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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 συμπεριφοράς των 

χούλιγκαν.



Γοητεύεσαι ή να 
ενθουσιάζεται από βίαιες 

ενέργειες και καταστροφικές 
συμπεριφορές. 

Ξεκινάς να ενδιαφέρεσαι και 
να ελκύεσαι από βίαια 

επεισόδια απέναντι στην 
αστυνομία ή μεταξύ οπαδών 

Αναρωτήσου: Τι σχέση έχουν τέτοια 
επεισόδια και συμπεριφορές με τον 
αθλητισμό και το πάθος σου για την ομάδα 
σου;. 



Η πεποίθηση ότι βίαιες 
ομάδες οπαδών είναι οι 
μοναδικοί πραγματικοί 
προστάτες της ομάδας. 

Να είσαι πεπεισμένος ότι οι βίαιοι 
οπαδοί είναι η ψυχή της ομάδας και 

ότι τα επεισόδια που προκαλούν 
προσθέτουν συμβάλουν στην ιστορία 

και την αίγλη της ομάδας. 
Προσπάθησε να διαχωρίσεις το πάθος από την 

αλητεία. Το να είσαι ένθερμος και πιστός 
υποστηρικτής μίας ομάδας δεν σημαίνει ότι πρέπει 

να είσαι επιθετικός απέναντι σε άλλους. 



Να θεωρείς άλλους 
οπαδούς και την αστυνομία 
εχθρούς με τους οποίους 

είσαι σε μόνιμη διαμάχη και 
απέναντί στους οποίους 
πρέπει να υπερισχύσεις 

Η ανάπτυξη μία στάσης και 
νοοτροπίας βάσει της οποίας το 

γήπεδο είναι εμπόλεμη ζώνη 
όπου οι οπαδοί της ομάδας σου 

πρέπει να επιτεθούν και να 
υποτάξουν τους οπαδούς άλλων 

ομάδων.

Το να είσαι οπαδός είναι μία μορφή 
παθιασμένης υποστήριξης της ομάδας σε χαρές 

και λύπες. Δεν θα έπρεπε να συγχέεται με 
αντικοινωνική και βάναυση συμπεριφορά που 
έχει να κάνει με επιθέσεις σε άλλα άτομα και 

επεισόδια 



Αναμειγνύεσαι σε 
βίαιες ομάδες 

οπαδών

Υιοθετείς το στυλ και τον τρόπο 
συμπεριφοράς των βίαιων 

οπαδών προσπαθώντας να 
τύχεις αναγνώρισης αλλά και να 

ενταχθείς σε αυτούς. Αναρωτήσου: Έχουν στα αλήθεια κάτι να κάνουν με 
τον αθλητισμό και την ομάδα αυτές οι ομάδες ή 

μήπως τα χρησιμοποιούν σαν διέξοδο και δικαιολογία 
για να εκφράσουν τις βίαιες τάσεις τους. Τι έχεις να 
κερδίσεις από το να κτυπήσεις ένα αντίπαλο οπαδό ή 

ένα άτομο γενικότερα; Δεν νομίζεις ότι η βία είναι 
ένα όριο που δεν πρέπει να ξεπεράσεις;
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