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Η χρήση "Βίαιων" παιχνιδιών για την 
ριζοσπαστικοποίηση και στρατολόγηση παιδιών
Αυτές οι οργανώσεις χρησιμοποιούν τα παιχνίδια 
καθώς τους δίνουν πρόσβαση στους νέους με τους 
οποίους μπορούν να αλληλοεπιδράσουν αλλά και 
να τους στρατολογήσουν.

«Είναι βασική αρχή του μάρκετινγκ ή οποιαδήποτε 
προωθητικής δράσης ότι για να προσεγγίσεις μια ομάδα 

στόχο θα πρέπει να πας εκεί που ‘συχνάζει’».



Τι θα κάνατε σε αυτήν την 
περίπτωση;

Ο φίλος σου σου λέει:
"Βρήκα μια πολύ ενδιαφέρουσα κοινότητα 
παιχτών "Call of duty". Είναι ένα φόρουμ όπου 
συζητάμε και βελτιώνουμε τις ικανότητές μας στο 
παιχνίδι. Θα σας στείλω το σύνδεσμο.
Το όνομα αυτής της κοινότητας είναι "Jih  Ad  Ist  
φόρουμ". Επίσης, υπάρχουν ‘αρχηγοί’ οι οποίοι 
βάζουν αποστολές μέσω των οποίων μπορείς να 
ανεβείς επίπεδα. Παρατήρησα ότι τελευταία 
γίνομαι όλο και πιο επιθετικός, και ειλικρινά, είμαι 
τόσο κολλημένος στο παιχνίδι που δεν θέλω να 
μιλήσω στην οικογένειά μου. 
Αλλά τουλάχιστον ανεβαίνω στο παιχνίδι και τα 
επίπεδα του φόρουμ και όταν φτάσω στο 
υψηλότερο επίπεδο θα συναντηθούμε με παιδιά 
από την κοινότητα φόρουμ και θα κάνουμε 
σημαντικές πραγματικές αποστολές! Πρέπει να το 
δοκιμάσεις κι εσύ."



Γεια σου, Μάικ! Μισώ τα πάντα! Οι γονείς 
μου είναι πολύ ενοχλητικοί, κάθε μέρα  με 
επικρίνουν, θεωρούν ότι κάνω τα πάντα 
λανθασμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση  να 
περάσω  τις εξετάσεις μου και να πάω στο 
πανεπιστήμιο, γιατί οι βαθμοί μου είναι 
χάλια. Το μόνο που μου αρέσει να κάνω 
είναι να παίζω ένα νέο παιχνίδι shooter, το 
οποίο δεν είναι πολύ δημοφιλές. Παίζω σαν 
εκτελεστής του ISIS. Ο ήρωάς μου έχει μια 
μεγάλη ποικιλία όπλων και χρησιμοποιά μια 
πολύ ενδιαφέρουσα στρατηγική. Επίσης, 
διάβασα λίγες πληροφορίες σχετικά με 
αυτόν τον οργανισμό και  θέλω να συνδεθώ 
με τους ηγέτες. Ίσως θα μπορούσα να 
προσπαθήσω να ενταχθώ σε αυτή την 
οργάνωση. Μήπως θα ήθελες να δοκιμάσεις 
να παίξεις αυτό το παιχνίδι;

Τι λες;

Έχεις ένα
γράμμα
από ένα
φίλο.



Παρατηρείτε ότι ο φίλος σας παίζει όλη την ώρα 
ένα παράξενο παιχνίδι στο κινητό του.

- Τι είναι αυτό το παιχνίδι;

- Μου το πρότεινε ένας φίλος. Χωρίζεται σε 
φυλές και παίζεις σύμφωνα με το χρώμα του 
δέρματος σου και έχεις ως στόχο τη διάσωση 
της φυλής σου. Βασικός σου στόχος είναι να 
διασώσεις τη Λευκή Φυλή και παίζεις ως ένας 
σκινχεντ που προσπαθεί να σκοτώσει 
Αφρικανούς, Μεξικανούς και Εβραίους. 
Θέλεις να παίξεις λίγο;

Τι λες γι' αυτό το παιχνίδι;
Τι θες να πεις στον φίλο 
σου;
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