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ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Γ ΙΑ  ΤΗ 
Ρ ΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠ
ΟΙΗΣΗ 

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. 



Ενώ διάβαζες 
στη βιβλιοθήκη 

ένα email από ένα φίλο σου με το μήνυμα

Τι θα κάνεις; 

JOIN OUR FIGHT!
We are tired of talking! We want change and we want it NOW!  
Come tonight to our protest against police authority!

Have a look in our website to know what you shouldbring!

‘Έλα μαζί μας μη μείνεις απαθής.



Πώς νιώθεις γι’ αυτό;

Αποφασίζεις να 
το ψάξεις 

περισσότερο 
μέσω της 

ιστοσελίδας που 
προτείνεται.

Το πρώτο πράγμα που βλέπεις σε εκπλήσσει 
λίγο.

Η σελίδα προσφέρει συμβουλές για το πως μπορείς 
να καλύψεις το πρόσωπο σου ούτως ώστε να μπορείς 
να προβείς σε βανδαλισμούς χωρίς να ταυτοποιηθείς



Πως νιώθεις γι’ αυτό;

Πιο κάτω, 
στις 

προηγούμενες 
καταχωρήσεις

υπάρχει κάτι ακόμη πιο προβληματικό

Η σελίδα παρέχει μια κατάταξη των μελών της σύμφωνα με 
το βαθμό με τον οποίο έχουν δημιουργήσει 
προβλήματα στις αρχές.



Πως νιώθεις γι’ αυτό;

Υπάρχει 
επίσης μια 
λίστα με 

οδηγίες και 
υλικά για το 
πως μπορείς 
να φτιάξεις

μια μολότοφ την οποία μπορείς να ρίξεις στο αστυνομικό 
τμήμα και σε διάφορα κτίρια.



Τι θα κάνεις; 

Στο κάτω μέρος 
της 
ιστοσελίδας

πάρχει ένα μεγάλο μήνυμα

Σε καλεί να διαδώσεις τις πληροφορίες της σελίδας με τις 
επαφές σου και να τους καλέσεις να υποστηρίξουν την 
οργάνωση και τις δράσεις της



This work is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International License.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot 
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Εσύ τι θα έκανες; 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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