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Εισαγωγή 
 

Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται στους συμμετέχοντες του Εισαγωγικού Προγράμματος 

Εκπαίδευσης για Γονείς, Εθελοντές Νεολαίας και Κηδεμόνες. 

 

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα σας βοηθήσει να είστε σε θέση να αντιμετωπίσετε 

καλύτερα τον κίνδυνο της ριζοσπαστικοποίησης των νέων και να διαχειριστείτε τις αυξανόμενες 

απειλές. Όλοι οι γονείς, εθελοντές νεολαίας και κηδεμόνες μπορούν να αποκτήσουν μοναδικές 

γνώσεις και δεξιότητες από αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά την πρόληψη της 

ριζοσπαστικοποίησης των νέων. 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 15 ώρες μάθησης στην τάξη και 10 ώρες αυτόνομης 

μάθησης.  

 

Μετά τη συμπλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα είστε σε θέση να: 

 Αναγνωρίζετε τα προειδοποιητικά σημάδια ριζοσπαστικοποίησης στους νέους και να 

ανταποκρίνεστε κατάλληλα. 

 Έχετε ένα πιο ενεργό ρόλο στην οικογένεια και την τοπική σας κοινότητά για την πρόληψη 

των κινδύνων της ριζοσπαστικοποίησης των νέων. 

 Εξηγήσετε βασικούς όρους όπως ριζοσπαστικοποίηση, ριζοσπαστισμός, εξτρεμισμός ή 

τρομοκρατία. 

 Βρίσκετε και να δείχνετε στα παιδιά σας, σε άλλους γονείς, κηδεμόνες και εθελοντές ή σε 

άλλα μέλη των τοπικών σας κοινοτήτων, τις 12 οπτικοακουστικές εκπαιδευτικές πηγές 

που αναπτύχθηκαν στο έργο Hyper. 

 Εξηγείτε γιατί χρησιμοποιούμε τον ειδικό όρο «η ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στην 

βία». 

 Μιλάτε στους νέους για τη ριζοσπαστικοποίηση με τον σωστό τρόπο. 

 Εξηγήσετε γιατί το διαδίκτυο είναι ένα αγαπημένο εργαλείο για ριζοσπάστες. 

 Ονομάσετε και να περιγράψετε τέσσερις τύπους εξτρεμισμού. 

 Είστε καλύτεροι γονείς, εθελοντές νεολαίας και κηδεμόνες. 
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ΜΕΡΟΣ 1 – ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

 
 

↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1   ↓  
Έναρξη του προγράμματος εκπαίδευσης 

 
Παρακαλώ, επιλέξτε τους τρεις στόχους που θεωρείτε πιο ελκυστικούς ή πιο σημαντικούς. Θα 
λάβετε τρεις μικρούς χρωματιστούς χάρτινους κύκλους, τους οποίους θα χρησιμοποιήσετε για 
να σημειώσετε τους στόχους που επιλέξατε. 
 
Μπορείτε να επιλέξετε από τους πιο κάτω στόχους. 
 
Μετά τη συμπλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης, θα είστε σε θέση να: 

• Αναγνωρίζετε τα προειδοποιητικά σημάδια ριζοσπαστικοποίησης στους νέους και να 
ανταποκρίνεστε κατάλληλα. 

• Έχετε ένα πιο ενεργό ρόλο στην οικογένεια και την τοπική σας κοινότητά για την 
πρόληψη των κινδύνων της ριζοσπαστικοποίησης των νέων. 

• Εξηγείτε βασικούς όρους όπως ριζοσπαστικοποίηση, ριζοσπαστισμός, εξτρεμισμός ή 
τρομοκρατία. 

• Βρίσκετε και να δείχνετε στα παιδιά σας, σε άλλους γονείς, κηδεμόνες και εθελοντές ή 
σε άλλα μέλη των τοπικών σας κοινοτήτων, τις 12 οπτικοακουστικές εκπαιδευτικές 
πηγές που αναπτύχθηκαν στο έργο Hyper. 

• Εξηγείτε γιατί χρησιμοποιούμε τον ειδικό όρο «η ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στην 
βία». 

• Μιλάτε στους νέους για τη ριζοσπαστικοποίηση με τον σωστό τρόπο. 
• Δείχνετε γιατί το διαδίκτυο είναι ένα αγαπημένο εργαλείο για ριζοσπάστες. 
• Ονομάσετε και να περιγράψετε τέσσερις τύπους εξτρεμισμού. 
• Είστε καλύτεροι γονείς, εθελοντές νεολαίας και κηδεμόνες. 

 
Παρακαλώ, απάντησε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 
 Ποιο είναι το όνομά σας, και γιατί κάνατε εγγραφή σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;  
 Ποιους στόχους έχετε επιλέξει και γιατί; 
 Θα μπορούσατε να δώσετε κάποιες ενδιαφέρον πληροφορίες για εσάς, όπως για 

παράδειγμα χόμπι, αγαπημένες δραστηριότητες ή κάτι άλλο; 
↑   ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1   ↑  
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↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2   ↓  
Εξερεύνηση των πηγών προσομοίωσης HYPER 

 
Μπορείτε να βρείτε όλες τις πηγές προσομοίωσης HYPER και τις πηγές αυτοβοήθειας για 
αυτή τη δραστηριότητα στην πλατφόρμα της ιστοσελίδας του έργου HYPER: http://hyper-
project.eu/ 
 
Εξερεύνηση των πηγών προσομοίωσης HYPER – γύρος 1 
Σε ζευγάρια εξερευνήστε την πηγή προσομοίωσης που ονομάζεται «Πως συνειδητοποιείς ότι 
γίνεσαι ριζοσπαστικός». 
Συζητήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις, κάνοντας ανασκόπηση του υλικού και σκεφτείτε τις 
εμπειρίες γονιών ή κηδεμόνων όσον αφορά τα διαδικτυακά ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

 Ποιες είναι οι εμπειρίες σας σχετικά με τα διαδικτυακά ηλεκτρονικά παιχνίδια; 
 Ποιες είναι οι εμπειρίες με τα παιδιά σας σχετικά με τα διαδικτυακά ηλεκτρονικά 

παιχνίδια; 
 Ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια ριζοσπαστικοποίησης που επισημαίνονται σε 

αυτή τη πηγή; 
 Ποια είναι η εμπειρία σας με τα προειδοποιητικά σημάδια ριζοσπαστικοποίησης; 
 Πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη πηγή στην καθημερινή σας ζωή; 

 
Εξερεύνηση των πηγών αυτοβοήθειας HYPER – συνέχεια του γύρου 1 
Σε ζευγάρια εξερευνήστε την πηγή αυτοβοήθειας που ονομάζεται «Ηλεκτρονικά παιχνίδια στη 
διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης». 
Συζητήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις κάνοντας ανασκόπηση του υλικού σε συνδυασμό με τα 
δεδομένα όσον αφορά τη νεολαία με την οποία ζείτε ή εργάζεστε, και πως αυτή η πηγή μπορεί 
να είναι χρήσιμη για αυτούς. 

 Ποιες είναι οι εμπειρίες σας με τα παιδιά σας σε περιπτώσεις όπως περιγράφονται στην 
πηγή αυτοβοήθειας; 

 Πως μπορείτε να ενισχύσετε τους συν-ηγέτες σας για την πρόληψη της 
ριζοσπαστικοποίησης μέσω του παιχνιδιού στις ομάδες τους; 

 Πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την πηγή στην καθημερινή σας ζωή; 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2   ↑ 
  

http://hyper-project.eu/
http://hyper-project.eu/
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↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3   ↓  
Οι ριζοσπαστικές ιδέες είναι καλές ή κακές; 

Πότε ο ριζοσπαστισμός είναι επικίνδυνος και πότε δεν είναι; 
 
Οι ριζοσπαστικές ιδέες, ομάδες και κινήματα υπήρξαν μέρος της ζωής μας στο παρελθόν, αλλά 
είναι μέρος της ζωής μας και σήμερα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε μερικά βίντεο σχετικά με 
ριζοσπαστικά κινήματα και τρομοκρατικές ομάδες, πιο κάτω. Παρακαλώ σημειώστε ποιοι 
άνθρωποι από τα βίντεο χρησιμοποιούν την βία ως μέσο προώθησης των ιδεών τους και ποιοι 
όχι. 
 
Βίντεο: Gandhi - Human Rights Activist | Mini Bio | Biography 
https://www.youtube.com/watch?v=ept8hwPQQNg 
 
Βίντεο: Greta Thunberg's emotional speech to EU leaders 
https://www.youtube.com/watch?v=FWsM9-_zrKo 
 
Βίντεο: Violence returns to Paris marking a year since yellow vest protests began 
https://www.youtube.com/watch?v=nJBLiWdYcNM 
 
New amateur footage of Charlie Hebdo terrorist attack 
https://www.youtube.com/watch?v=oODuTiw1tYE 
 
Βίντεο: CCTV images show Sri Lanka's terrorist attack suspected suicide bomber 
https://www.youtube.com/watch?v=7xCYZEFF4ck 
 
 
Η επόμενη σας εργασία είναι να βρείτε συνώνυμα της λέξης ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ. 
 
Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές απόψεις και πεποιθήσεις, για τις οποίες είναι φυσιολογικό να 
μιλούν. Προσπαθούν να πείσουν τους άλλους για αυτές και μερικές φορές προωθούν αλλαγές 
στην οικογένεια, την κοινότητα ή την κοινωνία τους. Εάν ορισμένες απόψεις είναι πολύ 
απομακρυσμένες από αυτές τις πλειοψηφίας, τις ονομάζουμε ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ. Σύμφωνα με το 
λεξικό, το επίθετο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΣ είναι κάτι που απέχει πολύ από την κοινή γνώμη. 
 
Ο ριζοσπαστικός τρόπος σκέψης από μόνος του δεν είναι έγκλημα, και οι νέοι πολλές φορές 
υποστηρίζουν κάπως τις ριζικές αλλαγές της κοινωνίας. Ο ριζοσπαστικός τρόπος σκέψης γίνεται 
επικίνδυνος όταν οδηγεί ένα άτομο στο να εμπλακεί σε βίαιες ή παράνομες δραστηριότητες για 
να πετύχει τους πολιτικούς, ιδεολογικούς ή θρησκευτικούς του σκοπούς. 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 3   ↑ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ept8hwPQQNg
https://www.youtube.com/watch?v=FWsM9-_zrKo
https://www.youtube.com/watch?v=nJBLiWdYcNM
https://www.youtube.com/watch?v=oODuTiw1tYE
https://www.youtube.com/watch?v=7xCYZEFF4ck
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↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4   ↓  
Τι είναι η ριζοσπαστικοποίηση; 

Γιατί χρησιμοποιούμε τον όρο «ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στη βία»; 

Δύο ορισμοί για την ριζοσπαστικοποίηση: 
 Η ριζοσπαστικοποίηση είναι η διαδικασία υιοθέτησης ακραίων απόψεων και 

πεποιθήσεων. 
 Η ριζοσπαστικοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο ή μια ομάδα 

υιοθετεί όλο και πιο ακραία πολιτικά, κοινωνικά ή θρησκευτικά ιδανικά και φιλοδοξίες, 
που απορρίπτουν ή υπονομεύουν τη παρούσα κατάσταση ή άλλες σύγχρονες ιδέες της 
κοινωνίας. Ριζοσπαστικό είναι ένα άτομο που επιθυμεί να επιφέρει ριζικές πολιτικές, 
οικονομικές ή κοινωνικές αλλαγές από το μηδέν. Η ριζοσπαστικοποίηση μπορεί να είναι 
βίαιη ή μη βίαιη. Είναι σημαντικό να μην εξισώνουμε τον ριζοσπαστισμό με την 
τρομοκρατία. Όμως, η ριζοσπαστικοποίηση μπορεί να οδηγήσει στην τρομοκρατία. 

Ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός CPRLV (Centre for the Prevention of Radicalisation Leading to 
Violence) του Καναδά χρησιμοποιεί τον όρο «η ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στη βία» για να 
διαχωρίσει την βίαιη από τη μη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση. Το ακόλουθο κείμενο βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα του οργανισμού. 
 
Η βίαιη και η μη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση είναι το ίδιο; 
Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ βίαιης και μη βίαιης ριζοσπαστικοποίησης. Μερικές 
φορές τα άτομα που είναι προσκολλημένα στις δικές τους πεποιθήσεις μπορούν να υιοθετήσουν 
θέσεις που αν και ριζοσπαστικές, μπορεί να μην είναι απαραίτητα αντίθετες σε δημοκρατικούς 
κανόνες και αξίες. Αυτή η ριζοσπαστικοποίηση δεν θεωρείται βίαιη. 
Επιπλέον, οι μη βίαιοι ριζοσπάστες μπορεί να διαδραματίσουν ένα εξαιρετικά θετικό ρόλο στις 
κοινότητές τους, καθώς και στο ευρύτερο πολιτικό συγκείμενο. Η μεγαλύτερη πρόοδος στις 
δημοκρατικές κοινωνίες ήταν το αποτέλεσμα κάποιας μορφής ριζοσπαστικοποίησης. Ο Μάρτιν 
Λούθερ Κινγκ, ο Γκάντι ή ακόμη και ο Νέλσον Μαντέλα θεωρούνταν όλοι ριζοσπάστες στην εποχή 
τους. Όταν αμφισβητούνται εγκαθιδρυμένοι τρόποι σκέψης και πράξης μέσω μιας ριζοσπαστικής 
κριτικής ορισμένων πτυχών του κοινωνικού συστήματος, μπορεί να συνεισφέρει σε μια θετική 
εξέλιξη της κοινωνίας. 
Οι ριζοσπαστικές απόψεις γίνονται προβληματικές όταν νομιμοποιούν, ενθαρρύνουν ή 
επικυρώνουν τη βία ή εξτρεμιστικών συμπεριφορών βίας –συμπεριλαμβανομένης της 
τρομοκρατίας και των βίαιων πράξεων μίσους- προκειμένου να προωθήσουν μια συγκεκριμένη 
πεποίθηση, ιδεολογία ή άποψη στον κόσμο. Τα άτομα που υποβάλλονται σε μια διαδικασία 
βίαιης ριζοσπαστικοποίησης μπορούν να ενθαρρύνουν, να βοηθήσουν ή να διαπράξουν βία για 
χάρη ενός συγκεκριμένου συστήματος πεποιθήσεων, επειδή είναι κατηγορηματικά πεπεισμένοι 
ότι το σύστημα των πεποιθήσεών τους είναι απόλυτο και αναμφισβήτητο.  

Παρακαλώ, διαβάστε το παραπάνω κείμενο και απαντήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
 Γιατί χρησιμοποιείται ο όρος «η ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στη βία»; 
 Είναι οι νέοι πιο ριζοσπάστες από τους μεγαλύτερους; 
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 Μπορείτε να ονομάσετε μερικές ριζοσπαστικές ομάδες που χρησιμοποιούν βία ή 
παράνομες δραστηριότητες στην χώρα μας; 

 Υπάρχουν πολιτικοί που προωθούν τη βία στην χώρα μας; 

Η ιστοσελίδα του έργου HYPER είναι: http://www.hyper-project.eu/ 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4   ↑ 
 

↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5   ↓  
Εξερεύνηση των πηγών προσομοίωσης HYPER 

 
Μπορείτε να βρείτε όλες τις πηγές προσομοίωσης HYPER και τις πηγές αυτοβοήθειας για 
αυτή τη δραστηριότητα στην πλατφόρμα της ιστοσελίδας του έργου HYPER: http://hyper-
project.eu/ 
 
Εξερεύνηση των πηγών προσομοίωσης HYPER  
Σε ζευγάρια εξερευνήστε την πηγή προσομοίωσης HYPER που ονομάζεται «Η Διαδικασία» και την 
πηγή αυτοβοήθειας «Πολιτικο-θρησκευτική ριζοσπαστικοποίηση». 
Η πηγή αυτοβοήθειας παρέχει ερωτήσεις για να προβληματιστείτε σχετικά με το περιεχόμενο και 
να σκεφτείτε τις δικές σας εμπειρίες. Συζητήστε τις ερωτήσεις της πηγής αυτοβοήθειας για να 
συλλογιστείτε και να σκεφτείτε εμπειρίες γονέων ή κηδεμόνων που σχετίζονται με τις πηγές. 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 5   ↑ 
  

http://www.hyper-project.eu/
http://hyper-project.eu/
http://hyper-project.eu/
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↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6   ↓  
Η ευθύνη των γονέων στο θέμα της ριζοσπαστικοποίησης των παιδιών τους 

 
Όταν συμβαίνει ένα τραγικό γεγονός που σχετίζεται με ριζοσπαστισμό ή τρομοκρατία, πάντα 
αποδεικνύεται ότι υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια από πριν. Η ριζοσπαστικοποίηση είναι μια 
διαδικασία που παίρνει χρόνο. Οι άνθρωποι που είναι κοντά σε ένα επηρεαζόμενο άτομο 
μπορούν να αντιληφθούν τις αλλαγές και τα σημάδια. Δυστυχώς, οι εκπαιδευτικοί δεν είναι 
πάντα διατεθειμένοι να επιλύσουν τέτοιες προβληματικές καταστάσεις και συμπεριφορές. Από 
την άλλη, οι γονείς δεν έχουν πάντα αρκετές γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με το θέμα της 
ριζοσπαστικοποίησης. 
Μετά από ένα τραγικό γεγονός, οι γονείς συνήθως κατηγορούν τους εκπαιδευτικούς και τα 
σχολεία. Αντίστροφα τα σχολεία κατηγορούν τους γονείς. Παράλληλα, η αστυνομία ισχυρίζεται 
ότι δεν είχε αρκετές πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο έξαρσης βίας και ούτω καθεξής. Παρόλο 
που οι ιδεολογίες, τα κίνητρα, οι πολιτικές πεποιθήσεις και τα θρησκευτικά πιστεύω διαφέρουν, 
οι τρομοκράτες μοιράζονται ένα κοινό  – πάντα περνούν από τα στάδια της ριζοσπαστικοποίησης 
και του σχεδιασμού βίαιων ενεργειών. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, υπάρχουν 
ενδείξεις που μπορεί να παρατηρηθούν από γονείς, φίλους, συγγενείς, εκπαιδευτικούς ή άλλα 
πρόσωπα. Η έγκαιρη και έγκυρη αναφορά των πιθανών κινδύνων μπορεί να είναι ζήτημα ζωής 
και θανάτου για τα πιθανά θύματα. 
Σαν γονείς έχετε την ευθύνη για την σωστή ανατροφή και συμπεριφορά των παιδιών σας. Η 
κοινωνία περιμένει να ανιχνεύσετε τα σημάδια τέτοιων επικίνδυνων διαδικασιών όπως η 
κατάχρηση ναρκωτικών, ο εκφοβισμός ή η ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στην βία. Δεν πρέπει 
να αγνοήσετε αυτές τις ενδείξεις. Όταν συμβεί ένα πιο σοβαρό γεγονός, ο κόσμος θα υποστηρίξει 
ότι τα συμπτώματα ήταν ορατά και κανείς δεν έκανε τίποτα. Πολλοί θα σας δακτυλοδείξουν και 
θα σας κατηγορήσουν. 
Υπό το φως της απειλής της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην βία, κάθε ένας από εμάς έχει 
το δικό του ρόλο στην πρόληψη της βίαιης συμπεριφοράς. Πρέπει να γνωρίζουμε την πιθανότητα 
ότι μερικοί νέοι μπορεί να ριζοσπαστικοποιηθούν και οδηγηθούν στη βία. Η καλύτερη 
ενημέρωση, κατανόηση και γνώση των διαθέσιμων πηγών θα μας βοηθήσει να είμαστε καλύτερα 
εξοπλισμένοι προς αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. 
 
Συζητήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις: 
 Σε ποιο βαθμό νιώθετε ικανοί να εντοπίσετε τα σημάδια ριζοσπαστικοποίησης που 

οδηγούν στη βία; 
 Ποιος είναι ο ρόλος των γονέων και των εκπαιδευτικών στην πρόληψη της 

ριζοσπαστικοποίησης της νεολαίας; 
 Χρειάζεται οι γονείς να εκπαιδευτούν σε αυτό το θέμα; 

 
↑   ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 6   ↑ 
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↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7    ↓  
Ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια της ριζοσπαστικοποίησης; 

 
Παρακαλώ, προσπαθήστε να απαντήσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
 Πόσο χρόνο παίρνει η διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης των εφήβων; 
 Τι αλλάζει στην εμφάνιση και την συμπεριφορά τους, κατά τη διαδικασία της 

ριζοσπαστικοποίησης;  
 Τι αλλάζει στην συμπεριφορά τους στο διαδίκτυο, κατά τη διαδικασία της 

ριζοσπαστικοποίησης; 
 
Δεν υπάρχει μια ενιαία πορεία προς τη ριζοσπαστικοποίηση. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα 
σημάδια στη συμπεριφορά που καταδεικνύουν ότι οι έφηβοι έχουν εκτεθεί σε ριζοσπαστικές 
επιρροές. Η ριζοσπαστικοποίηση ενός εφήβου μπορεί να είναι μια διαδικασία μεγάλης 
διάρκειας. Σε άλλες περιπτώσεις το ερέθισμα μπορεί να προέλθει από ένα συγκεκριμένο 
περιστατικό ή μια είδηση και μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα. Επίσης, μερικές φορές υπάρχουν 
σαφή προειδοποιητικά σημάδια ριζοσπαστικοποίησης, ενώ άλλες φορές οι αλλαγές είναι 
λιγότερο εμφανείς. 
 
Η εφηβεία είναι μια περίοδος μεγάλης αλλαγής όπου οι νέοι συχνά αποστασιοποιούνται, 
θυμώνουν εύκολα, αντιδρούν και δεν εμπιστεύονται την εξουσία. Αυτό καθιστά δυσκολότερη τη 
διάκριση της φυσιολογικής εφηβικής αλλαγής στην συμπεριφορά από τα σημάδια 
ριζοσπαστικοποίησης των παιδιών σας. 
 
Οι παρακάτω συμπεριφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενδείξεις πιθανής 
ριζοσπαστικοποίησης1: 
Εξωτερικές ενδείξεις 
 Αυξημένη αντιδραστικότητα και εριστικότητα 
 Άρνηση αποδοχής διαφορετικών απόψεων 
 Απροθυμία ενός έφηβου να έρθει σε επαφή με παιδιά που είναι διαφορετικά 
 Επιθετικότητα απέναντι σε παιδιά που είναι διαφορετικά 
 Ενδοτικότητα σε θεωρίες συνωμοσίας 
 Αίσθημα καταδίωξης 
 Αλλαγή φίλων και εμφάνισης 
 Απομάκρυνση από παλιούς φίλους  
 Διακοπή ενασχόλησης με πράγματα που ο έφηβος συνήθιζε να απολαμβάνει 
 Υιοθέτηση καινούριας θρησκείας 
 Μυστικοπάθεια και απροθυμία συζήτησης για το που βρίσκονται 
 Έκφραση υποστήριξης/αποδοχής σε εξτρεμιστικές ιδεολογίες και ομάδες 

 
Συμπεριφορά στο διαδίκτυο 
 Αλλαγή διαδικτυακής ταυτότητας 
 Περισσότερες από μία διαδικτυακές ταυτότητες 
 Ανάλωση υπερβολικού χρόνου στο διαδίκτυο ή στο τηλέφωνο 
 Πρόσβαση σε εξτρεμιστικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο 

 
1 Πηγή: www.educateagainsthate.com 
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 Συμμετοχή ή προσπάθεια ένταξης σε εξτρεμιστικές οργανώσεις 
 
Αν αναγνωρίσετε μόνο ένα σημάδι τέτοιων συμπεριφορών, δεν υπάρχει λόγος πανικού. Όταν 
παρατηρήσετε πολλά σημάδια που αναγράφονται πιο πάνω, είναι ώρα να εξετάσετε το θέμα και 
να αναλάβετε δράση. 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 7   ↑ 
 
↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8   ↓  

Ποιο νέοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης; 
 
Παρακαλώ, προσπαθήστε να απαντήσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
 Ποιοι νέοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης; 
 Γιατί οι νέοι αρέσκονται στο να ακούνε ριζοσπάστες; 

 
Η διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης είναι διαφορετική για κάθε άτομο, αλλά υπάρχουν 
ορισμένοι κοινοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τους νέους. Το βασικό στοιχείο της 
διαδικασίας της ριζοσπαστικοποίησης είναι μια εξτρεμιστική ιδεολογία που φαίνεται ελκυστική 
και αξιόπιστη, η οποία συχνά συνάδει με αισθήματα παράπονου ή αδικίας. 
 
Οι προσωπικές αδυναμίες ή άλλοι παράγοντες στο περιβάλλον μπορούν να κάνουν ένα νεαρό 
άτομο πιο ανοιχτό σε εξτρεμιστικά μηνύματα. Αυτοί μπορεί να είναι: 
 Αίσθημα μοναξιάς 
 Προβλήματα συμπεριφοράς 
 Προβλήματα στο σπίτι 
 Ισχυρά αισθήματα αδικίας 
 Έλλειψη αυτοεκτίμησης 
 Εγκληματική δραστηριότητα 
 Συμμετοχή σε συμμορίες 
 Επιθυμία να ανήκει σε μια ομάδα 

 
Οι νέοι δεν χρειάζεται να συναντήσουν άλλους ανθρώπους για να υιοθετήσουν εξτρεμιστικές 
πεποιθήσεις. Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από εξτρεμιστικές ομάδες για 
τη ριζοσπαστικοποίηση των νέων. Αυτές οι ομάδες συχνά προσφέρουν λύσεις σε συναισθήματα 
που έχουν καταπατηθεί ή που έχουν αντιμετωπιστεί με αδικία. 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 8   ↑ 
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↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9   ↓  
Πως πρέπει να μιλήσουμε στους έφηβους για τον εξτρεμισμό; 

 
Παρακαλώ, προσπαθήστε να απαντήσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
 Μπορείτε να μιλήσετε στους έφηβους για σοβαρά ζητήματα; 
 Πως μπορείτε να ξεκινήσετε μια συζήτηση για τον εξτρεμισμό; 
 Πώς πρέπει να συμπεριφέρεστε σε μια τέτοια συζήτηση; 
 Πως μπορείτε να κάνετε τους έφηβους να μοιραστούν τις απόψεις τους; 

 
Εάν ανησυχείτε ότι το παιδί σας έχει εκτεθεί σε εξτρεμιστικές επιρροές ή σε ριζοσπαστικοποίηση, 
η συνομιλία μαζί του μπορεί να είναι δύσκολη. Πιο κάτω ακολουθούν μερικές ιδέες για το πώς 
να το προσεγγίσετε. 
 
Δεν είναι ποτέ εύκολο να ξεκινήσετε μια σοβαρή συζήτηση με ένα έφηβο. Αν είστε πολύ 
πιεστικοί, ο/η έφηβος μπορεί να κλειστεί. Αν είστε πολύ έμμεσοι, μπορεί να καταλήξετε να 
συζητάτε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πιο κάτω ακολουθούν μερικές χρήσιμες συμβουλές: 
 Προετοιμάστε μια κατάσταση στην οποία το παιδί σας να αισθάνεται άνετα, χωρίς να 

νιώθει πίεση και άγχος από την συζήτηση. 
 Μη πιέζετε πολύ το παιδί να μιλήσει μαζί σας. 
 Ρωτήστε το σχετικά με τις απόψεις του. 
 Αφήστε το να ανοιχτεί χωρίς να διακόπτετε. 
 Δείξετε ενδιαφέρον και σεβαστείτε τις απόψεις του στο θέμα. 
 Ακούστε ενεργά. 
 Δείξτε εκτίμηση για τη διάθεση να μοιραστεί τις απόψεις του μαζί σας και ευχαριστήστε 

το για τη συζήτηση. 
 
Είναι σημαντικό να σκεφτείτε που και πως θα εγείρετε το θέμα του εξτρεμισμού με ένα έφηβο. 
Επιλέξτε ένα μέρος που νιώθει άνετα και κάντε το σε μια στιγμή που είναι απίθανο να διακοπεί 
η συζήτηση. 
 
Κατά τη συζήτηση με ένα έφηβο: 
 Κάνετε ερωτήσεις που δεν οδηγούν σε απάντηση με ένα ναι ή ένα όχι. Οι ανοικτές 

ερωτήσεις του/ης δίνουν την ευκαιρία να πει τι πραγματικά πιστεύει. 
 Αφήστε τον/ην να μιλήσει χωρίς διακοπές και ενθαρρύνετέ τον/ην να υποβάλει 

συμπληρωματικές ερωτήσεις. 
 Μην κατακρίνετε τις απόψεις και τις ιδέες του/ης. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε εύκολα να 

χαλάσει τη συζήτηση και να διαταράξει την εμπιστοσύνη. 
 Να είστε ειλικρινείς μαζί του/ης για τις σκέψεις σας σχετικά με τον εξτρεμισμό, αλλά μην 

μιλάτε πάρα πολύ και μην προσπαθείτε να τον/ην πείσετε αμέσως. 
 
Τα παιδιά σας πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να μιλήσουν μαζί σας. Αν δεν αισθάνονται άνετα 
να μιλήσουν μαζί σας, προτείνετε τους να μιλήσουν με άλλα άτομα που εμπιστεύονται ή σε 
οργανισμούς που ειδικεύονται στον εξτρεμισμό. 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 9   ↑  
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↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10   ↓  
Τέσσερα είδη εξτρεμισμού 

 
Η ομάδα σας θα ετοιμάσει μια σύντομη παρουσίαση για μια εξτρεμιστική ομάδα ή κίνημα. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο από τα κινητά τηλέφωνα ή τους φορητούς 
υπολογιστές σας. 
 
Οι εξτρεμιστικές οργανώσεις και κινήματα μπορούν να χωριστούν σε τέσσερα είδη εξτρεμισμού: 
 Δεξιός εξτρεμισμός 
 Αριστερός εξτρεμισμός 
 Μονοθεματικός εξτρεμισμός 
 Πολιτικο-θρησκευτικός εξτρεμισμός 

 
Κάθε ομάδα μπορεί να επιλέξει μια εξτρεμιστική οργάνωση για να παρουσιάσει, από 
διαφορετικό είδος εξτρεμισμού. Πιο κάτω ακολουθούν παραδείγματα οργανισμών και 
κινημάτων για το κάθε είδος εξτρεμισμού, όπου μπορείτε να επιλέξετε για τη παρουσίασή σας. 
 
 Παραδείγματα ομάδων και κινημάτων δεξιού εξτρεμισμού 

KU KLUX KLAN, CHURCH OF THE CREATOR, HERITAGE FRONT (HF), BLOOD & HONOUR, COMBAT 
18 (C18), ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, HAMMERSKINS NATION, ARYAN GUARD, SKINHEAD MOVEMENT 
 
 Παραδείγματα ομάδων και κινημάτων αριστερού εξτρεμισμού 

ANONYMOUS, BLACK BLOC, ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ, RED AND ANARCHIST SKINHEADS (RASH), 
INTERNATIONALIST RESISTANCE (IR), SKINHEADS AGAINST RACIAL PREJUDICE (SHARP) 
 
 Παραδείγματα ομάδων και κινημάτων μονοθεματικού εξτρεμισμού 

ANIMAL LIBERATION FRONT (ALF), EARTH LIBERATION FRONT (ELF), FREEMEN ON THE LAND 
 
 Παραδείγματα ομάδων και κινημάτων πολιτικο-θρησκευτικού εξτρεμισμού 

AL QAIDA, AL SHABAAB, AUM SHINRIKYO (AUM), BOKO HARAM, HAMAS, HEZBOLLAH, 
LIBERATION TIGERS OF TAMIL EELAM (LTTE), MANMASI NATIONAL CHRISTIAN ARMY, TALIBAN 
 
Οι παρουσιάσεις σας πρέπει να εμπεριέχουν τουλάχιστον κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικά 
με την εξτρεμιστική οργάνωση και πληροφορίες σχετικά με τις παράνομες και βίαιες 
δραστηριότητες της. Μπορείτε να δείτε το πιο κάτω παράδειγμα. 
 
Παράδειγμα περιεχομένου παρουσίασης 
 
Όνομα εξτρεμιστικής οργάνωσης: BLOOD & HONOUR 
 
Βασικές πληροφορίες: Η Blood & Honour είναι γνωστή ως μια οργάνωση για τη προώθηση της 
νεοναζιστικής μουσικής. Το όνομα Blood & Honour είναι το ίδιο με το σλόγκαν τη οργάνωσης  
Hitler Youth, “Blut und Ehre” (Blood and Honour). Ο ιδρυτής της ομάδας είναι ο Ian Stuart 
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Donaldson, ο οποίος ήταν τραγουδιστής και ηγέτης του ακροδεξιού ροκ μουσικού 
συγκροτήματος Skrewdriver, που υποστήριζε ένθερμα νεοναζιστικές πεποιθήσεις. Ο Ian Stuart 
Donaldson πέθανε το 1993 αλλά εξακολουθεί να τιμάται από τη οργάνωση. Η Blood & Honour 
δημοσιεύει ένα περιοδικό όπου προωθεί τον νεοναζισμό μέσω συνεντεύξεων και ανακοινώσεων 
για συναυλίες ακροδεξιών μουσικών συγκροτημάτων. Η Blood & Honour διαθέτει επίσημα 
παραρτήματα σε περίπου είκοσι χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ισπανία. 
 
Παράνομες και βίαιες δραστηριότητες: Τα διάφορα παραρτήματα της Blood & Honour 
διοργανώνουν συναυλίες και συγκεντρώσεις όπου συναθροίζονται μέλη φασιστικών ομάδων 
(skinheads) και νεοναζιστές. Με αυτή την οργάνωση συνδέονται και αποδίδονται πολλές πράξεις 
βίας. Για παράδειγμα, το 2012 στη Βρετανική Κολομβία (British Columbia) του Καναδά, δύο μέλη 
της κατηγορήθηκαν για εγκλήματα μίσους και επίθεση εναντίον ενός πολίτη με καταγωγή από 
τις Φιλιππίνες. 
 
Έπειτα, κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τη οργάνωση που επέλεξε αναφορικά το είδος εξτρεμισμού 
στο οποίο συνδέεται. 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 10   ↑ 
 
 

↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 11   ↓  
Δεξιός εξτρεμισμός 

 
Πληροφορίες για τον δεξιό εξτρεμισμό 
Αποτελεί μια μορφή ριζοσπαστικοποίησης που σχετίζεται με φασισμό, ρατσισμό και εθνικισμό 
στην ακραία του μορφή. Χαρακτηρίζεται από βίαιη υπεράσπιση της φυλετικής, εθνικής ή ψευδο-
εθνικής ταυτότητας και συχνά συνδέεται με εχθρότητα έναντι των κρατικών αρχών, των 
μειονοτήτων, των μεταναστών ή των αριστερών πολιτικών ομάδων. 
 
Αυτές οι ομάδες συνήθως αποτελούνται από λίγα μέλη, που συχνά αλλάζουν ομάδες ή μπορεί 
να ανήκουν σε πολλές ταυτόχρονα. Όταν δημιουργούνται νέες ομάδες, αυτό δεν σημαίνει 
απαραίτητα ότι τα μέλη ασπάζονται τον δεξιό εξτρεμισμό. Οι ακροδεξιές ομάδες συχνά 
οδηγούνται από χαρισματικούς ηγέτες και μπορεί να έχουν μικρή διάρκεια ζωής (ή να 
λειτουργούν ως ‘βιτρίνα’). Ο δεξιός εξτρεμισμός περιλαμβάνει συγκεντρώσεις ομάδων και 
ατόμων που ασπάζονται ένα ευρύ φάσμα παραπόνων και θέσεων. Πολλές φορές μπορεί να 
έρθουν σε σύγκρουση και μεταξύ τους. Τα μέλη χρησιμοποιούν διάφορα σύμβολα της 
ακροδεξιάς ιδεολογίας για να ταυτιστούν με μια ομάδα. Αυτά τα σύμβολα μπορεί να 
εμφανίζονται σε ρούχα, τατουάζ και γκράφιτι. Επίσης, συγκεκριμένες μη-λεκτικές χειρονομίες 
μπορεί να δείχνουν τη συσχέτιση τους με μια ομάδα, όπως για παράδειγμα ο ναζιστικός 
χαιρετισμός. 
 
Παραδείγματα δεξιών εξτρεμιστικών ομάδων και κινημάτων 
KU KLUX KLAN, CHURCH OF THE CREATOR, HERITAGE FRONT (HF), BLOOD & HONOUR, COMBAT 
18 (C18), ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, HAMMERSKINS NATION, ARYAN GUARD, SKINHEAD MOVEMENT 
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Η ομάδα που ήταν υπεύθυνη για τη παρουσίαση της οργάνωσης ή ομάδας σε αυτό το είδος 
εξτρεμισμού, να κάνει τη παρουσίαση στους υπόλοιπους. 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 11   ↑ 
 

↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 12   ↓  
Αριστερός εξτρεμισμός 

 
Πληροφορίες για τον αριστερό εξτρεμισμό 
Αποτελεί μια μορφή ριζοσπαστικοποίησης που επικεντρώνεται σε αντικαπιταλιστικές απαιτήσεις 
και αιτήματα για το μετασχηματισμό των πολιτικών συστημάτων, τα οποία θεωρούνται 
υπεύθυνα για την παραγωγή κοινωνικών ανισοτήτων. Τέτοιες ομάδες μπορεί συχνά να κάνουν 
χρήση βίαιων μέσων και περιλαμβάνουν αναρχικούς, Μαοϊστές, Τροτσκιστές και υποστηρικτές 
των μαρξιστικών-λενινιστικών ομάδων. 
 
Ο αριστερός εξτρεμισμός είναι ένα μεγάλο πολιτικό κίνημα στο οποίο περιλαμβάνονται 
πεποιθήσεις που απορρίπτουν τον καπιταλισμό, τη δυτική δημοκρατία, τον ιμπεριαλισμό και τον 
μιλιταρισμό. Αυτές οι ακραίες πεποιθήσεις, στάσεις και θέσεις προωθούν μερικές φορές τη βία 
ή οδηγούν σε τρομοκρατικές ενέργειες, συχνά εναντίον των αρχών. Ο αριστερός εξτρεμισμός 
αντλεί την έμπνευσή του από τη ριζοσπαστική ερμηνεία διαφορετικών δογμάτων όπως είναι ο 
Μαοϊσμός, ο Τροτσκισμός, ο Καστροϊσμός και ο Μαρξισμός-Λενινισμός. Σε αντίθεση με τους 
δεξιούς εξτρεμιστές, οι αριστεροί εξτρεμιστές τείνουν να είναι πιο διακριτικοί. Δεν 
χρησιμοποιούν πολλά σύμβολα παρά μόνο το λογότυπό τους. 
 
Παραδείγματα αριστερών εξτρεμιστικών ομάδων και κινημάτων 
ANONYMOUS, BLACK BLOC, ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ, RED AND ANARCHIST SKINHEADS (RASH), 
INTERNATIONALIST RESISTANCE (IR), SKINHEADS AGAINST RACIAL PREJUDICE (SHARP) 
 
Η ομάδα που ήταν υπεύθυνη για τη παρουσίαση της οργάνωσης ή ομάδας σε αυτό το είδος 
εξτρεμισμού, να κάνει τη παρουσίαση στους υπόλοιπους. 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 12   ↑ 
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↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 13   ↓  
Μονοθεματικός εξτρεμισμός 

 
Πληροφορίες για τον μονοθεματικό εξτρεμισμό 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει ομάδες που δεν σχετίζονται ούτε με τον αριστερό ούτε με τον 
δεξιό εξτρεμισμό. Ένα μόνο θέμα μπορεί να παρακινήσει ουσιαστικά αυτή τη μορφή 
ριζοσπαστικοποίησης. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει για παράδειγμα, περιβαλλοντικές 
ομάδες, ομάδες για τα δικαιώματα των ζώων, εξτρεμιστές κατά των αμβλώσεων, κινήματα κατά 
των ομοφυλοφίλων ή του φεμινισμού και ανεξάρτητα εξτρεμιστικά κινήματα που χρησιμοποιούν 
βία. Σε αυτή την κατηγορία μπορεί να εμπίπτουν επίσης και μαζικές δολοφονίες των οποίων τα 
κίνητρα είναι εν μέρει ή εξολοκλήρου ιδεολογικά. 
 
Παραδείγματα μονοθεματικών εξτρεμιστικών ομάδων και κινημάτων 
ANIMAL LIBERATION FRONT (ALF), EARTH LIBERATION FRONT (ELF), FREEMEN ON THE LAND 
(FMOTL) 
 
Η ομάδα που ήταν υπεύθυνη για τη παρουσίαση της οργάνωσης ή ομάδας σε αυτό το είδος 
εξτρεμισμού, να κάνει τη παρουσίαση στους υπόλοιπους. 
 

↑   END OF ACTIVITY 13   ↑ 
 

↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 14   ↓  
Πολιτικο-θρησκευτικός εξτρεμισμός 

 
Πληροφορίες για τον πολιτικο-θρησκευτικό εξτρεμισμό 
Αποτελεί μια μορφή ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί σε βία και σχετίζεται με μια πολιτική 
ερμηνεία της θρησκείας. Οποιαδήποτε θρησκεία μπορεί να γεννήσει αυτό το είδος βίαιης 
ριζοσπαστικοποίησης. Οι θρησκευτικοί τρομοκράτες είναι συχνά πρόθυμοι να δολοφονήσουν 
επειδή πιστεύουν ότι με αυτό τον τρόπο υπηρετούν τον Θεό. Δεν έχουν κάποια συμπάθεια για 
τα θύματά τους επειδή τους βλέπουν ως εχθρούς του Θεού. Ενώ, μπορούν εύκολα να θυσιάσουν 
τη ζωή τους επειδή αναμένουν τεράστιες μεταθάνατο ανταμοιβές. 
 
Παραδείγματα πολιτικο-θρησκευτικών εξτρεμιστικών ομάδων και κινημάτων 
AL QAIDA, AL SHABAAB, AUM SHINRIKYO (AUM), BOKO HARAM, HAMAS, HEZBOLLAH, 
LIBERATION TIGERS OF TAMIL EELAM (LTTE), MANMASI NATIONAL CHRISTIAN ARMY, TALIBAN 
 
Η ομάδα που ήταν υπεύθυνη για τη παρουσίαση της οργάνωσης ή ομάδας σε αυτό το είδος 
εξτρεμισμού, να κάνει τη παρουσίαση στους υπόλοιπους. 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 14   ↑ 
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↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 15   ↓  
Πως μπορούν οι γονείς να προστατεύσουν ένα νεαρό έφηβο από τις διαδικτυακές 

απειλές; 
 
Παρακαλώ, προσπαθήστε να απαντήσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
 Θα πρέπει οι γονείς να δείχνουν ενδιαφέρον για το τι κάνει το παιδί τους στο διαδίκτυο; 
 Χρειάζεται οι γονείς και τα παιδιά να συμφωνήσουν σε ορισμένους κανόνες για τον 

χρόνο που ξοδεύουν στο διαδίκτυο; 
 Ποια θέματα πρέπει να συζητήσουν για να προστατεύσουν τα παιδιά τους από τους 

κινδύνους του διαδικτύου; 
 
Οι γονείς χρειάζεται να μιλήσουν στα παιδιά τους για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και να 
εξηγήσουν τους κινδύνους που υπάρχουν. Είναι αναγκαίο να τους εξηγήσουν τι είναι η κριτική 
σκέψη και να τους υποδείξουν πρακτικά παραδείγματα. 
 
Πιο κάτω είναι κάποιες χρήσιμες εισηγήσεις για την ασφάλεια των εφήβων: 
 Μιλήστε μαζί τους για το τι κάνουν στο διαδίκτυο. 
 Ζητήστε τους να σας δείξουν κάποιες από τις αγαπημένες τους ιστοσελίδες. 
 Δείξτε ενδιαφέρον για το ποιοι είναι οι φίλοι τους στο διαδίκτυο. 
 Ρωτήστε τους πως αποφασίζουν με ποιον να γίνουν φίλοι. 
 Προσπαθήστε να τους προσεγγίσετε και να συνδεθείτε μαζί τους διαδίκτιακά. 
 Συμφωνήστε το χρόνο που θα ξοδεύουν στο διαδίκτυο και τις ιστοσελίδες που θα 

επισκέπτονται. 
 Θέστε το ζήτημα του ακατάλληλου περιεχομένου. Είχαν ποτέ πρόσβαση σε αυτό; 
 Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζουν πώς να αναφέρουν ένα θέμα καταχρηστικού περιεχομένου 

στο διαδίκτυο. 
 
Οι έφηβοι δεν θεωρούν τους ανθρώπους που γνωρίζουν στα διαδικτυακά παιχνίδια και μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης ξένους – είναι απλώς φίλοι στο διαδίκτυο. Οι γονείς μπορούν να 
επισημάνουν ότι είναι ευκολότερο για κάποιον να πει ψέματα στο διαδίκτυο, απ’ ότι στην 
πραγματική ζωή. Ιδανικά, οι γονείς πρέπει να είναι φίλοι με τα παιδιά τους στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης αλλά αν αυτά αντιστέκονται, μπορεί να το κάνει ένας φίλος ή ένα μέλος της 
οικογένειας που και οι δύο εμπιστεύονται.  
 
Οι γονείς πρέπει να ενδιαφέρονται για τις διαδικτυακές δραστηριότητες των παιδιών τους όπως 
με τις υπόλοιπες τους δραστηριότητες. Με ποια κριτήρια οι έφηβοι επιλέγουν τους φίλους τους; 
Γιατί έχουν τόσους πολλούς διαδικτυακούς φίλους; Μην φοβάστε να ρωτήσετε. Είναι σημαντικό 
να συζητήσετε μαζί τους την ασφάλεια τους στο διαδίκτυο. 
  
Οι γονείς πρέπει να συμφωνήσουν με τα παιδιά τους σε κάποιους βασικούς κανόνες. Πρέπει να 
λάβουν υπόψη τον χρόνο που επιτρέπεται να ξοδέψουν στο διαδίκτυο, τις ιστοσελίδες που 
επισκέπτονται και τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν. 
 
Οι γονείς μπορούν να συζητήσουν μαζί τους τις ρυθμίσεις απορρήτου στα κοινωνικά μέσα 
δικτύωσης, ώστε να διατηρήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία ασφαλή. Πρέπει επίσης να 
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συζητήσουν μαζί τους για το τι χρειάζεται να κάνουν όταν δουν ανησυχητικό ή ενοχλητικό 
περιεχόμενο, ή αν κάποιος επικοινωνήσει μαζί τους και τους κάνει να νιώσουν άβολα. 
 
Υπάρχουν κάποιες χρήσιμες ιστοσελίδες στο Google που μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να 
μάθουν περισσότερα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.  
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 15   ↑ 
 

↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 16   ↓  
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 

 
Αγαπητοί συμμετέχοντες, 
Θα θέλαμε να αξιολογήσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμπληρώνοντας το πιο κάτω 
ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιηθεί για αξιολόγηση ποιότητας. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Παρακαλώ αξιολογείστε την ποιότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος βαθμολογώντας τις 
πιο κάτω δηλώσεις. Παρακαλώ χρησιμοποιείστε την κλίμακα που δίνεται πιο κάτω. 
 
 

1 – Διαφωνώ απόλυτα 2 - Διαφωνώ 3 – Δεν είμαι 
σίγουρος/η 4 – Συμφωνώ 5 – Συμφωνώ 

απόλυτα 
 
 

Παρακαλώ σημειώστε με Χ την απάντησή σας 
 

Θέμα αξιολόγησης 1 2 3 4 5 

Η ατζέντα του προγράμματος ήταν ξεκάθαρη και καλά 
προετοιμασμένη. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Το πρόγραμμα άρχισε στην ώρα του. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Οι στόχοι του προγράμματος ήταν ξεκάθαροι. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Το πρόγραμμα ήταν αρκετά ενδιαφέρον.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Οι παρουσιάσεις και τα βίντεο που χρησιμοποιήθηκαν στο 
πρόγραμμα ήταν σχετικά με το θέμα και ποιοτικά. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Οι δραστηριότητες μάθησης ήταν καλά δομημένες. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Η ιστοσελίδα του έργου HYPER παρουσιάστηκε εκτενώς. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ο εκπαιδευτής ήταν πολύ καταρτισμένος στο θέμα. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ο εκπαιδευτής είχε άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Η τάξη ήταν αρκετά μεγάλη. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Η ποιότητα του WIFI ήταν ικανοποιητική. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Ο τεχνικός εξοπλισμός (τραπέζια, καρέκλες, συσκευή προβολής, 
πίνακας) ήταν πλήρως λειτουργικός. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Είμαι ικανοποιημένος/η με την προσφορά ροφημάτων κατά τα 
διαλείμματα (καφές, τσάι, νερό κτλ.) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Οι στόχοι του προγράμματος έχουν επιτευχθεί. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Το πρόγραμμα έχει ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες μου. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Νιώθω ότι οι γνώσεις μου έχουν αυξηθεί από το πρόγραμμα. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Νιώθω ότι οι δεξιότητες μου έχουν αυξηθεί από το πρόγραμμα. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Θα χρησιμοποιήσω τις πηγές και τα αποτελέσματα εκμάθησης HYPER 
στην ζωή μου. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ευχαριστούμε για την αξιολόγηση! 
 
Μπορείτε επίσης να δώσετε και λεκτική ανατροφοδότηση απαντώντας τις πιο κάτω ερωτήσεις: 
 Πως θα αξιολογούσατε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα; 
 Τι σας άρεσε; 
 Τι από αυτά που μάθατε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη ζωή σας; 

 
↑   ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 16   ↑ 
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ΜΕΡΟΣ 2 – ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΑΘΗΣΗ 
 
 
Στο δεύτερο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος έχετε την ευκαιρία να εμβαθύνετε τις 
γνώσεις που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια του προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στην τάξη. 
Παρακαλώ, ακολουθήστε τις οδηγίες των πιο κάτω δραστηριοτήτων και χρησιμοποιήστε το 
διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών και γνώσεων. 
 

↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1   ↓  
Τι πρέπει να κάνω αν πιστεύω ότι το παιδί μου είναι ριζοσπαστικοποιημένος; 

 
Αν ανησυχείτε ότι το παιδί σας ριζοσπαστικοποιείται, έχετε πολλές επιλογές για το πώς να 
δράσετε. Η συνομιλία μαζί του είναι ένας καλός τρόπος για να επιβεβαιώσετε τις υποψίες σας, 
αλλά ίσως να προτιμάτε να τις μοιραστείτε με κάποιο άλλο άτομο. 
 
Αν προτιμάτε να μιλήσετε με κάποιον άλλο πριν προσεγγίσετε το παιδί σας, υπάρχουν πολλά 
άτομα και οργανισμοί στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε για βοήθεια και συμβουλές: 
 Αναφέρετε το θέμα στους δασκάλους του παιδιού σας, σε ένα φίλο ή ένα στενό μέλος της 

οικογένειας σας. Εξηγείτε τις ανησυχίες σας και μάθετε αν έχουν παρατηρήσει και αυτοί 
κάτι ασυνήθιστο στη συμπεριφορά του παιδιού. Μια επιπλέον άποψη μπορεί να σας 
βοηθήσει να καταλήξετε αν όντως κάτι δεν πάει καλά. 

 Κάνετε μια συνάντηση με ένα εμπειρογνώμονα από κάποιο οργανισμό που ειδικεύεται 
στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Η εξειδίκευσή του μπορεί να βοηθήσει και να 
σας συμβουλέψει για την καλύτερη προσέγγιση. 

 Η αστυνομία ή η τοπική αρχή της περιοχής σας μπορούν επίσης να σας δώσουν 
συμβουλές και υποστήριξη. Αν το παιδί σας δεν έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα, η 
επικοινωνία με την αστυνομία ή την τοπική αρχή δεν θα το ενοχλήσει. Πιθανόν να 
συζητήσουν τις ανησυχίες σας και να προτείνουν πώς να το προστατεύσετε καλύτερα. 

 
↑   ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1   ↑ 
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↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2   ↓  
Μοντέλα που εξηγούν τη διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης 

 
Το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στη βία είναι πολύπλοκο. Επομένως, δεν υπάρχει 
μια απλή εξήγηση σχετικά με μια τυπική πορεία που οδηγεί σε αυτή. Ωστόσο, ερευνητές και 
εμπειρογνώμονες παγκοσμίως προτείνουν διάφορα μοντέλα για τον καλύτερο καθορισμό 
συγκεκριμένων σταδίων στην διαδικασία. 
 
Πιο κάτω για παράδειγμα, δίνονται δύο από αυτά τα μοντέλα: 
 
1/ MOGHADDAM STAIRCASE – Μοντέλο που εστιάζει αποκλειστικά στο άτομο και προτείνει 
μια διαδικασία βήμα προς βήμα, όπως μια σκάλα (Συγγραφέας - Fathali M. Moghaddam) 
 
2/ THE RADICALISATION PROCESS ACCORDING TO MARC SAGEMAN – Μοντέλο που αναφέρεται 
στο αίσθημα αδικίας (Συγγραφέας - Sageman, Marc) 
 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με αυτά τα μοντέλα που 
εξηγούν την διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης. 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2   ↑ 
 
 

↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3   ↓  
Εξερευνήστε τις πηγές προσομοίωσης HYPER 

 
Έχετε ήδη πάρει μια πρώτη εικόνα για τις πηγές προσομοίωσης HYPER από τη συμμετοχή σας στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην τάξη. Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα του έργου HYPER και ρίξτε μια 
ματιά στο υπόλοιπο υλικό της πλατφόρμας. 
 
Έχετε ήδη εξερευνήσει τις πηγές προσομοίωσης του παιχνιδιού και τη διαδικασία της 
ριζοσπαστικοποίησης στην τάξη. Μελετήστε το υλικό από τις 12 πηγές προσομοίωσης και τα 
θέματα που αναφέρονται. Προσδιορίστε τα θέματα που είναι σημαντικά για εσάς και σκεφτείτε 
πως θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τις πηγές στην καθημερινότητά σας.  
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 3   ↑ 
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↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4   ↓  
Εξερευνήστε τις πηγές αυτοβοήθειας HYPER 

 
Έχετε ήδη μια πρώτη εικόνα από τις πηγές αυτοβοήθειας HYPER από τη συμμετοχή σας στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην τάξη. Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα του έργου HYPER και ρίξτε μια 
ματιά στο υπόλοιπο υλικό της πλατφόρμας. 
 
Οι πηγές αυτοβοήθειας HYPER παρέχουν επιπλέον υλικό και ερωτήσεις που θα σας βοηθήσει να 
προβληματιστείτε σχετικά με τα διάφορα θέματα. Μελετήστε το υλικό από τις 12 πηγές 
αυτοβοήθειας και τα θέματα που αναφέρονται. Προσδιορίστε τα θέματα που είναι σημαντικά 
για εσάς και σκεφτείτε πως θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τις πηγές στην καθημερινότητά 
σας, κατά την επαφή με τα παιδιά σας. 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4   ↑ 
 

↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5   ↓  
Παρακολουθώντας ταινίες που βοηθούν στη κατανόηση της ριζοσπαστικοποίησης 

 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις πιο κάτω ταινίες που πιθανόν να σας κάνουν καλή εντύπωση. 
Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες ταινίες για ριζοσπαστικοποίηση ή την 
τρομοκρατία. 
 
 Η ταινία «Γκάντι» (Gandhi) είναι ένα επικό ιστορικό δράμα του 1982 βασισμένο στη ζωή 

του Mohandas Karamchand Gandhi. Ο Γκάντι ήταν ηγέτης του Ινδικού κινήματος μη-βίας 
και μη-συνεργασίας για ανεξαρτησία, ενάντια στην κυριαρχία της χώρας του από το 
Ηνωμένο Βασίλειο τον 20ο αιώνα. Η ταινία είναι μια συμπαραγωγή Βρετανίας και Ινδίας, 
η οποία γράφτηκε από τον John Briley και σκηνοθετήθηκε από τον Richard Attenborough. 
Ο Ben Kingsley βρίσκεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο. 

 Η ταινία «22 Ιουλίου» (22 July) είναι μια παραγωγή του 2018 και αποτελεί ένα 
Αμερικάνικο εγκληματικό δράμα για τις επιθέσεις της Νορβηγίας και τα επακόλουθά της 
το 2011. Είναι βασισμένο στο βιβλίο «One of Us: The Story of a Massacre in Norway — 
and Its Aftermath» της Åsne Seierstad. 

↑   ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 5   ↑ 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/One_of_Us_(book)
https://en.wikipedia.org/wiki/One_of_Us_(book)
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%85sne_Seierstad
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↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6   ↓  
Πως μπορούν οι γονείς να προστατεύσουν τα παιδιά τους από εξτρεμιστικές 

διαδικτυακές επιρροές; 
 
Το να είστε ειλικρινείς και να μιλάτε τακτικά με τα παιδιά σας είναι ο καλύτερος τρόπος να τα 
κρατήσετε ασφαλή. Οι γονείς πρέπει να ενδιαφέρονται για τις απόψεις των παιδιών και να 
διατηρούν μια ανοικτή σχέση βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Να θυμάστε όμως ότι η 
ασφάλεια του παιδιού επεκτείνεται και στην διαδικτυακή του δραστηριότητα. 
 
Οι συζητήσεις για το σεξ και τα ναρκωτικά με τους εφήβους είναι δύσκολες αλλά απαραίτητες. 
Εξίσου σημαντικές είναι και οι συζητήσεις για τον εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση. 
Ακούγοντας τα παιδιά και δίνοντάς τους τα πραγματικά γεγονότα θα τους βοηθήσει να 
σκέφτονται και να αμφισβητούν εξτρεμιστικά επιχειρήματα και συνεπώς να προστατευτούν από 
τις απειλές της ριζοσπαστικοποίησης. 
 
Η χρήση του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων από εξτρεμιστικές ομάδες έχει αποδειχθεί 
ως ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικός τρόπος διάδοσης της ιδεολογίας τους. Επομένως, για να 
προστατεύσουν τα παιδιά οι γονείς πρέπει να: 
 
 Μιλούν μαζί τους για το πώς να προστατεύονται από τους κινδύνους του διαδικτύου. 
 Παρακολουθούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται τα παιδιά. 
 Χρησιμοποιούν γονικούς ελέγχους σε προγράμματα περιήγησης, ηλεκτρονικά παιχνίδια 

και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να φιλτράρουν ή να παρακολουθούν την 
δραστηριότητα τους (ειδικότερα σε πιο μικρές ηλικίες). 

 Θυμούνται ότι ακόμη και τα μικρότερα παιδιά ενδέχεται να εκτεθούν στον εξτρεμισμό 
από το διαδίκτυο. 

 Ενδιαφέρονται για τις απόψεις των παιδιών και να διατηρούν μια ανοικτή σχέση 
βασισμένη στην εμπιστοσύνη. 

 
Το να προσπαθήσουν να αποτρέψουν τα παιδιά τους από το να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και 
τα κινητά δεν είναι μια ρεαλιστική λύση. Οι γονείς πρέπει να διδάξουν στα παιδιά ότι, επειδή 
κάτι εμφανίζεται σε μια ιστοσελίδα δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό. Μάθετε στα παιδιά να 
χρησιμοποιούν κριτική σκέψη. 
 
Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι άτομα και ομάδες με εξτρεμιστικές απόψεις χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα για να διαδώσουν τις ιδεολογίες τους. Τα παιδιά ξοδεύουν 
αρκετό χρόνο στο διαδίκτυο και αυτό μπορεί να τα κάνει πιο επιρρεπή στον εξτρεμισμό. 
 
Οι εξτρεμιστικές ομάδες εκμεταλλεύονται τις ανασφάλειες των νέων. Ισχυρίζονται ότι 
προσφέρουν απαντήσεις και μια αίσθηση ταυτότητας που πολλοί ευάλωτοι νέοι αναζητούν. Η 
ανασφάλεια μπορεί να αυξηθεί όταν ένα παιδί αισθάνεται: 
 Περιθωριοποιημένο από την κοινωνία 
 Παγιδευμένο μεταξύ δύο πολιτισμών 
 Έξω από τις κοινωνικές τάσεις 
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Μέρος της στρατηγικής των εξτρεμιστικών ομάδων είναι η υπονόμευση του κύρους των γονέων 
απέναντι στα παιδιά τους. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για ευάλωτα παιδιά που δεν 
έχουν γονική καθοδήγηση ή που προέρχονται από ασταθή οικογενειακά περιβάλλοντα. Οι 
εξτρεμιστικές ομάδες χρησιμοποιούν σύνθετες μεθόδους για να προκαλέσουν συναισθήματα 
θυμού, αδικίας και ντροπής στα παιδιά απέναντι στους γονείς τους. 
 
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε όμως, ότι κάθε παιδί μπορεί να επηρεαστεί από τον εξτρεμισμό. 
Οι γονείς μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο παρέχοντας συναισθηματική υποστήριξη, 
ως αντίβαρο απέναντι στις εξτρεμιστικές απόψεις που μπορεί να προσελκύσουν τους έφηβους. 
 
Δεν είναι εύκολο να μιλήσει κανείς στους έφηβους για τους κινδύνους του εξτρεμισμού, το σεξ 
και τα ναρκωτικά, αλλά είναι απαραίτητο. Οι γονείς πρέπει να προσφέρουν ασφάλεια στο παιδί 
ώστε να μπορούν να μιλήσουν για δύσκολα θέματα. 
 
Προσπαθήστε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις χρησιμοποιώντας τις καινούριες σας 
γνώσεις: 
 Πως μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από εξτρεμιστικές επιρροές στο 

διαδίκτυο; 
 Είναι εφικτό στις μέρες μας να απαγορεύσουμε την πρόσβαση των παιδιών μας στο 

διαδίκτυο; 
 Ποιες δεξιότητες και γνώσεις μπορούν να βοηθήσουν το παιδί σας να αντιμετωπίσει τις 

απειλές στο διαδίκτυο; 
 Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς γι’ αυτό; 

 
↑   ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 6   ↑ 

 
↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7   ↓  

Αναλυτικές πληροφορίες για τρομοκρατικές επιθέσεις 
 
Θυμάστε τις επιθέσεις το Νοέμβριο του 2015 στο Παρίσι; 
Οι επιθέσεις στο Παρίσι του 2015 ήταν μια σειρά από συντονισμένες τρομοκρατικές ενέργειες 
που έλαβαν χώρα την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου στο βόρειο προάστιο της πόλης, το Saint-Denis. 
Κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα περίπου στις 21:16, έγιναν τρεις βομβιστικές 
επιθέσεις αυτοκτονίας έξω από το στάδιο Stade de France στο Saint-Denis.  Στη συνέχεια 
ακολούθησαν αρκετοί μαζικοί πυροβολισμοί και βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας σε 
καφετέριες και εστιατόρια. Ένοπλοι πραγματοποίησαν άλλη μια σειρά μαζικών πυροβολισμών 
και πήραν ομήρους σε μια συναυλία των Eagles of Death Metal στο θέατρο Bataclan, και 
ακολούθως συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Όταν η αστυνομία μπήκε στο θέατρο, οι 
τρομοκράτες πυροβολήθηκαν ή αυτοκτόνησαν. Συνολικά, από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν 130 
άτομα, εκ των οποίων οι 89 στο θέατρο Bataclan. Άλλοι 413 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 
100 σοβαρά. Επτά τρομοκράτες πέθαναν ενώ οι αρχές συνέχισαν να αναζητούν άλλους 
συνεργούς. Αυτές οι επιθέσεις ήταν οι πιο θανατηφόρες στην Γαλλία μετά τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο και οι πιο θανατηφόρες στην Ευρώπη μετά τις βομβιστικές επιθέσεις στη 
Μαδρίτη το 2004. 
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Θυμάστε τις επιθέσεις του 2017 στην Βαρκελώνη; 
Το απόγευμα της 17ης Αυγούστου το 2017, ο 22χρονος Younes Abouyaaqoub οδήγησε ένα 
φορτηγό μέσα στον πεζόδρομο La Rambla στη Βαρκελώνη παρασέρνοντας πεζούς. 13 άνθρωποι 
πέθαναν και τουλάχιστον άλλοι 130 τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων πέθανε 10 μέρες 
αργότερα. O Abouyaaqoub εγκατέλειψε το χώρο με τα πόδια και έπειτα σκότωσε άλλο ένα άτομο 
στην προσπάθεια του να κλέψει το αυτοκίνητό του θύματος για να αποδράσει. Εννέα ώρες μετά, 
πέντε άντρες που θεωρούνταν μέλη της ίδιας τρομοκρατικής οργάνωσης, παρέσυραν πεζούς 
αυτή τη φορά στο Cambrils σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας άλλες έξι. Και οι πέντε 
τρομοκράτες πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από την αστυνομία. Το βράδυ πριν από την 
επίθεση στη Βαρκελώνη σημειώθηκε έκρηξη σε ένα σπίτι στην ισπανική πόλη Alcanar, 
καταστρέφοντας το κτίριο και σκοτώνοντας δύο μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του 40χρονου ιμάμη που θεωρείται ο ιθύνων νους της. Στο σπίτι 
βρέθηκαν πάνω από 120 δοχεία αερίου, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία, προορίζονταν για 
την κατασκευή μιας μεγάλης βόμβας ή τριών μικρότερων, για να τοποθετηθούν σε τρία φορτηγά 
που είχαν νοικιάσει. Απ’ ότι φαίνεται τα εκρηκτικά πυροδοτήθηκαν κατά λάθος. Συνοψίζοντας, 
εκτός από τα οκτώ μέλη της οργάνωσης, σκοτώθηκαν 16 άτομα από δέκα εθνικότητες: 13 που 
παρασύρθηκαν από το φορτηγό στη La Rambla και ένας τραυματίας που απεβίωσε δέκα μέρες 
μετά, ένας που μαχαιρώθηκε από τον ίδιο τρομοκράτη και ακόμη μία γυναίκα στο Cambrils. Πάνω 
από 130 άτομα από 34 εθνικότητες τραυματίστηκαν, αρκετοί από αυτούς κρίσιμα. Η Ισπανία δεν 
περίμενε τέτοιες επιθέσεις, δεδομένου ότι κατείχε μικρό ρόλο στην εκστρατεία κατά του ISIS και 
άλλων τρομοκρατικών ομάδων. 
 
Η επίθεση στο αεροδρόμιο Atatürk το 2016 
Η τρομοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο Atatürk της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία, έλαβε 
χώρα στις 28 Ιουνίου 2016 και περιλάμβανε πυροβολισμούς και βομβιστικές επιθέσεις 
αυτοκτονίας. Οπλισμένοι με αυτόματα όπλα και εκρηκτικές ζώνες πραγματοποίησαν ταυτόχρονη 
επίθεση στο διεθνή τερματικό σταθμό 2 του αεροδρομίου. Τρεις τρομοκράτες και 45 άλλοι 
σκοτώθηκαν, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 230. Δύο τρομοκράτες πυροδότησαν τα εκρηκτικά και 
αυτοκτόνησαν, ενώ ο ένας σκοτώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας. Η ομάδα παρακολούθησης  
Turkey Blocks  εντόπισε εκτεταμένους περιορισμούς στο διαδίκτυο στα εισερχόμενα και 
εξερχόμενα μέσα ενημέρωσης, επηρεάζοντας ολόκληρη τη χώρα μετά την επίθεση. Τούρκοι 
αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι τρομοκράτες λειτουργούσαν εκ μέρους του Ισλαμικού κράτους του 
Ιράκ και Λεβάντ. Επίσης, υποστήριξαν ότι είχαν έρθει στη χώρα από το μέρος της Συρίας που 
ελέγχεται από το ISIS. Άλλοι ανάφεραν ότι οι επιθέσεις σχετίζονται με τις πιέσεις που δεχόταν 
από τις Τούρκικες αρχές. Ωστόσο, κανείς δεν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση. 
 
Οι πυροβολισμοί του 2015 στην Κοπεγχάγη 
Στις 14-15 Φεβρουαρίου του 2015 στην Κοπεγχάγη, έλαβαν χώρα τρία ξεχωριστά επεισόδια 
πυροβολισμών. Συνολικά, δύο αθώοι και ο δράστης σκοτώθηκαν, ενώ πέντε αστυνομικοί 
τραυματίστηκαν. Οι πρώτοι πυροβολισμοί πραγματοποιήθηκαν στις 14 Φεβρουαρίου σε μια 
μικρή δημόσια απογευματινή εκδήλωση με τίτλο «Τέχνη, Βλασφημία και Ελευθερία της 
Έκφρασης» στο πολιτιστικό κέντρο του Krudttønden, όπου ένας ένοπλος σκότωσε έναν άμαχο 
και τραυμάτισε τρεις αστυνομικούς. Οι δεύτεροι πυροβολισμοί πραγματοποιήθηκαν αργότερα 
εκείνο το βράδυ (μετά τα μεσάνυκτα) έξω από την Μεγάλη Συναγωγή της πόλης Krystalgade. Εκεί 
ένας ένοπλος σκότωσε ένα νεαρό εβραίο άντρα κατά τη διάρκεια ενός παραδοσιακού 
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εορτασμού, ενώ τραυμάτισε δύο αστυνομικούς. Αργότερα, εκείνο το πρωί κοντά στον σταθμό 
Nørrebro, η αστυνομία εντόπισε, πυροβόλησε και σκότωσε τον ύποπτο, αφού πρώτα αυτός 
άνοιξε πυρ εναντίον της στην προσπάθειά του να εισέλθει σε ένα κτίριο που ήταν από την 
επιτήρηση της αστυνομίας. 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 7   ↑ 
 

↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8   ↓  
Νέοι και η ριζοσπαστικοποίηση στο διαδίκτυο 

 
Το διαδίκτυο έχει γίνει το ιδανικό μέσο επικοινωνίας για την διάδοση ριζοσπαστικών ιδεών. Είναι 
ένα αποτελεσματικό, φτηνό και εύκολα προσβάσιμο εργαλείο που διευκολύνει την διάδοση. 
Ωστόσο, το διαδίκτυο χωρίς την ύπαρξη προσωπικών σχέσεων δεν έχει τη δύναμη να 
ριζοσπαστικοποιήσει άτομα. Οι προσωπικές σχέσεις με ανθρώπους με τις ίδιες απόψεις ή 
πιστεύω εμφανίζονται πάντα στη διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης. Οι διαπροσωπικές σχέσεις 
(πραγματικές ή εικονικές) παραμένουν ουσιαστικός παράγοντας σε αυτή τη διαδικασία. 
 
Η αλήθεια είναι συνήθως πιο περίπλοκη και δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε δύο ή τρεις προτάσεις 
ή να εμφανιστεί σε ένα βίντεο δύο λεπτών. Δυστυχώς, ο κόσμος του διαδικτύου κατακλύζεται 
από πληροφορίες και οι άνθρωποι πιθανόν να προτιμούν πιο σύντομα μηνύματα και βίντεο για 
την πληροφόρηση τους. Το διαδίκτυο αποτελεί έναν εικονικό κόσμο όπου η ανωνυμία 
ενθαρρύνει την έκφραση οποιονδήποτε απόψεων, συμπεριλαμβανομένων και ακραίων ή 
επικίνδυνων. Στο διαδίκτυο είστε απομονωμένοι από τον συνηθισμένο κοινωνικό σας κύκλο 
(οικογένεια, φίλοι κτλ.) και συχνά θα δείτε και θα ακούσετε ριζοσπαστικές ιδέες και απόψεις. 
Ενώ, κάθε ασυνάρτητη γνώμη απορρίπτεται και τιμωρείται με προσβλητικά ή μισητά σχόλια. Η 
κριτική σκέψη παραμένει η μόνη άμυνα κατά τη περιήγηση στο διαδίκτυο. 
 
Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης έχουν γίνει ένα ουσιαστικό και συναρπαστικό μέρος της ζωής μας. 
Εκατομμύρια νέοι χρησιμοποιούν αυτές τις πλατφόρμες καθημερινά για να μοιράζονται 
περιεχόμενο. Μερικές φορές οι νέοι ξοδεύουν υπερβολικό χρόνο και καταλήγουν να ζουν τη ζωή 
τους μέσα από τα διαδικτυακά τους προφίλ. Μια νέα έρευνα έδειξε ότι το διαδίκτυο γίνεται το 
νέο «εκκολαπτήριο» της ριζοσπαστικοποίησης. Αυτό οφείλεται εν μέρει, στον τρόπο που 
χρησιμοποιούν οι ριζοσπάστες τα κοινωνικά μέσα για να ελκύσουν οπαδούς, αλλά και από τους 
αλγόριθμους της κάθε πλατφόρμας που διαιωνίζει τη πληροφορία. Για παράδειγμα, όταν ένα 
άτομο αναζητήσει περιεχόμενο στο διαδίκτυο, οι προτάσεις που εμφανίζονται περιέχουν 
παρόμοιο περιεχόμενο για τον χρήστη. Με αυτό τον τρόπο, τα άτομα που αναζητούν μια 
συγκεκριμένη πληροφορία στο διαδίκτυο οδηγούνται από πηγή σε πηγή παρόμοιου 
περιεχομένου, κάτι που πιθανόν να τροφοδοτήσει περεταίρω το αίσθημα αδικίας για 
παράδειγμα, και έτσι επιταχύνεται η ριζοσπαστικοποίησή τους. 
 
Το διαδίκτυο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ριζοσπαστικοποίηση των νέων. Η χρήση του 
είναι μια καθημερινή δραστηριότητα τους και οι εξτρεμιστές το γνωρίζουν πολύ καλά. Από την 
άλλη, το διαδίκτυο μπορεί να υποστηρίξει την πρόληψη και την αντιμετώπιση της 
ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού. Μπορεί να παρέχει ευκαιρίες σε νέους, 
εκπαιδευτικούς και γονείς για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και να παρέχει γνώση για το 
πώς λειτουργεί η διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης και διαδικτυακής προπαγάνδας. 
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Επιπλέον, οι εργαζόμενοι στο τομέα της νεολαίας, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς μπορούν μέσα 
από δραστηριότητες μάθησης να συνεργαστούν για την ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων για τη 
ζωή των νέων. Μερικές από αυτές είναι η κριτική σκέψη, οι διαπολιτισμικές ικανότητες, η ενεργός 
συμμετοχή στα κοινά, η προώθηση της διαφορετικότητας και των αξίων της ελευθερίας και της 
ανοχής. Η κατανόηση των βασικών ορισμών και των τάσεων που σχετίζονται με τη 
ριζοσπαστικοποίηση είναι το πρώτο βήμα για την πρόληψη τραγικών περιστατικών. Εσείς έχετε 
ήδη κάνει αυτό το βήμα με τη συμμετοχή σας στο Εισαγωγικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για 
Γονείς, Εθελοντές Νεολαίας και Κηδεμόνες. 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 8   ↑ 
 

↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9   ↓  
Το Πανεπιστήμιο κοινωνικών μέσων και εφαρμογών για γονείς 

 
Πιστεύετε ότι σαν γονέας είστε μοντέρνος; Πιστεύετε ότι γνωρίζετε καλύτερα τον κόσμο των 
κοινωνικών μέσων και των εφαρμογών από τους εφήβους; Ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε τις γνώσεις 
σας. Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και ανιχνεύσετε τι γνωρίζετε ήδη και τι είναι νέο για εσάς; 
 
Δείτε αυτό το σύντομο βίντεο αρχικά.2 
Βίντεο: How to understand the apps our teenagers are using in 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=hbQPWKH_8uU 
 
Οι εφαρμογές κοινωνικών μέσω δικτύωσης επιτρέπουν στους νέους να τα κάνουν όλα – να 
γράφουν, να συνομιλούν, να συναντούν άλλους, να μοιράζονται φωτογραφίες ή βίντεο -. Αυτά 
συχνά δεν είναι ανιχνεύσιμα από τους γονείς και τους δασκάλου. Ας δούμε κάποιες εφαρμογές 
κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν οι νέοι σήμερα. 
 
Είναι επίσημο: το Facebook δεν είναι στη μόδα πια. Αν και ορισμένοι ακόμα το χρησιμοποιούν, 
οι νέοι προτιμούν να χρησιμοποιούν μια ποικιλία εφαρμογών για να επιμεληθούν και να 
εμπλουτίζουν την ζωή τους. Παρόλο που εφαρμογές όπως το Instagram, το Snapchat και το 
Twitter έχουν εγκαθιδρυθεί, οι έφηβοι λατρεύουν να δοκιμάζουν νέες εφαρμογές που ακούνε 
από φίλους, διαφημίσεις ή είναι δημοφιλής στο app store. 
 
Είναι δύσκολο για τους γονείς και τους δασκάλους να παρακολουθούν την δραστηριότητα των 
παιδιών τους. Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε όλα τα χαρακτηριστικά όλων των εφαρμογών και 
ιστοσελίδων ή τους όρους που είναι στη μόδα (γιατί απλά σύντομα δεν θα είναι). Γνωρίζοντας τα 
βασικά όμως –τι είναι, γιατί είναι δημοφιλή και ποια προβλήματα μπορούν να εμφανιστούν όταν 
δεν χρησιμοποιούνται υπεύθυνα-, μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ μιας θετικής και μιας 
αρνητικής εμπειρίας για το παιδί σας. 

 
2 Τα βίντεο σε αυτό το εγχειρίδιο είναι στα Αγγλικά επειδή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προετοιμάστηκε και 
δοκιμάστηκε σε μια ομάδα συμμετεχόντων από διάφορες χώρες. Αν δε προτιμάτε τα αγγλικά, μπορείτε να 
βρείτε παρόμοιο βίντεο στην γλώσσα σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους στο 
YouTube, επιλέγοντας την «Αυτόματη μετάφραση» στη γλώσσα που επιθυμείτε. Ωστόσο, αυτή η μετάφραση 
πιθανόν να έχει ατέλειες. 

https://www.youtube.com/watch?v=hbQPWKH_8uU
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Πιο κάτω παρουσιάζεται μια σειρά από τους πιο δημοφιλείς τύπους εφαρμογών και ιστοσελίδων 
για τους εφήβους: εφαρμογές γραπτής επικοινωνίας (texting), microblogging, ζωντανής ροής 
(live-streaming), αυτό-καταστρεφόμενου περιεχομένου (self-destructing/secret) και 
συνομιλίας/γνωριμιών/συναντήσεων (chatting/meeting/dating). Όσο περισσότερα γνωρίζετε για 
τη κάθε κατηγορία, τόσο καλύτερα θα μπορείτε να επικοινωνείτε με το παιδί σας για 
ασφαλέστερες επιλογές. 
 
Ποια είναι η ουσία για αυτά τα εργαλεία; Αν οι έφηβοι τα χρησιμοποιούν κατάλληλα και με λίγη 
γονική καθοδήγηση, είναι μάλλον ασφαλή. Επομένως, συλλέξετε πληροφορίες για το ποιες 
εφαρμογές χρησιμοποιεί το παιδί σας και κάντε μια επισκόπηση καλών πρακτικών. 
 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (TEXTING), 
 
Το GroupMe είναι μια δωρεάν εφαρμογή με περιορισμούς άμεσων και ομαδικών μηνυμάτων. Οι 
χρήστες μπορούν να στείλουν φωτογραφίες, βίντεο και συνδέσμους ημερολογίου. 
Τι χρειάζεται να ξέρουν οι γονείς 
Είναι για μεγαλύτερους εφήβους. Τα ενσωματωμένα GIFs και emojis περιέχουν κάποιο 
περιεχόμενο για ενήλικες, όπως η κατανάλωση αλκοόλ και το σεξ. Οι νέοι είναι συνεχώς 
συνδεδεμένοι. Η αποστολή μηνυμάτων και περιεχομένου γίνεται δωρεάν και χωρίς 
περιορισμούς, κάτι που σημαίνει ότι σπάνια θα αφήσουν το τηλέφωνό τους. 
 
Το Kik Messenger είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει να παιδιά να αποστέλλουν μηνύματα 
δωρεάν. Είναι γρήγορο και δεν έχει περιορισμούς στο αριθμό μηνυμάτων ή χαρακτήρων, ούτε 
χρεώσεις για τις βασικές λειτουργίες. Επειδή είναι εφαρμογή, τα μηνύματα δεν φαίνονται στην 
υπηρεσία μηνυμάτων στο τηλέφωνο του παιδιού σας και δεν χρεώνονται (εκτός από τις σταθερές 
χρεώσεις δεδομένων). 
Τι χρειάζεται να ξέρουν οι γονείς 
Ο άγνωστος κίνδυνος είναι πρόβλημα. Το Kik επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ αγνώστων που 
μοιράζονται το όνομα χρήστη. Η εφαρμογή φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλης 
εμβέλειας εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας ενός 13χρονου κοριτσιού και μιας 
υπόθεσης παιδικής πορνογραφίας. Είναι γεμάτο με κρυμμένο μάρκετινγκ. Το Kik ειδικεύεται στις 
συζητήσεις μεταξύ μαρκών/επωνυμιών και χρηστών. Προσφέρει επίσης άλλες ειδικά 
σχεδιασμένες εφαρμογές (προσβάσιμες μόνο από την κύρια εφαρμογή), πολλές από τις οποίες 
προσφέρουν προϊόντα για πώληση. 
 
Το WhatsApp επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν γραπτά μηνύματα, μηνύματα ήχου, 
φωτογραφίες και βίντεο σε ένα ή περισσότερους ανθρώπους χωρίς περιορισμούς ή χρεώσεις. 
Τι χρειάζεται να ξέρουν οι γονείς 
Διατίθεται για άτομα από 16 χρονών και άνω. Ωστόσο, πολλοί νεότεροι εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούν την εφαρμογή, παρόλο που το όριο ηλικίας έχει καθοριστεί από το WhatsApp. 
Μετά την εγγραφή, η εφαρμογή εντάσσει αυτόματα όλα τα άτομα που βρίσκονται στην λίστα 
επαφών του ατόμου και χρησιμοποιούν την εφαρμογή. Επίσης, ενθαρρύνει τον χρήστη να 
καλέσει φίλους που δεν έχουν εγγραφεί ακόμα. 
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Το Discord ξεκίνησε ως ένας χώρος συνομιλίας κατά τη διάρκεια ηλεκτρονικών παιχνιδιών, όμως 
πλέον έχει γίνει μια μεγάλη πλατφόρμα όπου οι χρήστες μπορούν να μοιραστούν κείμενο, 
ηχητικά μηνύματα και να συνομιλήσουν μέσω βίντεο. 
Τι χρειάζεται να ξέρουν οι γονείς 
Υπάρχουν δημόσιες και ιδιωτικές ομάδες συζήτησης. Ο κάθε χρήστης μπορεί να συμμετέχει σε 
δημόσιες συζητήσεις, να ζητήσει συμμετοχή σε μια ιδιωτική ομάδα ή ακόμη και να δημιουργήσει 
μια καινούρια. Η ασφαλέστερη επιλογή για τα παιδιά είναι να συμμετέχουν σε μια ιδιωτική 
ομάδα με άτομα που γνωρίζουν στην πραγματική ζωή. Ορισμένες ομάδες είναι πιο ασφαλείς από 
άλλες. Κάποιες είναι NSFW (not safe for work – περιέχουν ακατάλληλο περιεχόμενο) και άλλες 
είναι γεμάτες μίσος και εχθρότητα. Αν δεν προσέξει το παιδί σας, ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος. 
 
 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 
 
Το Instagram  επιτρέπει στους χρήστες να τραβούν, να επεξεργάζονται και να μοιράζονται 
φωτογραφίες και βίντεο 15 δευτερολέπτων, είτε δημόσια είτε μέσα σε ένα ιδιωτικό δίκτυο. 
Περιέχει τα πιο δημοφιλή χαρακτηριστικά των κοινωνικών μέσων δικτύωσης: κοινοποιήσεις, 
προβολή και σχολιασμών φωτογραφιών. Επίσης, επιτρέπει την εφαρμογή διασκεδαστικών 
φίλτρων  και εφέ στις φωτογραφίες, κάνοντάς τις να φαίνονται πιο ποιοτικές και καλλιτεχνικές. 
Τι χρειάζεται να ξέρουν οι γονείς 
Οι έφηβοι αναζητούν τα «likes». Όπως γίνεται και με το facebook, οι έφηβοι μετρούν την επιτυχία 
των φωτογραφιών τους –ακόμα και της προσωπικής τους αξίας- με τον αριθμό των «likes» ή των 
σχολίων που λαμβάνουν. Η ανάρτηση μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο μπορεί να είναι 
προβληματική, αν έχει ως στόχο την επικύρωση της δημοτικότητάς τους. 
Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που κοινοποιούνται στο Instagram αναρτιούνται δημόσια, εκτός 
αν ρυθμιστούν οι επιλογές απορρήτου. Τα hashtags και οι πληροφορίες τοποθεσίας μπορούν να 
κάνουν τις φωτογραφίες ακόμα πιο δημοφιλείς και ορατές σε ομάδες πέραν του δικτύου 
«φίλων» του εφήβου, εάν ο λογαριασμός είναι δημόσιος. 
Τα παιδιά μπορούν να στέλνουν ιδιωτικά μηνύματα. Το Instagram Direct είναι σαν να στέλνετε 
μήνυμα με φωτογραφίες ή βίντεο και μπορείτε να το κάνετε με μέχρι 15 φίλους. Αυτές οι εικόνες 
δεν εμφανίζονται δημόσια. Έστω και αν δεν υπάρχει κάτι κακό με τις ομαδικές συνομιλίες, οι νέοι 
είναι πιο πιθανό να μοιράζονται ακατάλληλο περιεχόμενο στους πιο κλειστούς τους κύκλους. 
 
Το Tik Tok (Real Short Videos ) είναι ένα κοινωνικό δίκτυο κοινοποίησης βίντεο μικρής διάρκειας, 
με περιεχόμενο συνήθως μουσικό (οι έφηβοι συγχρονίζουν τα χείλη τους με ένα διάσημο 
τραγούδι ή τραγουδούν δικά τους και άλλα τραγούδια). Οι χρήστες μπορούν να κοινοποιήσουν 
περιεχόμενο δημόσια ή μέσα στο κλειστό δίκτυο φίλων τους.  
Τι χρειάζεται να ξέρουν οι γονείς 
Τα τραγούδια και τα βίντεο περιέχουν άφθονο περιεχόμενο. Επειδή η πλατφόρμα περιέχει 
μουσικό περιεχόμενο και ένα συνδυασμό εφήβων και ενηλίκων, οι βρισιές και το σεξουαλικό 
περιεχόμενο είναι συνηθισμένα. 
Συχνά υπάρχουν ανατριχιαστικά σχόλια. Αν και αρκετά σχόλια είναι ευγενικά, πολλά 
αναφέρονται στο σώμα του εφήβου με σεξουαλικά υπονοούμενα. Το γεγονός ότι οι χρήστες είναι 
από παιδιά 13 χρονών μέχρι ενήλικες είναι τρομακτικό. 
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Η απόκτηση φίλων και οπαδών (fans & followers) είναι σημαντική για τους χρήστες. Οι έφηβοι 
θέλουν ένα δημόσιο προφίλ με απήχηση και αποδοχή από το κοινό, ενώ πολλοί είναι 
αποφασισμένοι να κάνουν ασυνήθιστες ενέργειες για να πάρουν περισσότερους οπαδούς 
(followers) και «likes» για τα βίντεο τους. 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ MICROBLOGGING  
 
Το Tumblr είναι κάτι μεταξύ του blog και του Twitter: πρόκειται για ένα λεύκωμα με συνεχές 
περιεχόμενο από κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο και ηχητικά μηνύματα. Οι χρήστες δημιουργούν 
και ‘ακολουθούν’ σύντομα blogs, τα οποία είναι διαθέσιμα για προβολή από όλους τους χρήστες 
(αν δημοσιοποιηθούν). Πολλοί έφηβοι έχουν tumblogs (blogs στο Tumblr) είτε για προσωπική 
τους χρήση, είτε για να μοιράζονται εικόνες, βίντεο, μουσική και άλλο διασκεδαστικό 
περιεχόμενο με τους φίλους τους. 
Τι χρειάζεται να ξέρουν οι γονείς 
Είναι εύκολο να αποκτήσουν πρόσβαση σε πορνογραφικό υλικό. Αυτός ο ιστότοπος είναι 
μοντέρνος και δημιουργικός, αλλά μερικές φορές τρομακτικός. Οι εικόνες και τα βίντεο 
πορνογραφικού περιεχομένου, οι απεικονίσεις βίας, η χρήση ναρκωτικών και η προσβλητική 
γλώσσα δεν είναι δύσκολα αναζητήσιμα. 
Η προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι εφικτή αλλά πολύπλοκη. Το πρώτο προφίλ που δημιουργεί 
κάποιος χρήστης είναι δημόσιο και ορατό από οποιονδήποτε στο διαδίκτυο. Οι χρήστες που 
επιθυμούν πλήρη ιδιωτικότητα πρέπει να δημιουργήσουν ένα δεύτερο προφίλ, το οποίο 
μπορούν προστατεύσουν με κωδικό πρόσβασης. 
Οι αναρτήσεις αντιγράφονται και κοινοποιούνται συχνά. Το reblogging στο Tumblr είναι 
παρόμοιο με το re-tweeting: μια ανάρτηση κοινοποιείται από το ένα blog στο άλλο. Πολλοί 
έφηβοι αρέσκονται και επιθυμούν στο να επανακοινοποιούνται (reblogged) οι αναρτήσεις τους. 
 
Το Twitter είναι ένα εργαλείο microblogging το οποίο επιτρέπει στο χρήστη να αναρτάει σύντομα 
κείμενα (280 χαρακτήρων) που ονομάζονται “tweets”, ή και να ακολουθεί τις δραστηριότητες 
άλλων χρηστών. Δεν είναι μόνο για ενήλικες. Οι έφηβοι επίσης το χρησιμοποιούν, για να 
μοιράζονται ενδιαφέρον νέα και να παρακολουθούν άλλα “tweets” και διασημότητες. 
Τι χρειάζεται να ξέρουν οι γονείς 
Τα δημόσια “tweets” είναι μια νέα τάση  για τους εφήβους. Παρόλο που υπάρχει η επιλογή για 
ιδιωτική ανάρτηση των “tweets”, οι περισσότεροι έφηβοι προτιμούν να έχουν δημόσιους 
λογαριασμούς. Μιλήστε στα παιδιά σας για το τι αναρτούν και πως μια ανάρτηση μπορεί να 
διαδοθεί εύκολα και γρήγορα. 
Οι ενημερώσεις εμφανίζονται αμέσως. Έστω και αν μπορείτε να διαγράψετε τα “tweets” σας, οι 
‘φίλοι’ (followers) σας μπορούν να διαβάσουν την ανάρτηση μέχρι αυτή να διαγραφεί. Αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε μπελάδες, αν κάποιος δημοσιεύσει κάτι εν βρασμό ψυχής. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΒΙΝΤΕΟ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΡΟΗΣ (LIVE-STREAMING VIDEO APPS) 
 
Το Houseparty (Group Video Chat) είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει στους έφηβους να 
συνδέονται και να επικοινωνούν ζωντανά μέσω βίντεο. Δύο μέχρι οκτώ άτομα μπορούν να 
βρίσκονται στην ίδια συνομιλία την ίδια στιγμή. Αν κάποιος άγνωστος που δεν ανήκει στον κύκλο 
τους μπει στη συνομιλία, τότε οι υπόλοιποι λαμβάνουν ειδοποίηση και μπορούν να 
αποχωρήσουν από την ομάδα. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να ‘κλειδωθεί’ η συνομιλία έτσι 
ώστε κανένας άλλος να μην μπορεί να συμμετάσχει. 
Τι χρειάζεται να ξέρουν οι γονείς 
Οι χρήστες μπορούν να φωτογραφίσουν την οθόνη τους κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Οι 
έφηβοι πιθανόν να νομίζουν ότι, αυτά που συμβαίνουν σε μια συνομιλία παραμένουν στη 
συνομιλία. Αλλά αυτό δεν ισχύει απαραίτητα. Είναι εύκολο για κάποιον να πάρει στιγμιότυπα 
από την συνομιλία και να τα μοιραστεί με οποιονδήποτε άλλο. 
Δεν υπάρχει ιδιαίτερος έλεγχος. Μέρος της διασκέδασης των ζωντανών βίντεο είναι ότι κατά τη 
διάρκεια μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Αυτό όμως μπορεί να είναι και πρόβλημα. Αντίθετα με τις 
στατικές αναρτήσεις (φωτογραφίες, κείμενα) που μπορούν να ελεγχθούν, τα ζωντανά βίντεο 
είναι αυθόρμητα, άρα και αδύνατο να προβλέψει κανείς τι μπορεί να δουν τα παιδιά. Ειδικότερα 
αν βρίσκονται σε συνομιλία με άτομα που δεν γνωρίζουν. 
 
Το Live.me (Live Video Streaming) επιτρέπει στα παιδιά να μεταδίδουν ζωντανά βίντεο και να 
παρακολουθούν άλλους, κερδίζοντας νομίσματα από τους θαυμαστές τους (followers). Μπορούν 
να αλληλοεπιδρούν ζωντανά με άλλους χρήστες χωρίς κάποιο έλεγχο για το ποιος παρακολουθεί 
τα ζωντανά βίντεο τους. 
Τι χρειάζεται να ξέρουν οι γονείς 
Είναι συνδεδεμένο με το Tik Tok, και το musical.ly. Εξαιτίας της δημοσιότητάς τους, πολλά παιδιά 
που χρησιμοποιούν τη μία εφαρμογή είναι πιθανόν να χρησιμοποιούν και την άλλη επίσης. 
Τα παιδιά μπορούν εύκολα να δουν ακατάλληλο περιεχόμενο. Κατά την ανασκόπησή μας, είδαμε 
χρήστες να κάνουν ρατσιστικά σχόλια, δυσφημίσεις, νέους με πολύ λίγα ρούχα, έφηβους να 
απαντούν ερωτήσεις σεξουαλικού περιεχομένου και άλλα. 
Τα επιθετικά σχόλια είναι μια βασική ανησυχία. Επειδή ο καθένας μπορεί να επικοινωνεί με τους 
χρήστες, υπάρχει η πιθανότητα κάποιος να ζητήσει σεξουαλικό περιεχόμενο ή να επικοινωνήσει 
μαζί τους μέσω άλλων κοινωνικών μέσων και να τους στείλει φωτογραφίες ή μηνύματα. 
 
Το YouNow (Broadcast, Chat, and Watch Live Video) είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει στα 
παιδιά να μεταδώσουν και να παρακολουθήσουν ζωντανά βίντεο. Ενώ παρακολουθούν μπορούν 
να σχολιάσουν ή να αγοράσουν χρυσές ράβδους για να δώσουν σε άλλους. Ο απώτερος στόχος 
είναι να κερδίσει κανείς όσο περισσότερους θεατές και οπαδούς μπορεί, να ξεκινήσει μια νέα 
τάση και να μεγαλώσει τον όγκο των θαυμαστών του. 
Τι χρειάζεται να ξέρουν οι γονείς 
Τα παιδιά μπορεί να πάρουν κακές αποφάσεις για να κερδίσουν δημοτικότητα. Επειδή είναι 
ζωντανά βίντεο, τα παιδιά μπορεί να πουν ή να κάνουν οτιδήποτε θα ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις των θεατών σε πραγματικό χρόνο. Παρόλο που φαίνεται να υπάρχει κάποιος έλεγχος 
για αμφίβολο περιεχόμενο, υπάρχουν πολλά ακατάλληλα σχόλια και κοινοποιήσεις των 
προσωπικών πληροφοριών με ανώνυμους χρήστες. Πολλές φορές τα παιδιά διαμαρτύρονται για 
αναστολή των λογαριασμών τους, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν κάνει κάτι ακατάλληλο. 
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Οι έφηβοι μπορεί να μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες και μερικές φορές αυτό γίνεται κατά 
λάθος. Πολλοί μεταδίδουν συχνά από τα υπνοδωμάτιά τους, στα οποία φαίνονται διάφορα 
προσωπικά αντικείμενα ενώ μερικές φορές μοιράζονται τον αριθμό του τηλεφώνου και το email 
τους με τους θεατές, χωρίς να γνωρίζουν ποιος πραγματικά τους παρακολουθεί. 
Είναι τρομακτικό. Οι έφηβοι μεταδίδουν τον εαυτό τους ακόμη σαν κοιμάται, το οποίο 
καταδεικνύει την ανάγκη τους να μοιραστούν δημόσια όλες τις πτυχές της ζωής τους, όσο 
προσωπικές και να είναι.  
 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
 
Το Snapchat είναι μια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που επιτρέπει στο χρήστη να θέσει 
χρονικό περιορισμό στις φωτογραφίες και τα βίντεο που στέλνει πριν αυτά να εξαφανιστούν. 
Πολλοί νέοι χρησιμοποιούν την εφαρμογή για να μοιράζονται ανόητες ή ντροπιαστικές 
φωτογραφίες χωρίς το ρίσκο να χρησιμοποιηθούν δημόσια. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες 
να χρησιμοποιηθούν με άλλους τρόπους. 
Τι χρειάζεται να ξέρουν οι γονείς 
Το γεγονός ότι τα ‘snapchats’ εξαφανίζονται είναι μύθος. Τα δεδομένα είναι δεδομένα: όποτε 
αποστέλνεται μια φωτογραφία, δεν εξαφανίζεται ποτέ στην πραγματικότητα (Για παράδειγμα, ο 
χρήστης που βλέπει τη εικόνα μπορεί τη φωτογραφήσει ή να κάνει μια λήψη του στιγμιότυπου 
πριν αυτή ‘εξαφανιστεί’). Επίσης, τα ‘snapchats’ μπορεί ακόμη και να ανακτηθούν. Μετά από μια 
μεγάλη παράνομη πρόσβαση (hack) τον Δεκέμβριο του 2013 και μια διευθέτηση με την 
Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (Federal Trade Commission), το Snapchat αποσαφήνισε την 
πολιτική απορρήτου της. Όμως, οι έφηβοι πρέπει να παραμείνουν επιφυλακτικοί. 
Μπορεί να κάνει τα μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου να φαίνονται αθώα. Η αποστολή 
μηνυμάτων φαινομενικά χωρίς κάποιο κίνδυνο, μπορεί να ενθαρρύνει τους χρήστες να 
μοιράζονται φωτογραφίες με σεξουαλικό περιεχόμενο. 
Υπάρχει αρκετό αβέβαιο περιεχόμενο. To Snapchat's Discover προσφέρει στο χρήστη μια μεγάλη 
συλλογή από άρθρα, βίντεο, περιοδικά, δίκτυα τηλεοπτικών καναλιών και διαδικτυακές πηγές 
κυρίως για την ποπ κουλτούρα και με διασημότητες. Ένας χαρακτηριστικός τίτλος είναι: “Τι κάνει 
το σεξ στον εγκέφαλό σας”. 
 
To Whisper είναι μια κοινωνική εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να αναρτούν οτιδήποτε 
περάσει από το μυαλό τους, συνοδευόμενο με μια εικόνα. Με όλα τα συναισθήματα που 
διαπερνούν τους έφηβους, τα ανώνυμα μέρη τους δίνουν την ελευθερία να μοιραστούν τα 
αισθήματά τους χωρίς το φόβο να κατακριθούν. 
Τι χρειάζεται να ξέρουν οι γονείς 
Οι ψίθυροι (whispers) είναι συνήθως σεξουαλικοί εκ φύσεως. Πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν την 
εφαρμογή για να κάνουν γνωριμίες με άλλους στη περιοχή τους, ενώ άλλοι κοινοποιούν τις 
«εξομολογήσεις» και τις επιθυμίες τους. Πολλές σχεδόν γυμνές φωτογραφίες συνοδεύουν αυτά 
τα μυστικά. 
Το περιεχόμενο μπορεί να είναι σκοτεινό. Οι άνθρωποι πολλές φορές δεν εξομολογούνται 
ηλιοβασιλέματα και ουράνια τόξα. Οι ψίθυροι (whispers) περιλαμβάνουν θέματα ανασφάλειας, 
κατάθλιψης, κατάχρησης ουσιών και ψέματα που είπαν στους δασκάλους ή εργοδότες τους. 
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Παρόλο που προσφέρεται η ανωνυμία στην αρχή, μπορεί να μην συνεχιστεί αυτό στη πορεία. Η 
εφαρμογή ενθαρρύνει το χρήστη να ανταλλάξει πληροφορίες στο μέρος γνωριμιών της 
εφαρμογής (Meet Up). 
 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ, ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 
 
Monkey (Have Fun Chats): Αν θυμάστε το Chatroulette, όπου οι χρήστες τυχαία συνδέονταν με 
άγνωστους για συνομιλία μέσω βίντεο, το Monkey αποτελεί τη μοντέρνα του εκδοχή. 
Χρησιμοποιώντας το Snapchat για να συνδεθούν, οι χρήστες έχουν 10 δευτερόλεπτα για ζωντανή 
σύνδεση με βίντεο με αγνώστους. 
Τι χρειάζεται να ξέρουν οι γονείς 
Το χρησιμοποιούν πολλοί έφηβοι. Εξαιτίας της συμβατικότητάς του με το Snapchat, πολλοί 
έφηβοι είναι συνεχώς διαθέσιμοι για μια γρήγορη συνομιλία. Συχνά, η συζήτηση οδηγεί στην 
σύνδεση των δύο αγνώστων μέσω της πλατφόρμας του Snapchat όπου συνεχίζουν την συνομιλία. 
Οι έφηβοι μπορούν να αποδεχθούν ή να απορρίψουν μια συνομιλία. Πριν να ξεκινήσει, οι 
χρήστες λαμβάνουν κάποιες πληροφορίες για τον άγνωστο πρόσωπο όπως ηλικία, φύλο και 
τοποθεσία, έτσι μπορούν να επιλέξουν αν θα ‘ταιριάξουν΄ ή όχι. 
 
MeetMe (Chat and Meet New People): Το όνομα τα λέει όλα. Παρόλο που δεν διαφημίζεται σαν 
εφαρμογή γνωριμιών, το MeetMe διαθέτει τη λειτουργία “Match” (Ταίριασμα), όπου οι χρήστες 
μπορούν εκφράσουν κρυφά το θαυμασμό τους για άλλους. Ο μεγάλος όγκος χρηστών της 
εφαρμογής σημαίνει γρήγορη έναρξη συνομιλιών και άρα εγγυημένη προσοχή του χρήστη από 
άλλους. 
Τι χρειάζεται να ξέρουν οι γονείς 
Είναι ένα ανοικτό δίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να συνομιλήσουν με οποιονδήποτε βρίσκεται στο 
διαδίκτυο ή να ψάξουν αυτούς που βρίσκονται σε κοντινή περιοχή, ανοίγοντας έτσι τη πόρτα σε 
ενδεχόμενους κινδύνους.  
Ζητούνται πολλές προσωπικές πληροφορίες κατά την εγγραφή: όνομα, επίθετο, ηλικία, 
ταχυδρομικός κώδικας. Εναλλακτικά, μπορεί να συνδεθεί κανείς μέσω του λογαριασμού του στο 
facebook. Η εφαρμογή ζητά επίσης την έγκριση για να χρησιμοποιήσει της υπηρεσίες τοποθεσίας 
του τηλεφώνου, που σημαίνει ότι μπορεί να προτείνει κοντινούς χρήστες, όπου και αν 
μετακινηθεί ο έφηβος. 
 
Το Omegle είναι μια ιστοσελίδα που φέρνει δύο άγνωστους σε επαφή, δίνοντάς τους την επιλογή 
να συνομιλήσουν μέσω γραπτών μηνυμάτων ή βίντεο. Η ανωνυμία μπορεί να είναι πολύ 
ελκυστική στους έφηβους και το Omegle την διασφαλίζει χωρίς προβλήματα. Τα κουτιά 
ενδιαφερόντων επιτρέπουν στους χρήστες να βρουν άτομα με παρόμοια ενδιαφέροντα. 
Τι χρειάζεται να ξέρουν οι γονείς 
Οι χρήστες έρχονται σε επαφή με άγνωστους. Αυτή είναι και η φιλοσοφία της εφαρμογής και δεν 
απαιτείται κάποια εγγραφή. Το Omegle δεν είναι ιστοσελίδα για παιδιά και εφήβους. Είναι 
γεμάτο με ανθρώπους που ψάχνουν σεξουαλικό περιεχόμενο. Άλλοι το κάνουν ζωντανά και 
άλλοι προσφέρουν συνδέσμους για ιστοσελίδες ενηλίκων. 
Η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι άλλο ένα μεγάλο θέμα. Αφού οι συνομιλίες είναι ανώνυμες, 
συχνά οι χρήστες γίνονται πολύ πιο χυδαίοι από εφαρμογές με κάποιο προφίλ. 
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Το Yubo (formerly Yellow - Make new friends) είναι μια εφαρμογή η οποία συχνά ονομάζεται το 
‘Tinder για τους νέους’, επειδή επιτρέπει στους χρήστες να σύρουν προς τα δεξιά ή αριστερά για 
να αποδεχτούν ή να απορρίψουν άλλους χρήστες. Αν δύο χρήστες αποδεχτούν ο ένας τον άλλο, 
μπορούν να συνομιλήσουν και να συνδεθούν μέσω Snapchat ή Instagram. 
Τι χρειάζεται να ξέρουν οι γονείς 
Είναι εύκολο να πει κανείς ψέματα για την ηλικία του. Ακόμα και αν προσπαθήσει κάποιος νέος 
χρήστης να δηλώσει ότι είναι κάτω των 13 χρονών, η εφαρμογή αυτόματα εισάγει την ηλικία που 
χρειάζεται για να δημιουργηθεί ο λογαριασμός. 
Απαιτείται η κοινοποίηση της τοποθεσίας και άλλων προσωπικών πληροφοριών. Δεν υπάρχουν 
ιδιωτικοί λογαριασμοί, άρα δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά να επιτρέπεται σε οποιονδήποτε να 
σε δει το προφίλ του εφήβου.  
Ενθαρρύνει την επαφή με αγνώστους. Όπως γίνεται και με το Tinder, η ουσία είναι οι γνωριμίες. 
Η διαφορά με το Yubo είναι ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι η πιθανή ανταλλαγή κοινωνικών 
μέσων δικτύωσης αντί η συνάντηση. Επίσης, οι νέοι μπορεί να συνδεθούν με άγνωστους που 
μπορεί να είναι μεγαλύτερης ηλικίας, αφού δεν απαιτείται κάποια εγκυροποίηση της ηλικίας. 
 
Το Amino (Communities, Chat, Forums, and Groups) είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει στους 
χρήστες να έρθουν σε επαφή με άλλους με τα ίδια ενδιαφέροντα. Οι έφηβοι μπορεί να 
συμμετέχουν σε ομάδες –ή να τις δημιουργήσουν- και να αναρτούν υλικό μέσα σε αυτές, να 
ακολουθούν άλλους χρήστες και να συνομιλούν μαζί τους μέσω γραπτών και ηχητικών 
μηνυμάτων ή βίντεο. 
Τι χρειάζεται να ξέρουν οι γονείς 
Η επαφή με αγνώστους είναι μέρος της εμπειρίας. Παρόλο που είναι ωραίο το αίσθημα του 
ανήκειν σε μια ομάδα με τα ίδια ενδιαφέροντα, η συνύπαρξη παιδιών και ενηλίκων σε μια 
ποικιλία θεμάτων ενέχει κινδύνους. Επίσης, παρόλο που η δραστηριότητα γίνεται σε μια κλειστή 
ομάδα, τα υλικό αναρτιέται δημόσια και άλλοι χρήστες μπορούν να το ψάξουν. Βεβαιωθείτε ότι 
η τοποθεσία του παιδιού σας δεν αποκαλύπτεται στο προφίλ του. 
Το περιεχόμενο για ενήλικες και ο εκφοβισμός είναι σύνηθες. Από την στιγμή που κάθε κοινότητα 
κάνει τους δικούς της κανόνες, η γλώσσα που χρησιμοποιείται, οι σεξουαλικές προτιμήσεις και 
το επίπεδο βίας είναι μέρος και επιλογή κάποιων ομάδων. Το τι θα δει το παιδί σας, ποιους θα 
γνωρίσει και τι αναρτούν αυτά τα άτομα καθορίζεται από τις ομάδες που συμμετέχουν, αφού 
κάποιες είναι αρκετά φιλικές και άλλες σίγουρα καθόλου κατάλληλες. 
Η εφαρμογή δεν έχει δημιουργηθεί σκεπτόμενη τα παιδιά. Για αυτό το λόγο, δεν έχει τα ίδια 
επίπεδα ασφάλειας και απορρήτου όπως άλλες εφαρμογές που δημιουργήθηκαν για παιδιά. 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 9   ↑ 
 
Σας ευχαριστούμε που ολοκληρώσατε το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, σας 
συγχαίρουμε για την επιτυχία σας. Οι γνώσεις και οι δεξιότητές σας για την πρόληψη της 
ριζοσπαστικοποίησης είναι πλέον σε πολύ καλό επίπεδο. Αν έχετε μελετήσει προσεκτικά το 
πρόγραμμα, είναι εξαιρετικές. Συγχαρητήρια! 
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