πιο ευάλωτα. 
Τα παιδιά παίρνουν ρίσκα επειδή το να ρισκάρεις είναι ουσιώδες στην ανάπτυξη του παιδιού. Εντούτοις, 
τα σημερινά παιδιά «μεγαλώνουν στην αιχμαλωσία» και έχουν λιγότερη ελευθερία να βγαίνουν έξω, απ’ 
όση είχαμε εμείς όταν ήμασταν παιδιά.  

Έτσι, πού μπορούν να ρισκάρουν τα παιδιά μας; Στο διαδίκτυο, να πού, και ως εκ τούτου πρέπει να είμαστε 
τόσο προνοητικοί στις ψηφιακές γονικές ευθύνες μας, όσο είμαστε στις ευθύνες μας εκτός διαδικτύου, 
στον «πραγματικό κόσμο». Παρά τη σχετική μας έλλειψη πείρας, άπαξ και σκεφτούμε πρακτικά σχετικά 



με τις ευθύνες που έχουμε ως ψηφιακοί γονείς, θα διαπιστώσουμε πως βασίζονται στον καθαρό κοινό νου. 
Επιπλέον, έχουμε τη μεγαλύτερη επιτυχία ως ψηφιακοί γονείς όταν αυτός μας ο ρόλος χτίζεται γύρω από 
έναν ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο με τα παιδιά μας. Για παράδειγμα, διδάσκουμε τα παιδιά μας να μη 
φανερώνουν ποτέ προσωπικές λεπτομέρειες σε ξένους, και το ίδιο ισχύει για τη συμπεριφορά τους στο 
διαδίκτυο. Πρέπει επομένως να κατανοήσουμε την ψηφιακή τους συμπεριφορά και κατόπιν να τα 
διδάξουμε πώς να θέτουν ελέγχους απορρήτου και πώς να αποκλείουν την πρόσβαση σε ανθρώπους 
τους οποίους δεν γνωρίζουν, καθώς και να τα ενθαρρύνουμε να έρχονται σε εμάς αν κάποια επαφή που 
έκαναν τα έχει αναστατώσει. 

 Ωστόσο, αν και η επαφή είναι ένας τομέας της διαδικτυακής συμπεριφοράς που πρέπει να κάνουμε τα 
παιδιά μας ικανά να τον αντιμετωπίζουν με σύνεση, υπάρχει επίσης το ζήτημα του περιεχομένου (του τι 
βλέπουν στο διαδίκτυο) κι αυτό της συμπεριφοράς (το πώς συμπεριφέρονται προς άλλους στο διαδίκτυο). 
Για τα μικρούλια μας που για πρώτη φορά ξανοίγονται στον κόσμο του διαδικτύου, πρέπει να κάνουμε 
ασφαλή το διαδικτυακό τους χώρο με τον ίδιο τρόπο που κάνουμε ασφαλή τον πραγματικό τους κόσμο. 
Αυτό που βοηθά εδώ, είναι να σκεφτείς την ηλικία και την ανάπτυξη του παιδιού σου, και το πώς τα 
χειρίζεσαι αυτά στον πραγματικό κόσμο. 

Εάν έχεις μικρό παιδί, σίγουρα θα επιβλέπεις διαρκώς το πού πάει και με ποιον είναι˙ κάνε λοιπόν το ίδιο 
στο διαδίκτυο. Για πολύ μικρά παιδιά, μπορείς να εξασφαλίσεις πως, όταν συνδέονται, επισκέπτονται 
μόνον ιστοτόπους που έχεις ορίσει εσύ ως κατάλληλους γι’ αυτά, για παράδειγμα. Καθώς τα παιδιά 
μεγαλώνουν κι αρχίζουν να είναι πιο ανεξάρτητα στο παιχνίδι τους, δεν είμαστε διαρκώς μαζί τους, αλλά 
παρ’ όλα αυτά επιβλέπουμε το τι κάνουν και με ποιον βρίσκονται. Στο διαδίκτυο, μπορείτε να το 
αναπαράγετε αυτό χρησιμοποιώντας φίλτρα προρυθμισμένα σε ένα επίπεδο που νιώθετε ότι ταιριάζει με 
ό,τι εσείς αισθάνεστε άνετα να βλέπει και να κάνει το παιδί σας.  

Δίνοντας μεγαλύτερη ανεξαρτησία, εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας, να πλοηγηθούν στον κόσμο τους και 
να τον εξερευνήσουν με λιγότερη δική μας παρέμβαση. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, η σχέση μας 
είναι το κλειδί στο γονικό μας ρόλο απέναντι στα παιδιά μας. Νιώθουν πως μπορούν να έρθουν σε εμάς 
όταν έχουν προβλήματα ή είναι δυστυχισμένα; Μπορούμε να θέσουμε κανόνες, όρια και επιπτώσεις, αν 
φερθούν ανεπίτρεπτα (π.χ. να τα περιορίσουμε για μία εβδομάδα, αν έρθουν σπίτι ύστερα από μια 
συμφωνημένη ώρα).  

Μια διαδικτυακή σχέση μεταξύ γονέων και παιδιών χτίζεται σταδιακά με την πάροδο των χρόνων, ώστε 
τα παιδιά να έχουν καθαρή ιδέα των προσδοκιών μας σχετικά με τη συμπεριφορά τους, αλλά επίσης να 
έχουν και την αίσθηση ότι είμαστε εκεί για να τα στηρίξουμε, δίχως αποδοκιμασία ή επίκριση, αν παραστεί 
ανάγκη. Πλάι σ’ όλα αυτά είναι και η σημασία τού να επιτρέψουμε στα παιδιά μας να γίνουν υπεύθυνοι 
ψηφιακοί πολίτες που θα δείχνουν σεβασμό και θα σκέφτονται τη διαδικτυακή τους συμπεριφορά. Είναι 
εύκολο, μέσω υπολογιστή, να είσαι κακόβουλος απέναντι σε κάποιον, επειδή είσαι τόσο 
αποσυνδεδεμένος από την αντίδραση αυτού του ατόμου. Βοηθήστε τα παιδιά σας να εισαγάγουν στη 
διαδικτυακή συμπεριφορά τους τους ίδιους κανόνες σεβασμού και ενδιαφέροντος για τα αισθήματα του 
άλλου, που τους συμβουλεύεται να έχουν στη συμπεριφορά τους στον πραγματικό κόσμο.  

Το να είσαι γονέας δεν είναι εύκολο, αλλά είναι και τεράστιο προνόμιο και πολύ διασκεδαστικό. Το να είσαι 
ψηφιακός γονέας είναι τώρα μέρος των γονικών σου ευθυνών, και τα μηνύματα-κλειδιά και οι 
συμπεριφορές που θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να κατανοήσουν, σε σχέση με τον κόσμο και 
εντός και εκτός διαδικτύου, ταιριάζουν εύκολα πλάι πλάι. Ουσιαστικά, το να είσαι ψηφιακός γονέας είναι 
θέμα κατανόησης του παιδιού σου, του τι κάνει και του πώς το κάνει. Του να ακούς το παιδί σου. Να το 
εκπαιδεύεις. Να το κατευθύνεις όταν χρειάζεται. Και επίσης, πού και πού, να χρησιμοποιείς με στρατηγική 
εκείνο το ζωτικής σημασίας γονικό εργαλείο, να μπορείς να λες «όχι» αν παραστεί ανάγκη. 
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