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ΣΥΜΒΑΊΝΕΙ ΣΤΑΔΙΑΚΆ 

ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΣΥΜΒΕΊ ΣΤΟΝ ΚΑΘΈΝΑ 

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/

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/

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 υποπτεύομαι ότι 
κάτι παράξενο θα συμβεί; Σκέψου τις 
ακόλουθες καταστάσεις και πώς θα 

αντιδρούσες. 



Υπάρχει μια 
διαδήλωση στην 
πόλη σας για την 
προώθηση των 

δικαιωμάτων των 
γυναικών και της 
ισότητας μεταξύ 

των φύλων

Πώς θα ένιωθες; 

Θεωρείς ότι είναι ένας καλός σκοπός που αξίζει 
να υποστηρίξεις

Αλλά μόλις είστε εκεί, βλέπεις άτομα που συμμετέχουν 
στη διαδήλωση να κορίτσια διαπράττουν  βανδαλισμούς



Πώς θα ένιωθες; 

όλοι οι συμμετέχοντες έχουν πανό με μηνύματα 
για ίσα δικαιώματα μεταξύ ανδρών και γυναικών

Αλλά υπάρχει και μια ομάδα κοριτσιών 
που το πανό τους εμπεριέχει ρητορική 

μίσους προς τους άνδρες. 

Κατά τη 
διάρκεια της 
διαδήλωσης



Πώς θα ένιωθες;

Η διαδήλωση 
οδηγήθηκε 
στο Λύκειο 

σου

και οι διαδηλωτές έχουν κλείσει την είσοδο 
μη επιτρέποντας στους μαθητές να 

παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους



Μαζί με 
κάποιους φίλους 

καταφέρνεις να μπεις 
στο σχολείο 

αλλά και πάλι είναι δύσκολο να παρακολουθήσετε τα 
μαθήματα σας καθώς οι διαδηλωτές κάνουν τεράστιο 

θόρυβο χτυπώντας τηγάνια.

Πώς θα ένιωθες;



στο Λύκειο σας, όλες οι 
τάξεις έχουν καταστραφεί 

και οι τοίχοι των 
αιθουσών είναι γεμάτοι 

γκράφιτι.

Το προσωπικό αποφάσισε να το κλείσει για λίγες 
μέρες για να γίνουν οι απαραίτητες επιδιορθώσεις 

και ως αποτέλεσμα δεν είστε σε θέση να 
παρακολουθήσετε τα μαθήματά σας. 

Πώς θα ένιωθες; 

Την επόμενη 
μέρα
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