


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.

ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Έτσι τα παιδία και νεαρά άτομα που επηρεάζονται 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/

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ

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

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

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

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

υιοθετεί ριζοσπαστικές θέσεις όσον αφορά τη
θρησκεία και τον πολιτικό της ρόλο 



HYPER

Απάθεια και αδιαφορία για τις
σχολικές ή επαγγελματικές

δραστηριότητες
 

Να μην ενδιαφέρεσαι για το
σχολείο ή τη δουλειά σου

κόβοντας δεσμούς και
επαφές με τα μέλη της

οικογένειάς σου ή στενούς
φίλους

Αναρωτήσου: Είναι φυσιολογικό αυτό; Τι προκαλεί
αυτή τη συμπεριφορά και στάση; 



HYPER

Η έκφραση απόλυτων
απόψεων και πίστη σε

ριζοσπαστικές
θρησκευτικές ερμηνείες

 
Υιοθέτηση υπερβολικών θεωριών
και ερμηνειών βάσει των οποίων

συγκεκριμένα άτομα ή ομάδες
ατόμων θεωρούνται εχθροί. Κάτι
που οδηγεί σε αρνητική και συχνά

επιθετική στάση απέναντί τους
 

Κάνε κριτική ανασκόπηση αυτών των απόψεων αλλά και
των ατόμων που τις διαδίδουν. Αναζήτησε και εξέτασε

προσεκτικά περισσότερες απόψεις και πεποιθήσεις
σχετικές με τα εν λόγω θέματα. Επιδίωξε να έχεις

επαφές με άτομα από τις ούτω καλούμενες εχθρικές
προς εσένα ομάδες 



HYPER

Η πεποίθηση ότι η θρησκεία
είναι η μοναδική πηγή ηθικών

αξιών που απειλούνται από
ομάδες ατόμων και

συμπεριφορές μέσα στην
κοινότητα 

 
Η έκφραση μίσους

απέναντι σε άλλα άτομα ή
συγκεκριμένες ομάδες

ατόμων Αναρωτήσου: Από που προέρχεται αυτή η άποψη
για άλλες κοινωνικές ομάδες; Τι οδήγησε (εσένα ή

το/η φίλο/η σου) σε αυτή την στάση; 



HYPER

Η χρήση βίας είναι
αποδεκτή όταν πρόκειται

για την προστασία της
θρησκευτικής πίστης. 

 

Στήριξη και απενοχοποίηση
επιθέσεων σε μειονότητες

γιατί θεωρούνται απειλή στη
θρησκεία και την παράδοση

 Είναι η βία πραγματικά ένας σωστός τρόπος έκφρασης
πίστης ή του σεβασμού προς την παράδοση; Σε ποιο βαθμό η
επιθετικότητα και το μίσος απέναντι σε περιθωριοποιημένα
και ευάλωτα άτομα συνάδουν με τα κηρύγματα και τις αξίες

της Εκκλησίας;  




