
 

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει συμπεριφορές 
που σχετίζονται με θέματα πολιτικών, 
θρησκευτικών και κοινοτικών δραστηριοτήτων 
και χαρακτηρίζονται από ειρηνικές ενέργειες και 
δημοκρατικά μέσα έκφρασης. 

• Ένθερμη υποστήριξη πεποιθήσεων ενώπιον 
της οικογένειας και στενών φίλων 

• Υιοθέτηση ορατών χαρακτηριστικών (ντύσιμο, 
γενειάδα, ξυρισμένο κεφάλι, θρησκευτικά 
σύμβολα, τατουάζ κ.λπ.) για την έκφραση της 
ταυτότητάς τους και του αισθήματος του 
ανήκειν 

• Ενεργή εμπλοκή στα μέσα κοινωνικής  
δικτύωσης 

• Ειρηνική υποστήριξη ενός σκοπού που 
σχετίζεται με μια κοινότητα, ομάδα ανθρώπων 
ή ένα άτομο 

• Εκδήλωση έντονου ενδιαφέροντος για 
τρέχουσες εθνικές και/ή διεθνής εκδηλώσεις 

• Έκφραση της επιθυμίας επανένταξης ή 
αυξημένης εμπλοκής σε θρησκευτικά γεγονότα, 
πολιτικά κινήματα ή άλλες δραστηριότητες 
προσωπικής ταυτότητας 

•  Αλλαγή ή υιοθέτηση νέων θρησκευτικών, 
πολιτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων 

• Επιμονή σε διατροφικές απαιτήσεις λόγω 
πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων 

• Έκφραση της ανάγκης για ενθουσιασμό ή 
περιπέτεια 

• Επιθυμία αντιμετώπισης κοινωνικών αδικιών 

• Διακοπή δεσμών με τα μέλη της οικογένειας 
και με στενούς φίλους για τη αποκλειστική 
συμμετοχή στο νέο κύκλο γνωριμιών ή φίλων, 
λόγω ασυμβίβαστων και εξτρεμιστικών 
πεποιθήσεων 

• ‘Νομιμοποίηση’ ή υποστήριξη της χρήσης βίας 
για χάρη κάποιων πεποιθήσεων ή ιδεολογίας 

• Απόκρυψη του νέου τρόπου ζωής, πιστεύω και 
πεποιθήσεων από τα μέλη της οικογένειας και 
στενούς φίλους (είτε διαδικτυακά είτε στην 
πραγματική ζωή) 

• Ενδοτικότητα σε ριζοσπαστικά άτομα ή 
ομάδες γνωστές ως εξτρεμιστικές 

• Ξαφνική αδιαφορία για επαγγελματικές ή 
σχολικές δραστηριότητες 

• Επίδειξη συμβόλων που εκφράζουν σύνδεση ή 
υποστήριξη σε γνωστές βίαιες εξτρεμιστικές 
ομάδες 

• Εμμονή σε θεωρίες συνωμοσίας, μεσσιανικές 
απόψεις ή αφηγήσεις για το τέλος του κόσμου 

• Έκφραση απειλητικών, εμποτισμένων με 
μίσος ή μειωτικών απόψεων απέναντι σε άλλα 
άτομα ή ομάδες (που συχνά θεωρούνται 
αντίπαλοι ή εχθροί) 

• Χρήση απειλητικών ή εκφοβιστικών 
χειρονομιών προς άτομα ή ομάδες που είναι 
ενάντια στις δικές τους πεποιθήσεις ή 
ιδεολογίες 

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει συμπεριφορές 
που σχετίζονται με την απαρχή μιας ριζικής 
πορείας ενός ατόμου. Χαρακτηρίζεται από οξεία 
δυσπιστία προς τον έξω κόσμο και υπερίσχυση 
απόψεων που δικαιολογούν τη χρήση βίας για 
την επίτευξη των στόχων ή την προώθηση των 
πιστεύω ενός ατόμου. 

• Έκφραση απολύτων θέσεων για την αλήθεια, 
παράνοια ή υπερβολικής δυσπιστία 

• Ξαφνική υιοθέτηση συμπεριφορών που 
δημιουργούν ρήξη με τις οικογενειακές 
πρακτικές 

• Ανάλωση σε θεωρίες συνωμοσίας και 
διαπλοκές 

• Απομάκρυνση από κοντινά άτομα και το 
σύνηθες κοινωνικό κύκλο 

• Ξαφνική αλλαγή συνηθειών 

• Έντονη αίσθηση θυματοποίησης και 
απόρριψης εξαιτίας της επιλεγόμενης 
ταυτότητας και πεποιθήσεων 

• Απόρριψη κανόνων και κανονισμών των 
οργανισμών που έρχεται σε επαφή (σχολείο, 
εργασία, αθλητικές οργανώσεις κ.λπ.) σύμφωνα 
με την ιδεολογία, πολιτικές και θρησκευτικές 
πεποιθήσεις 

• Άρνηση συμμετοχής σε ομαδικές 
δραστηριότητες ή επαφής με συγκεκριμένα 
άτομα λόγω θρησκείας, εθνικότητας, χρώματος 
δέρματος, φύλου ή σεξουαλικού 
προσανατολισμού 

• Ανάγκη για επιβολή ή ελέγχου χάρη 
συγκεκριμένων πεποιθήσεων ή ιδεολογιών 

• Δυσκολία επανεκτίμησης των απόψεων του και 
αναγνώρισης της αξίας άλλων απόψεων 

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει προβληματικές 
συμπεριφορές, περιλαμβανομένων 
συμπεριφορών που δείχνουν μια αυξημένη 
ταύτιση με μια πεποίθηση ή μια ιδεολογία (που 
προκύπτουν από θέματα αυτοεκτίμησης), 
καταλήγοντας σε σημαντικές αλλαγές στην 
συμπεριφορά. 

• Συμμετοχή σε δραστηριότητες βίαιων 
εξτρεμιστικών ομάδων, ανεξάρτητα με ποια 
μέσα (υλικά, οικονομικά ή φυσικά) 

• Στρατολόγηση ατόμων για βίαιο εξτρεμιστικό 
σκοπό (ή ενθάρρυνση της αφοσίωσής τους σε 
αυτό το σκοπό) 

• Επαφή με ομάδες γνωστές ως βίαιες και 
εξτρεμιστικές, είτε διαδικτυακά είτε στην 
πραγματική ζωή 

• Ενίσχυση των προσωπικών πεποιθήσεων 
μέσω συχνής διαβούλευσης μέσω βίαιων και 
εξτρεμιστικών ιστοσελίδων 

• Διάπραξη ή σχεδιασμός βίαιων ή γεμάτων 
μίσος ενεργειών (βανδαλισμοί, επιθέσεις κ.λπ.) 
βασισμένες σε ιδεολογικά κίνητρα ή 
εξτρεμιστικές πεποιθήσεις 

• Επιδίωξη απόκτησης και χειρισμού όπλων 
(πυροβόλων, εκρηκτικά κ.λπ.) εκτός των 
νομικών πλαισίων 

• Εκδήλωση ενδιαφέροντος ή σχεδιασμού 
ταξιδιού σε περιοχές συγκρούσεων ή σε 
περιοχές όπου ενεργούν βίαιες εξτρεμιστικές 
ομάδες 

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει συμπεριφορές 
που επιδεικνύουν την απόλυτη και φανατική 
πίστη σε μια ιδεολογία ή πεποίθηση, και 
οδηγούν τα άτομα να αντιλαμβάνονται τη βία 
ως το μόνο νόμιμο και έγκυρο μέσο δράσης. 
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