
Ισλαμικός ριζοσπαστισμός

Παρουσιάστηκε από το The Rural Hub

ΠΟΡΟΙ HYPER SELF- HELP



ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

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

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ
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: Ιστοσελίδα NSPCC LEARNIG: https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/radicalisation/

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ 
ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ

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 αντιλήψεις και τρόπο σκέψη του 
ριζοσπαστικού Ισλαμισμού.



Να νιώθεις 
παραγκωνισμένος και 
αποξενωμένος από την 

τοπική κοινωνία

Να έχεις την αίσθηση ότι 
είσαι θύμα 

προκαταλήψεων και 
αποξένωσης. 

Αναρωτήσου: Τι πραγματικά προκαλεί αυτή 
την έλλειψη σύνδεσης; Είναι λόγω της 

θρησκείας σου ή μήπως είναι κάτι άλλο; 
Τι βήματα πήρες για να το διαχειριστείς αυτό 
το αίσθημα και να αναπτύξεις τις σχέσεις σου 

με τους γύρω σου; 



Ελκύεσαι από 
ριζοσπαστικές 
ερμηνείες και 
εξτρεμιστικές 
πεποιθήσεις 

Απορρίπτεις τους κανόνες και 
τον τρόπο σκέψης της 
κοινωνίας βάσει των 
θρησκευτικών σου 

πεποιθήσεων και αρνείσαι να 
δεχθείς άλλες απόψεις και 

οπτικές

Έλεγξε τα συναισθήματα σου και εξάσκησε 
αυτοέλεγχο, κάνει μια προσπάθεια να αξιολογήσεις τις 
απόψεις σου και τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται 

οι θρησκευτικές σου πεποιθήσεις δείχνοντας 
ενσυναίσθηση και δεκτικότητα απέναντι στα πιστεύω 

των άλλων



Γίνεσαι διαρκώς και πιο 
αντιδραστικός, και 

κηρύσσεις συνεχώς τις 
θρησκευτικές σου 
πεποιθήσεις στους 

άλλους

Εκφράζεσαι καταχρηστικά 
και προσπαθείς να 

επιβληθείς στους γύρω 
σου

Χρησιμοποίησε κριτική σκέψη και απέφυγε 
απλοϊκές απόψεις που βλέπουν τα πάντα ως 
μαύρο ή άσπρο χωρίς να αναγνωρίζουν πόσο 

σύνθετες και πολύπλοκες είναι οι διεθνείς 
εξελίξεις.   Υιοθέτησε μια πιο ανοιχτή στάση και 

προσπάθησε να εξερευνήσεις διαφορετικές 
πηγές πληροφόρησης και απόψεις



Εκφράζεσαι με 
μίσος απέναντι σε 

άλλα άτομα ή 
ομάδες ατόμων. 

Υιοθετείς σύμβολα που 
καταδεικνύουν σύνδεση ή 

στήριξη βίαιων εξτρεμιστικών 
ομάδων 

Είναι υψίστης σημασίας να κατανοήσεις ότι 
Εξτρεμιστές Ισλαμιστές διαλέγουν συγκεκριμένα 

κομμάτια των Ισλαμικών κηρυγμάτων για να 
προωθήσουν τη βία. Μια θέση που αποκηρύσσουν 
κορυφαίοι διανοητές του Ισλάμ τονίζοντας ότι το 

Κοράνι απαγορεύει τόσο το φόνο όσο και την 
αυτοκτονία 
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