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Τα εφηβικά χρόνια είναι γεμάτα δυσνόητες αλλαγές. Οι σχέσεις σου με
τους γύρω σου αλλάζουν και νιώθεις πίεση από διάφορεςπηγές. 

Πράγματα που ήταν απλά και κατανοητά,  τώρα μοιάζουν περίπλοκα
και αβέβαια. Η οικογένεια, το σχολείο, οι σχέσεις, η δουλειά, η εικόνα

σου και η
απομόνωση συχνά προκαλούν άγχος και στρες.



Θέλεις να είσαι  
ανεξάρτητος και να  

ικανοποιείς από μόνος  
σου τις ανάγκες σου. 

Θέλεις να είσαι γενναίος  
και να έρθεις σε επαφή  
με νέες και τολμηρές  

ιδέες. Αλλά συγχρόνως, 
η  καθημερινή σου 

ρουτίνα  είναι πέραν του 
ελέγχου  σου



Αυτό μπορεί να  
μοιάζει κάτι που  
είναι δύσκολο να  
διαχειριστείς ενώ  

το μόνο που  
επιθυμείς είναι  

σύνδεση,  
σταθερότητα,  

αναγνώριση και  
αποδοχή.



Δυστυχώς, τα αισθήματα αυτά και η
αβεβαιότητα που νιώθεις μπορούν να
σε κάνουν ευάλωτο σε διαδικτυακές

απειλές που δεν μπορείς να
αντιληφθείς. Οι συνθήκεςπου

περιγράφονται πιοπάνω μπορούν
να σε κάνουν ιδανικό στόχο για
επικίνδυνα άτομα, εξτρεμιστές

και στρατολογητές ριζοσπαστικ ών
ομάδων.



Τα άτομα και οι ομάδες αυτές  
προσπαθούν να εκμεταλλευτούν 
νέα  άτομα που βρίσκονται σε μια 

τέτοια  μεταβατική φάση 
προσφέροντας τους  ιδέες με τις 
οποίες μπορούν να  νιώσουν ότι 

συνδέονται, αλλά και την  
αίσθηση ότι αποκτούν ρόλο και 

φωνή.
Κάτι που είναι πολύ ελκυστικό 
για ένα  νέο που νιώθει ότι δεν

λαμβάνεται υπόψη ή δεν 
τυγχάνει  εκτίμησης από τους 

γύρω του.



Οι ομάδες αυτές όμως είναι επικίνδυνες και είναι σημαντικό
να θυμάσαι ότι δεν επιθυμούν το καλό σου.

Πάντα υπάρχει κάποιος καλύτερος με τον οποίο μπορείς να μιλήσεις.

Εδώ μπορείς να βρεις κάποιες προτάσεις για το πώς μπορείς να
διαχειριστείς την πίεση που σου δημιουργείται αυτή τη μεταβατική
περίοδο κατά τρόπο που θα σε προστατεύσει από διαδικτυακές

απειλές και κινδύνους.



No.1
Μίλα με κάποιο. Βρες κάποιο με
τον οποίο μπορείς να μιλήσεις
ελεύθερα μακριά από κριτική.
Μπορεί να είναι ένα μέλος της
οικογένειας σου, ένας φίλος,  

δάσκαλος ή σύμβουλος με τον οποίο
μπορείς να είσαι όσο το δυνατόν πιο
ειλικρινής. Μερικές φορές απλά και
μόνο επειδή σου δίνεται η ευκαιρία
να βάλεις τα συναισθήματα σου σε
λόγια μπορεί να σε κάνει να νιώσεις
καλύτερα αλλά και να αντιληφθείς

καλύτερα τα δεδομένα.



No.2
Αποσυνδέσου. Βγες έξω. Η

πλοήγηση στο διαδίκτυο και η
πρόσβαση που προσφέρει σε
πληροφορίες μπορεί να είναι
εξαιρετικά θετική αλλά όλοι

χρειαζόμαστε ένα διάλειμμά μερικές
φορές. Οι αλγόριθμοι είναι

σχεδιασμένοι για να σε κρατούν
κολλημένο στην οθόνη δείχνοντας σου
υλικό που είναι ολοένα και πιο έντονο.
Μην αφήσεις τον εαυτό σου να τύχει
πλύσης εγκεφάλου, περιόρισε τη

χρήση του διαδικτύου και πάρε πίσω
τον έλεγχο!



No.3
Αναγνώρισε τα συναισθήματα
σου. Τα συναισθήματα μας, μας  
οδηγούν μερικέςσε περιπλοκές 
και  λανθασμένα συμπεράσματα.

Μερικές φορές το καλύτερο  
πράγμα που πρέπει να κάνουμε

είναι  να προσπαθήσουμε να  
κατανοήσουμε τ ι  ακριβώς  

αισθανόμαστε και τ ι  μας έκανε να  
σκεφτόμαστε καθ’ αυτό τοντρόπο.

Παίρνοντας την ευθύνη για τ ις  
αντιδράσεις σου και μελετώντας
τα  δεδομένα που επηρεάζουν τη  

συμπεριφορά σου θα σε 
βοηθήσουν  να διαχειριστείς 

καλύτερα τα  συναισθήματα σου.
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