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ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ 

Είναι μία διαδικασία δια μέσω της οποίας το άτομο καταλήγει να υποστηρίζει ή
να είναι αναμεμειγμένο σε εξτρεμιστικές ιδεολογίες. Μπορεί να οδηγήσει ένα
άτομο στο να ελκύεται από τρομοκρατικές μεθόδους και θεωρίες που είναι εξ
’ορισμού μία μορφή βίας. 
Πηγή: ΙστοσελίδαNSPCC LEARNIG  

https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/radicalisation/ 

Έτσι τα παιδία και τα νεαρά άτομα που επηρεάζονται είναι πιθανόν να μην έχουν
ξεκάθαρη αντίληψη του τι είναι αυτό που τους ελκύει και υποστηρίζουν. 

Πηγή: ΙστοσελίδαNSPCC LEARNIG 

https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/radicalisation/ 

Το να σκεφτόμαστε ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί σε
σένα, σε καθιστά ευάλωτο, καθώς θα είναι δύσκολο να αντιληφθείς ότι
προσπαθούν να σε στρατολογήσουν.



ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Συμπεριφορές και πράξεις που καταδεικνύουν ότι είτε
εσύ ή κάποιο οικείο σου πρόσωπο αρχίζει να υιοθετεί

εθνικιστικές αντιλήψεις.



Νιώθεις καταδιωκόμενος
και ότι απειλείσαι 

Να είσαι εχθρικός απέναντι σε
άτομα που ανήκουν σε άλλες

εθνικές ομάδες, έχουν
διαφορετικές θρησκευτικές
πεποιθήσεις, σεξουαλικές
προτιμήσεις ή πολιτιστικό

υπόβαθρό, ιδιαίτερα απέναντι
στους Μουσουλμάνους

Αναρωτήσου: Ποια είναι η πραγματική πηγή των απόψεων 
αυτών; Υπάρχουν όντως αδιάσειστα στοιχεία και ενδείξεις που 

να δικαιολογούν αυτή σου τη στάση και τα συναισθήματα; 
Ποιος προωθεί αυτού του είδους τις αντιλήψεις; Έχεις 

προσπαθήσει να διερευνήσεις ποτές θέσεις που αντικρούουν 
αυτή την ρητορική; 



Έκφραση απλοϊκών και 
μεροληπτικών 
απόψεων σχετικά με 
τους μετανάστες και 
άλλες μειονότητες. 

Κοινοποίηση Εξτρεμιστικών ή
διχαστικών απόψεων, ιδιαίτερα

όσων αφορά τους μετανάστες, άτομα
ΛΟΑΤΙ και το Ισλάμ μέσω κοινωνικών

δικτύων
Χρησιμοποίησε κριτική σκέψη και προσπάθησε να αποφύγεις
υπερβολικές και απόλυτες απόψεις και πεποιθήσεις. Λάβε τα

απαραίτητα μέτρα και πληροφόρηση για να διευρύνεις τις γνώσεις, 
τον τρόπο σκέψης και τις εμπειρίες σου, ώστε να είσαι σε θέση να

αξιολογείς με αντικειμενικότητα τις εξελίξεις και τα γεγονότα
λαμβάνονταςπάντα υπόψη όλα τα δεδομένα. 



Σημαντική αλλαγή στην 
εμφάνιση και τον τρόπο 
ντυσίματος, υιοθετώντας 
σύμβολα που συνδέονται με 
ακροδεξιές εθνικιστικές 
οργανώσεις 

Πιστεύεις ότι οι συμπατριώτες
σου βρίσκονται υπό την απειλή
ενός εθνικού και πολιτιστικού
αφανισμού και είσαι έτοιμος να

‘αναλάβεις δράση’ για να το
αποτρέψεις

Προσπάθησε να θέσεις τις απόψεις αυτές υπό 
αμφισβήτηση διερευνώντας διαφορετικές 

προσεγγίσεις και επιχειρήματα που πιθανόν να 
καταρρίπτουν τις θέσεις των ομάδων αυτών 



Να εγκρίνεις ή και
να υποστηρίζεις τη
χρήση βίας

Συνδέεσαι με ακροδεξιές ομάδες και
οργανισμούςπου χρησιμοποιούν

βίαιες μεθόδους για ναπροωθήσουν
τις θέσεις τους απέναντι στους
μετανάστες και άτομα άλλων

εθνικοτήτων
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