
•  Το Brawl Stars  χαρακτηρίζεται ως μία διαδικτυακή αρένα  

μάχης για πολλούς παίκτες.  

• Προσελκύει τα παιδιά, διότι έχει πολύχρωμους χαρακτήρες που 

μοιάζουν με καρτούν και το περιβάλλον δεν είναι τρομακτικό, όπως 

άλλα αντίστοιχα παιχνίδια. 

• Αποτελείται από πολλά modes, όπως η συλλογή διαμαντιών και 

η κατάληψη της αντίπαλης βάσης, αλλά ο κύριος στόχος του 

παιχνιδιού είναι η εξόντωση των αντιπάλων. 

 

B r a w l  S t a r s  

Είναι το Brawl Stars 

ασφαλές για τα 

παιδιά;  



Όπως τα περισσότερα παιχνίδια, έτσι και 

το Brawl Stars έχει σχεδιαστεί για να είναι 

ελκυστικό. 

Το Brawl Stars δίνει τη δυνατότητα για 

αγορές εντός του παιχνιδιού με τη χρήση 

κάρτας. 

Πώς να κρατήσετε ασφαλή τα παιδιά σας στο Brawl Stars 
1. Απενεργοποιήστε τις αγορές εντός της εφαρμογής. Αυτές μπορούν να γίνουν με γονική συγκατάθεση και επίβλεψη. 

2. Προειδοποιήστε το παιδί σας για διαδικτυακούς θηρευτές. Οι σεξουαλικοί θηρευτές βρίσκουν όλο και περισσότερο θύματα σε παιχνίδια (και 

κοινωνικές πλατφόρμες). Τείνουν να ξεκινούν συνομιλίες που έχουν σχεδιαστεί για να χτίζουν εμπιστοσύνη μέσω του οίκτου ή της αυτό-αποδοχής.  

3. Μπορεί τελικά να ζητήσουν γυμνές φωτογραφίες ή να ζητήσουν προσωπικές πληροφορίες. Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας γνωρίζει ότι δεν είναι δικό 

του λάθος εάν αυτό του συμβεί και ότι πρέπει να το αναφέρει αμέσως στους γονείς του, δηλαδή σε σας. 

4. Ξεκινήστε να παίζετε μαζί με τα παιδιά σας το Brawl Stars. Αυτό θα είναι διασκεδαστικό για όλους και έτσι θα αναπτύξετε σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί 

τους. 

5. Μπλοκάρετε την εφαρμογή Brawl Stars, αν το παιδί σας είναι κάτω των 9 ετών. 

6. Περιορίστε τον χρόνο που παίζουν τα παιδιά σας video games. Τα παιχνίδια αυτά, όπως και το Brawl Stars έχουν σχεδιαστεί για να είναι εθιστικά. 

 

 

Τα παιδιά έχουν 

πρόσβαση σε 

chat-rooms. 

Οι γονείς θα πρέπει να 

ανησυχούν 

περισσότερο για τα 

chat-rooms σε 

σύγκριση με το βίαιο 

περιεχόμενο. 
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