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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας ένα άτομο υιοθετεί ή 
υποστηρίζει ενεργά μια εξτρεμιστική ιδεολογία. Ενώ είναι 
από μόνη της ένα σημείο προβληματισμού μπορεί επίσης να 
παρασύρει ένα άτομο στην ένταξη και συμμετοχή σε βίαιες 
πράξεις και τρομοκρατικές ενέργειες
Source: NSPCC LEARNING Website: https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/radicalisation/

ΣΥΜΒΑΊΝΕΙ ΣΤΑΔΙΑΚΆ
Έτσι, τα παιδιά και οι νέοι που επηρεάζονται συχνά δεν 
συνειδητοποιούν το βαθμό στον οποίο έχουν υιοθετήσει ένα ακραίο 
τρόπο σκέψης.
Source: NSPCC LEARNING Website: https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/radicalisation/

ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ 
ΣΥΜΒΕΊ ΣΤΟΝ 
ΚΑΘΈΝΑ

Η σκέψη ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί ποτέ σε σας σας 
καθιστά τρωτούς, καθώς πιθανόν να κάνει δύσκολο να 
συνειδητοποιήσετε ότι πιθανόν να περνάτε από μια 
διαδικασία στρατολόγησης.



ΤΙ ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΚΆΝΩ ΑΝ 
ΥΠΟΨΙΑΣΤΩ ΌΤΙ ΣΥΜΒΑΊΝΕΙ 

ΚΆΤΙ ΠΑΡΑΞΕΝΟ;

Σκεφτείτε τις ακόλουθες καταστάσεις και να 
αναρωτηθείτε τι θα κάνατε εάν είχατε μπροστά σας τα 

ίδια δεδομένα.



ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ ΣΑΣ

Τι θα κάνεις;

Υπάρχει ένα κορίτσι που έχει έρθει 
με την οικογένειά της από τη Συρία 

δραπετεύοντας από τον τον πόλεμο.

Μετά την γυμναστική, η καλύτερη σας φίλη θεωρεί ότι 
θα ήταν αστείο εάν να πάρει τα ρούχα της από τα 
αποδυτήρια ‘για να γελάσετε’ και είναι μια αθώα 

πλάκα. 



Τι θα κάνεις;

ΜΕΤΆ ΤΑ 
ΜΑΘΉΜΑ
ΤΆ ΣΑς

Υπάρχει μια τεράστια διαδήλωση κατά των 
προσφύγων  στην πόλη σας. Οι φίλοι σου είπαν 

ότι όλοι στο Λύκειο θα πάνε, και ότι θα ήταν 
καλό, να φύγεις απ’ τα μαθήματα και να πας μαζί 

τους ως μέλος της παρέας.
Γνωρίζεις ότι σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, ορισμένοι 

άνθρωποι προβαίνουν σε βίαιες πράξεις κατά των 
προσφύγων, τους προσβάλλουν ή τους γελοιοποιούν. 



Τι θα κάνεις;

Ξαφνικά, αρχίζει να προσβάλλει τους 
ανθρώπους στο δρόμο, να γελάει μαζί τους 

και τον τρόπο που ντύνονται.

ΠΊΝΕΤΕ ΕΝΑ 
ΠΟΤΟ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΣΑΣ ΦΙΛΗ

Είχατε συναντηθεί στη 
γειτονιά της συμμαθήτριας 

σας που είναι πρόσφυγα 
απο τη Συρία. 



Τι θα κάνεις;

Όταν φτάσετε στο μέρος, ο φίλος σας και πέντε 
ακόμη παιδιά χτυπούν το μικρό αδελφό της 

προσφυγοπούλας συμμαθήτριας σου.

ΜΕΤΆ ΤΗΝ 
ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ 

ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ

Ακούς πολύ δυνατό θόρυβο στο 
διάδρομο.



Τι θα κάνεις;

Όλοι προσπαθούν να την αποφύγουν 
κοιτάζοντας μπροστά για να μην καθίσει μαζί 

τους κάτι που την κάνει να νιώθει άβολα. 

έχει έρθει ένα νέο κορίτσι από 
την Υεμένη, το οποίο έχει 

μεταναστεύσει για να ξεφύγει 
από τον πόλεμο στη χώρα της. 

Μετά την εισαγωγή της, 
προσπαθεί να βρει ένα άτομο 

για να καθίσει δίπλα του. 

Σήμερα στην 
τάξη σας 
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