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Σύνοψη κύριων σημείων 

Τα τελευταία χρόνια η ριζοσπαστικοποίηση προς βίαιες εξτρεμιστικές και τρομοκρατικές θέσεις θεωρείται μια 

αυξανόμενη απειλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα Erasmus+ «Συμβουλευτική νέων για την 

αντιμετώπιση της Ριζοσπαστικοποίησης (Ycare)» ανταποκρίνεται στο φαινόμενο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

η διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική καταπολέμηση της διασυνοριακής 

ριζοσπαστικοποίησης και τρομοκρατίας. Το έργο Ycare υλοποιείται από εμπειρογνώμονες σε διάφορους τομείς, 

συναφείς με τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης. Επαγγελματίες στον τομέα της 

εκπαίδευσης και ερευνητές στο πεδίο της ριζοσπαστικοποίησης συνδυάζουν τα πλεονεκτήματά τους και 

συνεργάζονται για την ανάπτυξη προϊόντων, τα οποία διατίθενται σε όσους εργάζονται με τη νεολαία, ως 

εργαλεία για την ανίχνευση και την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης. Έχουν υλοποιηθεί διάφορα έργα 

στον τομέα της ριζοσπαστικοποίησης, οδηγώντας σε μία αυξανόμενη βάση γνώσεων. Ένας από τους στόχους 

του έργου Ycare είναι να μοιραστεί τις υπάρχουσες γνώσεις σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση που θα 

μπορούσαν να είναι χρήσιμες για τους συμβούλους της νεολαίας σε όλη την Ευρώπη. Εστιάζουμε σε 

συμβούλους νεολαίας όλων των ειδών, από τους εκπαιδευτικούς έως το προσωπικό των κοινωνικών 

υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα του έργου, ή αλλιώς προϊόντα, σύμφωνα με την ορολογία του προγράμματος 

ERASMUS+, μπορεί να είναι χρήσιμα σε όλους τους επαγγελματίες που εργάζονται με νέους ανθρώπους 

ευπαθείς στη ριζοσπαστικοποίηση ή που έχουν ήδη ριζοσπαστικοποιηθεί. 

Το έργο Ycare θεωρείται μοναδικό λόγω της επικέντρωσής του στη σχέση μεταξύ της ριζοσπαστικοποίησης και 

της παιδαγωγικής. Μέχρι σήμερα, οι παιδαγωγικές ρίζες της ριζοσπαστικοποίησης δεν έχουν λάβει μεγάλη 

προσοχή ενώ υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι μπορούν να εντοπιστούν οι κίνδυνοι της εκπαίδευσης και οι 

προστατευτικοί παράγοντες που έχουν μεγάλη σημασία για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και τη 

συμπτωματική της θεραπεία. Η εκπαίδευση είναι σημαντική για την πρόληψη και μπορεί να ενσωματωθεί σε 

ολοκληρωμένα προγράμματα που αποβλέπουν στην απο-ριζοσπαστικοποίηση ή την αποδέσμευση. Το έργο 

Ycare είναι προσανατολισμένο στην πρακτική της παροχής συγκεκριμένων δραστηριοτήτων για άμεση χρήση. 

Προκειμένου να δημιουργηθεί μια σταθερή βάση για το έργο, πραγματοποιήσαμε μια αξιολόγηση των αναγκών 

των επαγγελματιών πρώτης γραμμής σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η αξιολόγηση των αναγκών περιλάμβανε 

ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν επαγγελματίες στον τομέα της 

συμβουλευτικής για τη νεολαία σχετικά με τις απόψεις τους για το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης καθώς 

και τις δικές τους ανάγκες ως επαγγελματίες. Επιπλέον, μερικές δεκάδες επαγγελματίες έδωσαν συνεντεύξεις 

προκειμένου να αποκτηθεί μια βαθύτερη κατανόηση της συνειδητοποίησης και της κατανόησης της 

ριζοσπαστικοποίησης καθώς και του οράματός τους για το δικό τους ρόλο, ως επαγγελματίες, στην 

καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Η αξιολόγηση των αναγκών διεξήχθη από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο 

του 2016. 

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των συμβούλων νεολαίας που αποκαλύφθηκαν από το 

ερωτηματολόγιο και τις συνεντεύξεις, οι συνεργάτες του έργου Ycare ανέπτυξαν το παρόν εγχειρίδιο καθώς και 

μια εργαλειοθήκη. Μπορεί να ανατρέξει κανείς και στα δύο μέσω του ιστότοπου Ycare: https://www.ycare.eu. 

Στον ιστότοπο του έργου Ycare, οι επαγγελματίες μπορούν επίσης να βρουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά 

με το έργο με τη μορφή ενημερωτικών δελτίων. Τα προϊόντα που αναπτύχθηκαν είναι τα ακόλουθα: 

Εγχειρίδιο 

Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες για τη διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης, τους παράγοντες που 

την διέπουν, τον ρόλο των ριζοσπαστικοποιημένων οργανώσεων και τη χρήση των ψηφιακών μέσων. Ιδιαίτερη 

προσοχή δίνεται στη σχέση μεταξύ ριζοσπαστικοποίησης και εκπαίδευσης. Περιγραφές των πιο σημαντικών 

https://www.ycare.eu/
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ριζοσπαστικών ρευμάτων στην Ευρώπη - το ριζοσπαστικό Ισλάμ, η άκρα δεξιά και η άκρα αριστερά καλύπτονται 

επίσης από το εγχειρίδιο. Ένα μέρος του εγχειριδίου είναι αφιερωμένο στις κατευθυντήριες γραμμές για την 

ενημέρωση σχετικά με την υποστήριξη των νέων. Σε αυτό το τμήμα εξετάζονται οι στρατηγικές που 

χρησιμοποιούνται προκειμένου να βοηθήσουν ευάλωτα νεαρά άτομα να αντιμετωπίσουν νωρίς τις δυσκολίες 

τους και να αποτρέψουν την κλιμάκωση των προβλημάτων τους. Δίδεται προσοχή στις στρατηγικές έγκαιρης 

ανίχνευσης, στις στρατηγικές πρόληψης, στις στρατηγικές παρέμβασης και στις στρατηγικές εξόδου. Οι 

κατευθυντήριες γραμμές που περιγράφονται στο εγχειρίδιο συνδέονται στενά με την παρεχόμενη 

εργαλειοθήκη, καθώς η τελευταία προτείνει μέτρα για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης.  

Εργαλειοθήκη 

Η παρεχόμενη εργαλειοθήκη αποτελείται από τρία διακριτά τμήματα.  

Το πρώτο περιέχει δραστηριότητες. Συγκεκριμένα περιέχει εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή ασκήσεων για 

άμεση χρήση σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο. Οι δραστηριότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς 

πρόληψης αλλά μπορεί επίσης να είναι χρήσιμες σε ένα περιβάλλον όπου οι σύμβουλοι εργάζονται με 

ριζοσπαστικοποιημένη νεολαία. 

Το δεύτερο τμήμα περιέχει καλές πρακτικές. Σε χώρες όπως η Ολλανδία και η Γερμανία πραγματοποιήθηκαν 

πολλές επιτυχημένες πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης. Οι καλές 

πρακτικές δείχνουν τι είδους προσπάθειες καταβάλλονται για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και την 

παρέμβαση για την αποτροπή της. Χρησιμεύουν ως πηγή έμπνευσης για την περαιτέρω ανάπτυξη 

προγραμμάτων καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης σε χώρες της Ευρώπης. 

Το τρίτο τμήμα περιέχει υλικό ευαισθητοποίησης όπως: γενικά εργαλεία, εργαλεία πολυμέσων, ενημερωτικό 

υλικό. Αυτό το υλικό θα βοηθήσει τους επαγγελματίες να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα για το φαινόμενο της 

ριζοσπαστικοποίησης. Επιπλέον του παρόντος εγχειριδίου, το υλικό αυτό θα βοηθήσει τους επαγγελματίες στην 

ανίχνευση της ριζοσπαστικοποίησης. 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα και εφαρμογή για κινητά 

Μια διαδικτυακή πλατφόρμα και μία κινητή εφαρμογή έχουν αναπτυχθεί για την υποστήριξη της 

δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου. Η πλατφόρμα και η εφαρμογή για κινητά διευκολύνουν την 

αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών. Υποστηρίζει την ηλεκτρονική διαχείριση, 

αποθήκευση και παρουσίαση του περιεχομένου, δημιουργώντας τις απαραίτητες συνθήκες για ένα δυναμικό 

περιβάλλον διδασκαλίας.   
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0    Εισαγωγή: Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις οδηγίες 
 

Αν ενδιαφέρεστε για το έργο Ycare, οι στόχοι και η προσέγγισή του παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 1. Ξεκινάμε 

με μια σύντομη επισκόπηση του θέματος της ριζοσπαστικοποίησης και της ανάγκης για μια παιδαγωγική 

προσέγγιση στο θέμα αυτό. Στη συνέχεια εξηγούμε, σύντομα, το ρόλο της συμβουλευτικής της νεολαίας στην 

Ευρώπη και τις ανάγκες των συμβούλων της νεολαίας σχετικά με το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης. Δίνουμε 

μια επισκόπηση άλλων ευρωπαϊκών έργων και ολοκληρώνουμε αυτό το κεφάλαιο με τη συμβολή του έργου 

Ycare. 

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης, πηγαίνετε στο 

Κεφάλαιο 2. Πρώτα συζητείται το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης. Σε αυτή την παράγραφο θα εξηγηθούν 

τα χαρακτηριστικά ενός ριζοσπαστικοποιημένου ατόμου και οι αντιπαραθέσεις γύρω από τον ορισμό της 

ριζοσπαστικοποίησης. Στη συνέχεια, θα αποκαλυφθεί η αποκαλούμενη «σκάλα» προς την τρομοκρατία 

προκειμένου να αποκτηθεί μία καλύτερη εικόνα για τα στάδια που περνά ένα ριζοσπαστικοποιημένο άτομο. Το 

μοντέλο απεικονίζει τη διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης μέσω της μεταφοράς μιας σκάλας. Στη συνέχεια, 

συζητούμε τους παράγοντες ενεργοποίησης της διαδικασίας ριζοσπαστικοποίησης. Οι παράγοντες 

ενεργοποίησης είναι συγκεκριμένα γεγονότα που ενεργοποιούν τη ριζοσπαστικοποίηση ή από-

ριζοσπαστικοποίηση, σε αναγνωρίσιμη μορφή. Στη συνέχεια, γίνεται διάκριση μεταξύ διαφόρων τύπων 

ριζοσπαστικοποιημένων ατόμων. Όπως θα καταστεί σαφές, τα άτομα με κάποιο προφίλ 

ριζοσπαστικοποιημένου είναι περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητα σε ορισμένους παράγοντες ενεργοποίησης. 

Η επόμενη παράγραφος αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα ριζοσπαστικοποιημένα άτομα. Θα δοθεί 

προσοχή στις οργανωτικές δομές ριζοσπαστικοποιημένων ομάδων καθώς και στα άτομα που αυτό-

ριζοσπαστικοποιούνται: οι μοναχικοί λύκοι. Στη συνέχεια, περιγράφουμε εν συντομία ριζοσπαστικοποιημένες 

ιδεολογίες, όπως η ριζοσπαστικοποιημένη ακροδεξιά, η ριζοσπαστικοποιημένη άκρα-αριστερά και το 

ριζοσπαστικοποιημένο Ισλάμ. 

Εάν σας ενδιαφέρει το τι λειτουργεί για τους συμβούλους νέων ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 3. Το κεφάλαιο αυτό 

εξηγεί τους στόχους και τις μεθόδους διαφορετικών πρακτικών. Αρχίζουμε με πρακτικές έγκαιρης 

ανίχνευσης/διάγνωσης της ριζοσπαστικοποίησης ακολουθούμενες από δραστηριότητες πρόληψής της. Στη 

συνέχεια, παρουσιάζονται τρεις διαφορετικοί τύποι παρεμβάσεων. Αυτές εστιάζουν στην ενδυνάμωση και 

εμπλοκή της κοινότητας, στην οικογενειακή υποστήριξη και στην παροχή εναλλακτικών αφηγήσεων. Στο 

τελευταίο κεφάλαιο συζητούνται στρατηγικές εξόδου. Στην τελευταία παράγραφο πραγματοποιούμε τη 

σύνδεση με την εργαλειοθήκη του έργου Ycare, το οποίο περιέχει Καλές Πρακτικές και Δραστηριότητες. 
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1. Συμβουλευτική νεολαίας και ριζοσπαστικοποίηση  
 

1.1 Εισαγωγή 

 

Ο σκοπός του έργου Ycare είναι να ευαισθητοποιήσει τους επαγγελματίες της πρώτης γραμμής που εργάζονται 

με τη νεολαία σε θέματα σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση. Θέλουμε να τονίσουμε ότι είναι πλέον καλά 

εφοδιασμένοι για να εντοπίσουν και να απαντήσουν σωστά στη ριζοσπαστικοποίηση στο χώρο εργασίας τους. 

Οι επαγγελματίες της πρώτης γραμμής μπορούν να συμβάλουν σημαντικά σε αυτό το ζήτημα και σε αυτούς 

περιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, οι αστυνομικοί της κοινότητας, οι 

εργαζόμενοι για την προστασία των παιδιών καθώς και οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης και ψυχικής υγείας. 

Δυνητικά, οι επαγγελματίες της πρώτης γραμμής έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν 

άτομα που μπορεί να είναι ευάλωτα. Οι επαγγελματίες της πρώτης γραμμής δεν έχουν πάντα επαρκή 

κατανόηση της ριζοσπαστικοποίησης, δεν κατανοούν απαραίτητα τα προειδοποιητικά σημάδια ούτε γνωρίζουν 

τι πρέπει να κάνουν ως αντίδραση. Ως εκ τούτου, απαιτείται μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε αυτό το θέμα. 

Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να παρέχουμε στους επαγγελματίες της πρώτης γραμμής στρατηγικές απο-

ριζοσπαστικοποίησης, δέσμευσης και ενδυνάμωσης της αίσθησης της κοινότητας, εκπαίδευσης των νέων και 

οικογενειακής στήριξης. 

Στο έργο Ycare "Συμβουλευτική νέων για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης: μια παιδαγωγική 

προσέγγιση", συλλέξαμε και αναπτύξαμε υλικά και μεθόδους για να παρέχουμε υποστήριξη σε επαγγελματίες 

πρώτης γραμμής που εργάζονται με την νεολαία. Έχουν αναπτυχθεί λοιπόν τα ακόλουθα προϊόντα: 

Μια εργαλειοθήκη που αποτελείται από τρία στοιχεία: 

 Δραστηριότητες 

 Καλές πρακτικές 

 Υλικό ευαισθητοποίησης 

Oι παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες που αναφέρονται στην εργαλειοθήκη. 

Τα προϊόντα διατίθενται σε διάφορες γλώσσες, στις γλώσσες των εταίρων του έργου, διαθέσιμες δωρεάν ως 

έγγραφα PDF, στο δικτυακό τόπο του έργου: www.ycare.eu. 
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Σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές ξεκινάμε με μια σύντομη επισκόπηση του θέματος της 

ριζοσπαστικοποίησης (1.2) και της ανάγκης για μια παιδαγωγική προσέγγιση (1.3). Στη συνέχεια, εξηγούμε 

σύντομα τον ρόλο της συμβουλευτικής της νεολαίας στην Ευρώπη (1.4) και τις ανάγκες των συμβούλων της 

νεολαίας για το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης (1.5). Στο πλαίσιο αυτού του έργου δεν είναι δυνατόν να 

απαντηθούν όλες οι αναφερόμενες ανάγκες. Ολοκληρώνουμε με τη συμβολή του έργου Ycare. 
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1.2 Η ριζοσπαστικοποίηση στη σημερινή Ευρώπη 

 

Τα τελευταία χρόνια, η ριζοσπαστικοποίηση προς βίαιες εξτρεμιστικές και τρομοκρατικές θέσεις αποτελούσε 

αυξανόμενη απειλή στην περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις (π.χ. οι 

επιθέσεις της Τζιχάντ στην Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και το Βέλγιο) και η αύξηση των νέων που 

συμμετείχαν ή εκφράζουν συμπάθεια προς αυτές, καθώς και άλλα είδη εξτρεμιστικών ομάδων (π.χ. 

υπερεθνικιστές, νεοναζί) ή άλλες μορφές βίας και μη ανεκτικότητας (π.χ. εγκλήματα ανηλίκων, χουλιγκανισμός, 

ξενοφοβία, ισλαμοφοβία, εγκλήματα μίσους που απευθύνονται σε εθνοτικές μειονότητες, ομοφυλοφοβία και 

βία κατά των ανήλικων φύλων) (ECRI, 2014 · Ramalingan, 2014)  έχουν θέσει το ζήτημα της ριζοσπαστικοποίησης 

ως προτεραιότητα και πρόκληση στην πολιτική ατζέντα. 

Οι πολιτικές στην ΕΕ απευθύνονται στη συντονισμένη δράση του άμαχου πληθυσμού και των δημόσιων αρχών 

με στόχο την ανίχνευση και την έγκαιρη παροχή βοήθειας. Στην αναθεωρημένη στρατηγική της ΕΕ για την 

καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης στην τρομοκρατία (2015), η ΕΕ τονίζει τη 

σημασία αυτής της συνεργασίας, επιπλέον της ανταλλαγής καλών πρακτικών. Επισημαίνεται, επίσης, ότι η 

ριζοσπαστικοποίηση δεν περιορίζεται στις ισλαμικές ομάδες. 

Μπορούμε να βρούμε ορισμένα παραδείγματα πολιτικών που εμπνέονται από αυτήν την προσέγγιση σε χώρες 

όπως η Δανία (Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού) και το Ηνωμένο 

Βασίλειο (PREVENT και CHANNEL). Αυτές οι πολιτικές επικεντρώνονται στην κοινοτική δράση. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, η προσοχή στην ριζοσπαστικοποίηση έχει οδηγήσει στον στιγματισμό της μουσουλμανικής 

κοινότητας, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ανάγκη κατάρτισης των επαγγελματιών, των πολιτών και των 

δημόσιων αρχών σχετικά με αυτό το θέμα. 

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόστηκαν πλαίσια δράσης για την αντιμετώπιση του εξτρεμισμού και της 

ριζοσπαστικοποίησης. Αυτές οι πολιτικές περιλαμβάνουν συνήθως ανοικτές γραμμές βοήθειας και 

επαγγελματικά δίκτυα. Σκοπός τους είναι να συντονίσουν τους επαγγελματίες και τις δημόσιες αρχές και να 

τους προσανατολίσουν προς την ανίχνευση και την υποστήριξη των ατόμων σε πρώιμα στάδια 

ριζοσπαστικοποίησης. Μπορούμε να βρούμε παραδείγματα στη Γερμανία (Beratungsstelle Radikalisierung), 

στην Ισπανία (Plan Nacional de Lucha contra la Radicalizatión Violenta), στην Ολλανδία (Actie Programma 

Integrale Aanpak Jihadisme) και στη Σλοβακική Δημοκρατία (Στρατηγική για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού 

στη Σλοβακία για την περίοδο 2015 -2019). 

Εκτός από τις πρωτοβουλίες αυτές, που έχουν γεννηθεί στο πλαίσιο της ασφάλειας των πολιτών, έχουν 

ξεκινήσει προγράμματα που απευθύνονται σε νέους και επαγγελματίες πρώτης γραμμής. Το Erasmus+ είναι 

ένας σημαντικός παράγοντας στα προγράμματα αυτά. Αποτελεί έναν από τους κύριους προδρόμους 

πρωτοβουλίας στον τομέα της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παραδείγματα σχεδίων 
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Erasmus+ είναι i) «Ο γρίφος του αποκλεισμού: Μάθημα κατάρτισης για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης 

των νέων»- το οποίο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση, την ένταξη και την κοινωνική συνοχή μέσω ενός δικτύου 

επιχειρήσεων, ii) Team Up for Neets: Απασχόληση Νέων που στοχεύει στην ενίσχυση της άτυπης εκπαίδευσης, 

του αθλητισμού και της απασχόλησης. 

Στις ευρωπαϊκές χώρες εντοπίσαμε αρκετές πρωτοβουλίες που ασχολούνται με τη ριζοσπαστικοποίηση και τον 

εξτρεμισμό στον τομέα της εκπαίδευσης. Στην Αυστρία, για παράδειγμα, εκτός από το συγκεκριμένο θέμα της 

«πολιτικής συνειδητοποίησης» (εγκάρσια στην εκπαιδευτική διδακτέα ύλη), μπορούν να βρεθούν εργαστήρια 

μεγάλης εμβέλειας και προβολής που εφαρμόζει το Polis Centre και ασχολούνται με θέματα όπως ο 

εξτρεμισμός και η απο-ριζοσπαστικοποίηση. Ένα άλλο ενδιαφέρον έργο είναι το σχέδιο πρόληψης της 

ριζοσπαστικοποίησης μεταξύ των νέων από τη Θέουτα και Μελίλια (Ισπανία) που στοχεύει να προωθήσει την 

ανίχνευση των συναισθηματικών προφίλ των ευάλωτων εφήβων από το διδακτικό προσωπικό. 

Διάφορες οργανώσεις και ομάδες ισλαμικής λατρείας έχουν επίσης εφαρμόσει διάφορες πρωτοβουλίες για την 

αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με το ρόλο που 

διαδραματίζει η μουσουλμανική θρησκεία όσον αφορά την πρόληψή της. Μερικά παραδείγματα αυτών των 

δράσεων είναι τα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν από μουσουλμανικούς ομίλους νέων στην Αυστρία 

(MJÖ) ή τα συνέδρια και σεμινάρια που οργανώθηκαν στην Ισπανία (UCIDE, Unión de Comunidades Islamicas 

de España) καθώς και η ιρλανδική ιστοσελίδα www.jihad.info. 

Εκτός από τα προγράμματα που προωθούν την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, μπορούν να βρεθούν 

πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην παρέμβαση. Αυτές οι πρωτοβουλίες αφορούν ανθρώπους που έχουν ήδη 

ριζοσπαστικοποιηθεί και θέλουν να εγκαταλείψουν την εξτρεμιστική ομάδα με την οποία συνδέονται (απο-

ριζοσπαστικοποίηση). Παραδείγματα είναι τα προγράμματα Exit-Germany και Exit-Hayat στη Γερμανία. Το 

πρόγραμμα Exit-Germany είναι μια πρωτοβουλία με υψηλό αντίκτυπο σε διεθνές επίπεδο που παρέχει βοήθεια 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απο-ριζοσπαστικοποίησης των νέων που είναι συνδεδεμένες με τις άκρο-

δεξιές ομάδες. Το πρόγραμμα Hayat-Γερμανίας από την πλευρά του παρέχει επίσης βοήθεια στην περίπτωση 

της απο-ριζοσπαστικοποίησης. Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ριζοσπαστικοποιημένους 

Σαλαφιστές και Τζιχαντιστές. 

 

 

  

http://www.jihad.info/
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1.3 Μία παιδαγωγική προσέγγιση 

 

 

Εξηγώντας τη διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης μεταξύ των νέων, η έμφαση στη βιβλιογραφία 

επικεντρώνεται σε κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες. Η έμφαση δίνεται στα προβλήματα γύρω από 

την εξεύρεση ενός νοήματος και ταυτότητας καθώς και στην βιωματική αδικία και τις απειλές για την εθνική, 

θρησκευτική ή πολιτιστική ομάδα των ανθρώπων. Τέτοιοι παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν αρνητικά 

συναισθήματα, όπως θυμό ή φόβο, που μπορούν να μεταφραστούν σε αρνητικές προθέσεις και συμπεριφορές 

ή ακόμα και σε βίαιη συμπεριφορά. Μέχρι σήμερα, η βιβλιογραφία έχει επικεντρωθεί λιγότερο στις 

παιδαγωγικές ρίζες αυτών των κοινωνικο-ψυχολογικών φαινομένων. Ωστόσο, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι 

είναι δυνατόν να εντοπιστούν οι κίνδυνοι της εκπαίδευσης και οι προστατευτικοί παράγοντες που έχουν μεγάλη 

σημασία για την πρόληψη. Επιπλέον αυτού, οι παιδαγωγικές παρεμβάσεις μπορούν να λάβουν τη μορφή μίας 

συμπτωματικής θεραπείας για άτομα που έχουν ήδη εισέλθει στη διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης. 

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει μια επισκόπηση των στοιχείων που παρέχει η βιβλιογραφία για το θέμα αυτό. Το 

πρώτο τμήμα ασχολείται με τους κινδύνους στο σπίτι. Στη συνέχεια επικεντρωνόμαστε σε κινδύνους άλλων 

παιδαγωγικών πλαισίων. Καταλήγουμε συμπερασματικά με τις παιδαγωγικές ευθύνες διαφόρων παραγόντων 

που μπορεί να επηρεάσουν την ανάπτυξη των νέων. 

 

1.3.1 Κίνδυνοι στο σπίτι 

 

Εκπαίδευση για ισότητα έναντι δυσπιστίας προς τον "άλλον" 

Μια πρόσφατη μελέτη (Van Bergen & Pels, 2013) δείχνει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της ριζοσπαστικοποίησης 

και της «εθνικής κοινωνικοποίησης». Η εθνική κοινωνικοποίηση είναι ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί 

εκπαιδεύουν συνειδητά τα παιδιά στην αντιμετώπιση άλλων, π.χ. θρησκευτικές και εθνικές ομάδες. 

Εκπαιδεύοντας με το μήνυμα ότι όλοι είναι ίσοι, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο, μπορεί να είναι ένας 

προστατευτικός παράγοντας. Οι γονείς που διδάσκουν τα παιδιά να έχουν μια δυσπιστία απέναντι στον 

«άλλον» δύναται, συνειδητά ή ασυνείδητα, να τροφοδοτούν τη διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης - αν και 

αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε (Van Bergen & Pels, 2013).  

Η σχέση ανάμεσα στη εθνική κοινωνικοποίηση και τη ριζοσπαστικοποίηση αποδεικνύεται σε διάφορες μελέτες. 

Ο Gielen (2008), για παράδειγμα, ανέφερε ότι οι άκρο-δεξιοί νέοι μοιράζονται τις ξενοφοβικές και εθνικιστικές 

τους απόψεις με τους γονείς τους. Μόνο όταν έρχονται σε επαφή με τη δικαιοσύνη ως απόρροια εξτρεμιστικής 
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συμπεριφοράς, οι γονείς πιστεύουν ότι οι νέοι έχουν ξεπεράσει τα όρια. Αντίστοιχα, μια μελέτη για τη ακραία 

νεολαία (Van Donselaar, 2005) δείχνει ότι οι σκληροπυρηνικοί εξτρεμιστές μοιράζονται τα αντι-

μεταναστευτικά τους αισθήματα με τους γονείς τους. 

Αβεβαιότητα σχετικά με τη θρησκευτική / πολιτισμική ταυτότητα 

Οι νέοι αναφέρουν την έλλειψη υποστήριξης από τους γονείς τους στην ανάπτυξη της θρησκευτικής / 

πολιτιστικής τους ταυτότητας. Ένα πρόβλημα είναι ότι οι γονείς συχνά δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους. Οι 

γονείς συχνά δεν έχουν καμία απάντηση στις ερωτήσεις τύπου «γιατί» σχετικά με τις θρησκευτικές εντολές και 

απαγορεύσεις (King, 2008). Οι γονείς δεν είναι πάντοτε σε θέση να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους στη 

διαδικασία της θρησκευτικής σημασίας και της ανάπτυξης της ταυτότητας, η οποία μπορεί να συμβάλει στη 

διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης (Wessels & Dijkman, 2012). Για παράδειγμα, πως χειρίζεται κανείς το 

στίγμα και τον αποκλεισμό που βιώνει ένας μουσουλμάνος νέος; Προκύπτουν λοιπόν νέες προκλήσεις για τους 

εκπαιδευτικούς και τους γονείς των παιδιών. Πώς να βοηθήσει κανείς παιδιά που υφίστανται εκφοβισμό που 

σχετίζονται με το Ραμαζάνι ή τη μαντίλα; Και πώς να αντιμετωπίζει ένας σύμβουλος ή εκπαιδευτικός τα 

τραυματισμένα συναισθήματα που προκύπτουν; 

Αβεβαιότητα ενεργειών στα σημάδια ριζοσπαστικοποίησης 

Ποιοτικές μελέτες μεταξύ των ριζοσπαστικοποιημένων νέων δείχνουν ότι οι γονείς μερικές φορές υιοθετούν τις 

ίδιες ιδέες με τα παιδιά τους. Αλλά πιο συχνά έχουν την τάση να υποβαθμίζουν ή να απομακρύνουν την 

προσοχή τους μακριά από τις ακραίες εκδηλώσεις των παιδιών τους. Δεν ξεκινούν διάλογο, δεν αναλογίζονται 

ή εξισορροπούν (Van Bergen & Pels, 2013,  San et al., 2010). Η βιβλιογραφία παραπέμπει επίσης σε μια 

αντιληπτή γονική έλλειψη ικανότητας στην αντιμετώπιση της πόλωσης, του στιγματισμού και της έντασης, και 

δείχνει επίσης ότι οι γονείς συχνά αγνοούν τον αντίκτυπο της δικής τους τοποθέτησης. 

Η γονική αντίσταση μπορεί να ενισχύσει ή να αποδυναμώσει το κίνητρο να γίνει ενεργό μέλος μιας ακραίας 

ομάδας (Van der Valk & Wagenaar, 2010). Οι συναισθηματικές αντιδράσεις των γονέων μπορούν να 

προκαλέσουν περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση, ιδίως όταν υπάρχουν αντιπαραθέσεις με τους νέους. Αλλά η 

παρέμβαση των γονέων μπορεί επίσης να προκαλέσει συνειδητοποίηση στα παιδιά τους για τις ανεπιθύμητες 

συνέπειες της συμπεριφοράς τους. Έτσι, οι γονείς μπορούν να παρακινήσουν τα παιδιά τους να βγουν από τη 

ριζοσπαστική ομάδα. 

Γονικό στυλ 

Οι ανοιχτές αντιδράσεις στις ερωτήσεις και τα προβλήματα των παιδιών από τους γονείς μπορούν να 

παράσχουν ένα μαξιλάρι ασφαλείας ενάντια στην ριζοσπαστικοποίηση (Bergen & Pels, 2013). Η αυθαίρετη 

γονική μέριμνα και η έλλειψη ανταπόκρισης αποτελεί παράγοντα κινδύνου. Συχνά υπάρχει ένα κενό 

επικοινωνίας και μία αντιληπτή έλλειψη συναισθηματικής υποστήριξης από την οικογένεια,  όταν πρόκειται για 

την αναζήτηση της (θρησκευτικής) αίσθησης του σκοπού και της ταυτότητας. Σίγουρα οι λιγότερο μορφωμένοι 

γονείς, μετανάστες της πρώτης γενιάς, αναγνωρίζουν λιγότερο τη σύνδεση του διαλόγου με τα παιδιά από μικρή 

ηλικία (Pels et al., 2009). 

Οι γονείς μπορεί να ακολουθήσουν διαφορετικό στυλ προς τα αγόρια και τα κορίτσια αντίστοιχα. Από τη γενική 

βιβλιογραφία για την εκπαίδευση στο πλαίσιο της μετανάστευσης, είναι γνωστό ότι, ειδικά στις οικογένειες 

πρώτης γενιάς Μαροκινών και Τούρκων, η εκπαιδευτική προσοχή για τα αγόρια μειώνεται μετά την εφηβεία 

(Pels et al., 2009). Έτσι, η κοινωνικοποίηση του δρόμου και του Διαδικτύου από τους συνομηλίκους μπορεί 

συχνά να κυριαρχεί, αλλά και το κακό μπορεί να αναλάβει πιο εύκολα. Αντιθέτως, τα μεγαλύτερα κορίτσια 

έχουν μειωμένο χώρο για αυτοδιάθεση και αυτοπεποίθηση, αυξάνεται η πίεση για συμμόρφωση καθώς και για 
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να αναλάβουν εργασίες φροντίδας. Οι Wessels και Dijkman (2012) δείχνουν στη μελέτη τους για τις ορθόδοξες 

μουσουλμάνες γυναίκες, ότι το τελευταίο είναι ένα σημαντικό στοιχείο, όσο αφορά στις συνθήκες ανάπτυξης 

της ριζοσπαστικοποίησης μεταξύ των νέων γυναικών. 

Δεν είναι μόνο γονείς μετανάστες που υποστηρίζουν ένα αυταρχικό στυλ γονικής μέριμνας. Η έρευνα για τον 

δεξιό εξτρεμισμό δείχνει ότι οι νέοι των οποίων οι γονείς υποστηρίζουν ένα αυταρχικό και πειθαρχικό στυλ 

γονικής μέριμνας έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν μια σκεπτικιστική και αρνητική στάση 

απέναντι στους μετανάστες. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα υιοθέτησης ριζοσπαστικών απόψεων (Bertelsmann 

Stiftung, 2010). 

Οικογενειακές συνθήκες 

Πολλά προβλήματα στις οικογένειες μπορούν να ενισχύσουν την αδυναμία των γονέων και των εκπαιδευτικών, 

όπως είναι γνωστό από πολλές μελέτες. Επιπλέον, πολλαπλά προβλήματα (οικογενειακές συγκρούσεις, βία, 

ψυχοκοινωνικά ζητήματα) μπορούν να αποτελέσουν μια άμεση βάση ανάπτυξης της ριζοσπαστικοποίησης 

(Wessels & Dijkman, 2012). 

Τα ισχυρά οικογενειακά προβλήματα μπορούν να αποτελέσουν ένα ιδανικό έδαφος ανάπτυξης της 

ριζοσπαστικοποίησης, ιδιαίτερα αν τα προβλήματα αυτά μειώνουν την προσοχή για το τι ενοχλεί τους νέους, 

με την υπαρξιακή έννοια. Η έλλειψη προστασίας και ορίων συχνά εντείνει την αναζήτηση νέων για την 

ταυτότητα. Οι ριζοσπαστικοποιημένες ομάδες κατανοούν αυτό το φαινόμενο και αξιοποιούν τη σύγχυση 

προκειμένου να στρατολογήσουν νέα μέλη (Sieckelinck & De Winter, 2015). 

Σε συμφωνία με το παραπάνω, μια άλλη μελέτη για τους υποστηρικτές των διαφόρων ισχυρών ιδεολογιών - οι 

ειρηνικοί καταληψίες, οι ακτιβιστές των δικαιωμάτων των ζώων, οι ακρο-δεξιοί συμπαθούντες των Ναζί και οι 

συμπαθούντες των ακραίων πτυχών του Ισλάμ - αποδεικνύει ότι οι έφηβοι με ριζοσπαστικοποιημένες απόψεις 

είναι πιθανό να έχουν βιώσει μια δύσκολη παιδική ηλικία. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες της 

μελέτης προέρχονταν από μονογονεϊκό νοικοκυριό και πολλοί ανήκαν σε δημόσια σχολεία με μαθησιακά 

αποτελέσματα χαμηλότερα από το μέσο όρο (Sieckelinck et al., 2015). 

 

1.3.2 Κίνδυνοι σε άλλα παιδαγωγικά πλαίσια 

 

H εκπαιδευτική αποστολή του σχολείου 

Ο Pels (2012) σημειώνει από τη βιβλιογραφία ότι τα σχολεία παλεύουν σκληρά για την εκπαιδευτική τους 

αποστολή, πόσο μάλλον για ένα κρυσταλλωμένο όραμα για την αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας και των 

συγκρούσεων και των εντάσεων σε εθνικά, πολιτιστικά και / ή θρησκευτικά πεδία. Η «διαπολιτισμική 

εκπαίδευση» παρέμεινε ένα σχετικά αδιευθετημένο ζήτημα (Ledoux et al., 2000). Σύμφωνα με τον Pels, λίγα 

σχολεία αντιμετωπίζουν επαρκώς ακραίες εκδηλώσεις και σημάδια ριζοσπαστικοποίησης μεταξύ των νέων. 

Στην πραγματικότητα, βλέπουμε παρόμοιες αντιδράσεις όταν οι γονείς τιμωρούν (μερικές φορές με αναστολή) 

την ακραία συμπεριφορά, την έλλειψη ανταπόκρισης και τείνουν να κοιτάζουν μακριά ή αργούν πολύ για να 

ανταποκριθούν στην απειλή της ριζοσπαστικοποίησης των νέων. Οι νέοι δεν έχουν να πάνε πουθενά με τις ιδέες 

τους. Με κίνδυνο να απομακρυνθούν από το σχολείο και να καταφύγουν, για παράδειγμα στο διαδίκτυο, όπου 

ριζοσπαστικοποιούνται περαιτέρω. 
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Πολύ συχνά υπάρχει η εντύπωση ότι τα σχολεία αποτελούν μεν ασφαλή περιβάλλοντα τα οποία όμως δεν 

συμπεριλαμβάνουν ασφαλείς συζητήσεις για την πολιτική και τα ιδανικά (Sieckelinck et al., 2015). Ωστόσο, από 

τη σκοπιά της ριζοσπαστικοποίησης, το σχολείο πρέπει να είναι ένα μέρος όπου οι μαθητές μπορούν να μιλάνε 

για την πολιτική και τα ιδανικά. Αυτό σημαίνει ότι μία τέτοια συζήτηση δεν πρέπει να αποφεύγεται υπό το φόβο 

προσβολής ενός ατόμου ή μιας ομάδας. Μπορεί να ειπωθεί ότι σε ασφαλείς τόπους πρέπει να δημιουργηθεί 

αναταραχή προκειμένου να αποκαλυφθεί τι συμβαίνει στο μυαλό των νέων και να επιλυθούν τα προβλήματά 

τους. Παρόλο που μπορεί να είναι δύσκολο για τους εκπαιδευτικούς να θέτουν επί τάπητος ευαίσθητα πολιτικά 

ζητήματα, τα σχολεία πρέπει να αναγνωρίσουν ότι σε ένα ασφαλές σχολείο πρέπει να υπάρχει χώρος για 

ανοιχτή συζήτηση. 

Σύμφωνα με τους Sieckelinck και De Ruyter (2009), πρέπει να δοθεί εκπαιδευτική προσοχή στα ιδανικά των 

νέων. Στο όραμά τους δεν υπάρχει η επιλογή καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης με το να αποθαρρύνει 

κανείς τους ανθρώπους να παθιαστούν με τα ιδανικά τους. Μάλλον θα πρέπει να δημιουργηθεί η 

συνειδητοποίηση του τρόπου με τον οποίο τα άτομα αφιερώνονται στα ιδανικά τους και θα πρέπει να δοθεί 

κατάλληλη καθοδήγηση. Είναι σημαντικό για τους ανθρώπους να έχουν ιδανικά: περιορίζουν τις επιλογές των 

ατόμων, κάτι που τους επιτρέπει να κάνουν τις δικές τους επιλογές, να αναλάβουν δράση και να ικανοποιηθούν. 

Ένας σημαντικός εκπαιδευτικός στόχος είναι να εκπαιδευτούν τα παιδιά ώστε να γίνουν συνετά  παθιασμένοι 

με τα ιδανικά. Ο στόχος αυτός βασίζεται σε τρία κριτήρια: ορθολογισμό, ηθική και σύνεση. Οι νέοι πρέπει να 

διδάσκονται να υιοθετούν ορθολογική, ηθική και συνετή στάση απέναντι στα ιδανικά τους και να επιδιώκουν 

τα ιδανικά τους με τρόπους που περιορίζονται μεν ορθολογικά, ηθικά, συνετά αλλά που τα διατηρούν εφικτά. 

Παιδαγωγική αποστολή χώρων λατρείας 

Η συμμετοχική έρευνα με τη μουσουλμανική νεολαία δείχνει ότι εκτός από την οικογένεια η παιδαγωγική στο 

τζαμί (σχολεία) είναι επίσης ανεπαρκής για τις ανάγκες τους (Pels, Gruijter & Lahri 2008). Και πάλι, συναντάται 

μια κατάσταση αυταρχικών σχέσεων και μονόδρομης επικοινωνίας και μεταφοράς γνώσης. Δεν υπάρχει 

αρκετός χώρος για διάλογο, αλληλεπίδραση και (κριτικό) προβληματισμό με τους μαθητές. Επιπλέον, το Τζαμί 

προσφέρει μικρή υποστήριξη για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των διαφορετικών κόσμων στους οποίους 

ζουν τα παιδιά. Ο κύριος στόχος είναι να διαμορφωθεί και να ενισχυθεί η δική τους (θρησκευτική) ταυτότητα 

στα παιδιά και συνεπώς οι δεσμοί με τη χώρα προέλευσης και την εθνική κοινότητα. Η οικοδόμηση μιας 

γέφυρας προς την κοινωνία είναι λιγότερο σημαντική. Υπάρχουν ορισμένα τζαμιά και ιμάμηδες που είναι πιο 

ανοιχτά στους νέους και στις ανάγκες τους και ανοίγουν επίσης τις πόρτες τους σε γυναίκες και κορίτσια (Pels 

et al., 2008). Αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι σε μερικά σχολεία τζαμιών μπορεί να ακουστεί ένα μήνυμα 

κατά της ενσωμάτωσης. 

Οι ηγέτες των χριστιανικών εκκλησιών (κληρικοί) μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους σε εξτρεμιστικές 

απόψεις όσον αφορά ζητήματα προ-ζωής. Οι οργανώσεις κατά της άμβλωσης προσπαθούν να εμπλέξουν τον 

κλήρο στον αγώνα κατά της άμβλωσης (Priests for Life, 2016). Αν και δεν είναι βέβαιο ότι το κάλεσμα για 

κινητοποίηση εναντίον των αμβλώσεων μετατρέπουν, αναγκαστικά, σε τρομοκράτες, τους ανθρώπους που 

αγωνίζονται κατά των αμβλώσεων, τέτοια καλέσματα μπορούν να αποτελέσουν παράγοντα πυροδότησης της 

διαδικασίας ριζοσπαστικοποίησης των ατόμων. 

Παιδαγωγική κοινωνία των πολιτών 

Πρόσφατα η εστίαση πάνω στην παιδαγωγική ευθύνη των ιδρυμάτων και φορέων εκτός οικογένειας και 

σχολείου αυξάνεται: οι εργασίες για τη νεολαία, οι κοινωνικές υπηρεσίες, τα όργανα του δικαστικού 

συστήματος, καθώς και τα ανεπίσημα δίκτυα και οι εθελοντικές οργανώσεις συνειδητοποιούν τον πιθανό 

παιδαγωγικό ρόλο τους. Εντούτοις, σε αυτά τα ιδρύματα και φορείς εμφανίζεται αρκετά μία παιδαγωγική 
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αδυναμία, για παράδειγμα όσον αφορά την εκπαίδευση σε θέματα ηθικής, την αντιμετώπιση της 

επιθετικότητας, την έλλειψη δεσίματος των νέων με το σχολείο και την κοινωνία καθώς και τις συγκρούσεις σε 

εθνικό ή θρησκευτικό επίπεδο. Αυτό συνεπάγεται ότι τελικά λόγω της παιδαγωγικής αδυναμίας είναι μικρότερη 

η κοινωνική στήριξη που λαμβάνουν οι οικογένειες και οι νέοι που εμπλέκονται, παρόλο που η κοινωνική 

στήριξη είναι, ακριβώς, ένας από τους σημαντικότερους προστατευτικούς παράγοντες. 

 

1.3.3 Παιδαγωγικό έργο 

 

Η επικοινωνία με τους νέους και η στήριξή τους σε περίπτωση συγκρούσεων για θέματα εθνικότητας ή πίστης 

φαίνεται να έχουν προστατευτική επίδραση έναντι της αρνητικής σκέψης για τον «άλλο». Έτσι, οι γονείς 

μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο. Αυτό αφορά τόσο στην ποιότητα της παιδαγωγικής σχέσης 

με τα παιδιά τους, όσο και στην παιδεία των παιδιών τους όσο αφορά τη στάση τους απέναντι σε άλλες 

κοινωνικές ομάδες. Εάν οι νέοι, κατά την αναζήτηση του εαυτού τους και ενός νοήματος, έχουν πολύ λίγους ή 

καθόλου ενήλικες οι οποίοι τους δίνουν την αναγκαία προσωπική προσοχή ή να κάνουν μία ανοιχτή συζήτηση, 

η έλλειψη αυτή μπορεί να συμβάλει στη ριζοσπαστικοποίηση. Ακόμη και γονείς με περιορισμένο "κεφάλαιο 

πληροφόρησης" μπορούν να συμβάλουν, προσφέροντας έναν «ευήκοον ούς», να δείξουν μία προθυμία να 

ακούσουν και, εάν είναι απαραίτητο, να ζητήσουν βοήθεια. 

Η υποστήριξη των γονέων είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση μιας θετικής σχέσης και επικοινωνίας με τα 

παιδιά τους. Πλέον είναι διαθέσιμο ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων τα οποία σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν 

τους γονείς προκειμένου αυτοί με τη σειρά τους να προωθήσουν τη γνωστική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη των 

παιδιών τους. Η έμφαση δίνεται κυρίως στο «πώς» και λιγότερο στο «τι εκπαιδεύουμε», όπως η σημασία μιας 

ανοιχτής και αντανακλαστικής επικοινωνίας για την καθοδήγηση της εφηβικής νεολαίας στην αναζήτηση ενός 

νοήματος και μιας ταυτότητας, στη δέσμευση με την κοινωνία, στην αντιμετώπιση της διαφορετικότητας και 

των συγκρουόμενων αξιών. Βεβαίως, πρόσθετες εκπαιδευτικές ενότητες απαιτούνται προκειμένου να είναι 

δυνατές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που αφορούν συγκεκριμένα αυτά τα θέματα. 

Χρειάζεται να συνειδητοποιηθούν οι κίνδυνοι που οδηγούν στη δυσπιστία του «άλλου» όχι μόνο από τους  

γονείς αλλά και από τις ευρύτερες κοινότητες των νέων. Υπάρχουν επίσης κίνδυνοι όταν η αμοιβαία επικοινωνία 

με τα παιδιά απουσιάζει, όταν οι άνθρωποι κοιτάζουν μακριά και δεν υπάρχει κριτική σκέψη και συζήτηση πάνω 

στις ακραίες εκδηλώσεις. Οι πιθανές αρνητικές συνέπειες της έλλειψης αμοιβαίας επικοινωνίας για τους νέους 

και, ως εκ τούτου, η παιδαγωγική ευθύνη που συνεπάγεται αυτό, αντιμετωπίζονται ελάχιστα. 

Επίσης, οι συν-εκπαιδευτές σε εθελοντικά / επαγγελματικά ιδρύματα, υπεύθυνοι για τη νεολαία πρέπει να 

αναλάβουν ευθύνη. Στην εκπαίδευση χρειάζεται περισσότερη προσοχή για την (ηθική) εκπαίδευση των νέων, 

τα ερωτήματά τους για το νόημα, τη θρησκευτική τους θέση, και ως πολίτες, ερωτήματα για τις σχέσεις τους με 

τον 'άλλο'. Σε ακραίες εκδηλώσεις συμπεριφοράς πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος για να δημιουργηθεί χώρος 

για κριτική αντίληψη, στοχασμό και διορθωτική δράση. Επίσης, επαγγελματίες άλλων τομέων θα πρέπει να 

δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στον αγώνα των εκπαιδευτικών και των νέων με ζητήματα και προβλήματα 

πόλωσης και ριζοσπαστικοποίησης. Απαιτείται λοιπόν προσοχή για τη στήριξη και την εξειδίκευση των 

επαγγελματιών εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση του «άλλου» και για τις εντάσεις και τα ηθικά διλήμματα που 

εγείρονται από αυτό. 
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1.4  Συμβουλευτική για τη νεολαία στην Ευρώπη 

 

 

Οι νέοι χρειάζονται ένα πλαίσιο πληροφόρησης που να τους επιτρέπει να λαμβάνουν τις πρώτες κρίσιμες 

αποφάσεις τους μακροπρόθεσμα, σε όλα τα επίπεδα (εκπαιδευτικά, επαγγελματικά, οικογενειακά και 

προσωπικά). Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε νέους ανταποκρίνονται σε αυτήν την ανάγκη με τη βοήθεια 

διαφόρων επαγγελματιών (συμβούλων) και κέντρων που προσφέρουν παγκόσμια και ολοκληρωμένη παροχή 

συμβουλών και πληροφοριών σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, η υγεία κλπ. 

Στην κατηγορία των υπηρεσιών συμβουλευτικής για τη νεολαία πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ γενικών 

και εξειδικευμένων υπηρεσιών. 

Οι γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες αποσκοπούν στην παροχή βασικών πληροφοριών και συμβουλών σε 

διάφορους τομείς ενδιαφέροντος για τους νέους (π.χ. Εκπαίδευση, Υγεία, Απασχόληση ή Στέγαση) και να 

κατευθύνουν, αν χρειαστεί, σε εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς αυτούς (π.χ.  Κέντρα απεξάρτησης για 

εθισμένους νέους).  

Από την άλλη πλευρά, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής για τη νεολαία καθοδηγούν την 

ενσωμάτωσή τους σε διάφορους τομείς (εκπαιδευτική, υγειονομική, κοινωνική πρόνοια ή νεανική δικαιοσύνη 

μεταξύ άλλων) και σε αντίθεση με τις γενικευμένες υπηρεσίες παρέχουν ειδική καθοδήγηση σε αυτούς τους 

τομείς (π.χ. εκπαιδευτική και επαγγελματική καθοδήγηση). 

1.4.1 Γενική συμβουλευτική 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Οργανισμός ERYICA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών και Συμβουλευτικής για τους 

Νέους - http://eryica.org ) είναι η οργάνωση ομπρέλα αυτού του είδους γενικής υπηρεσίας. Ο κύριος σκοπός 

του είναι να καλύψει τις ανάγκες πληροφόρησης του νεανικού πληθυσμού και να ενισχύσει τη συνεργασία στον 

τομέα αυτό. Προς το παρόν, συντονίζει περισσότερα από 7.500 τοπικά και περιφερειακά κέντρα, 

αντικατοπτρίζοντας την ευρεία διανομή αυτών των γενικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Στην Αυστρία και τη Σλοβενία μπορούμε να βρούμε γενικευμένα κέντρα που παρέχουν βασικές πληροφορίες 

και συμβουλές σε οικογένειες που παρακολουθούν αυτές τις υπηρεσίες για να λύσουν απορίες, λάβουν 

απαντήσεις σε ερωτήματά τους καθώς και να λάβουν υποστήριξη (συμβουλευτική και οικογενειακά κέντρα 

αντίστοιχα) χωρίς να χρειάζεται να κατευθύνονται από άλλες υπηρεσίες. Σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο 

έργο Ycare, τα κέντρα νεότητας παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες, όπως το Instituto de la Juventud στην Ισπανία, 

Advice on Wire στην Αυστρία ή εργασίες για τη νεολαία στην Ιρλανδία, μεταξύ άλλων. 

http://eryica.org/
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1.4.2 Ειδική συμβουλευτική 

Ο μεγαλύτερος αριθμός υπηρεσιών γενικά βρίσκεται στον τομέα της επίσημης εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες καθοδήγησης που ενσωματώνονται στα σχολικά ιδρύματα αφορούν πτυχές που σχετίζονται κυρίως 

με το ακαδημαϊκό επίτευγμα και τη σχέση με την εκπαιδευτική κοινότητα (π.χ. συμβουλευτική υπηρεσία και 

σχολικοί σύμβουλοι στη Σλοβενία, εκπαιδευτικές συμβουλευτικές ομάδες στην Ισπανία, Ελλάδα και Σλοβακία 

ή στην πλατφόρμα σχολικής ψυχολογίας στην Αυστρία). Σε αυτή τη γραμμή, μπορούμε επίσης να βρούμε 

πόρους που απευθύνονται σε οικογένειες προκειμένου οι τελευταίες να  λαμβάνουν πληροφορίες και επιλύουν 

ερωτήματα (σχολείο για οικογένειες στην Ισπανία). 

Η επεξεργασία των μη τυπικών πτυχών (π.χ. εκπαίδευση σε αξίες, κοινωνικές ικανότητες ή υγιεινός  τρόπος 

ζωής, κ.α.) χρησιμοποιείται από εξωτερικούς οργανισμούς (π.χ. Forvoi στην Ιρλανδία και από πολλές ΜΚΟ στην 

Ισπανία) ή εκπαιδευτικά προγράμματα (όχι εγκάρσια για τα εκπαιδευτικά προγράμματα) (π.χ. Σχέδιο 

συνύπαρξης στην Ισπανία). 

Σε αυτούς τους τομείς, όπως η Υγεία, η Δικαιοσύνη, η Απασχόληση ή η Κοινωνική Πρόνοια, η στήριξη της 

νεολαίας είναι πιο εξειδικευμένη και απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες νέων όπως μετανάστες, ανήλικοι 

υπό την επιμέλεια της διοίκησης ή ανήλικοι παραβάτες, μεταξύ άλλων. Σε αυτούς τους τομείς δεν συνηθίζεται 

να υπάρχει μία αναγνωρισμένη φιγούρα συμβούλου, αλλά δραστηριότητες παροχής συμβουλών, 

ενσωματωμένες στα υπάρχοντα προγράμματα που εφαρμόζει κάθε επαγγελματίας (π.χ. εκπαιδευτικός και 

επαγγελματικός προσανατολισμός, παροχή συμβουλών σε μικρούς παραβάτες κ.λπ.). 
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1.5 Τι χρειάζονται οι σύμβουλοι της νεολαίας 

 

 

Το έργο Ycare πραγματοποίησε μία εκτίμηση αναγκών μεταξύ επαγγελματιών από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες. Οι 

συγκεκριμένες ανάγκες, που συλλέχθηκαν, αναλύονται στη συνέχεια, με διάκριση μεταξύ των αναγκών των 

επαγγελματιών και άλλων αναγκών. Πρέπει να τονιστεί ότι το έργο Ycare απευθύνεται στις ανάγκες των 

επαγγελματιών. 

1.5.1 Ανάγκες επικεντρωμένες σε επαγγελματίες 

 

Πληροφορίες 

 

 Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον πολιτικό και θρησκευτικό πλουραλισμό. 

 Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις ξενοφοβικές συμπεριφορές και τη μισαλλοδοξία 

γενικά. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης (ιστορία, 

διαδικασία, τύποι εξτρεμιστικών ιδεολογιών, διαφορές μεταξύ θρησκείας και φονταμενταλισμού, 

παράγοντες κινδύνου) και επίτευξη σύνδεσης με τους ευάλωτους ή ριζοσπαστικοποιημένους 

νέους. 

Ανάπτυξη ικανοτήτων 

 

 Τεχνικές παρέμβασης σε οικογένειες και κοινότητες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους και της 

προστασίας τους από τα περιβάλλοντα κινδύνου. 

 Ειδικές στρατηγικές και τεχνικές αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης: πώς να την αποτρέψουμε, 

πώς να διακρίνουμε ενδείξεις (π.χ. ορθοδοξία έναντι φονταμενταλισμού) και τι πρέπει να κάνουμε 

όταν εντοπιστεί. 

 Τεχνικές διαλόγου (σε επίπεδο ομάδας και ατόμου) καθώς και στρατηγικές για την υλοποίησή τους 

κατά τη διάρκεια της ομαδικής εργασίας. 

 Ανανέωση των ικανοτήτων των επαγγελματιών (συναισθηματική νοημοσύνη, επίλυση συγκρούσεων, 

κοινωνικές ικανότητες κ.λπ.). 

 Εκπαίδευση στις ΤΠΕ και τα κοινωνικά δίκτυα για να προσεγγίσουν την πραγματικότητα και να 

κατανοήσουν τα νέα περιβάλλοντα κοινωνικής αλληλεπίδρασης του νεαρού πληθυσμού. 

 Στρατηγικές και τεχνικές για την προώθηση της ενδυνάμωσης των νέων. 
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Ειδικοί πόροι κατάρτισης 

 

 Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα: χρησιμότητα του μοντέλου πλατφόρμας για την ανταλλαγή 

γνώσεων και σκοπούς ηλεκτρονικής μάθησης. 

 Εγκάρσια εργαλεία: να παρέχουν τεχνικές και υλικά που μπορούν να εφαρμοστούν από τους 

επαγγελματίες στην καθημερινή τους δραστηριότητα. 

 Ειδικές οδηγίες και εγχειρίδια για τη ριζοσπαστικοποίηση που προσφέρουν ένα στρατηγικό πλαίσιο 

και μια πρακτική προσέγγιση. 

 Γραμμές άμεσης βοήθειας για τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων σχετικά με ερωτήματα και συγκεκριμένες 

περιπτώσεις. 

 Διδακτικό υλικό (φύλλα δεδομένων, κάρτες δραστηριότητας κ.λπ.) για την εφαρμογή πολλών τεχνικών. 

 Εκπαιδευτικά μαθήματα και προσωπική καθοδήγηση μέσα στον οργανισμό. 

1.5.2 Άλλες ανάγκες 

 

Το έργο Ycare απευθύνεται σε επαγγελματίες πρώτης γραμμής που εργάζονται με νέους. Ωστόσο, αρκετές 

άλλες ανάγκες αναφέρονται από επαγγελματίες που πρέπει να αναφερθούν, ανάγκες που αφορούν την ίδια η 

νεολαία και τα ιδρύματα. 

 Ενδυνάμωση των νέων: Ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη λήψη αποφάσεων. Παροχή 

ευκαιριών επιλογής στους νέους, να οργανώσουν και να υλοποιήσουν τις δικές τους 

δραστηριότητες (συναυλίες, ποδοσφαιρικούς αγώνες κ.λπ.). 

 Πολιτισμική ενσωμάτωση:  

- Η οργάνωση δραστηριοτήτων διαπολιτισμικής και οικογενειακής συνύπαρξης (π.χ. κατά τη 

διάρκεια θρησκευτικών εορτασμών) και με θρησκευτικούς / πολιτιστικούς εκπροσώπους.  

- Η σημασία των πολιτιστικών μεσολαβητών στο σχολείο. 

- Η οργάνωση πολιτιστικών ταξιδίων. 

 Έργα τέχνης: να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη πολιτιστικών έργων και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν 

στη άμεση συμμετοχή των νέων και στην ενίσχυση της ομαδικής εργασίας καθώς και της 

δημιουργικότητας (π.χ. κατεύθυνση βίντεο, σχεδιασμός και διαχείριση πολιτιστικής ατζέντας). 

 Υπηρεσίες συμβουλευτικής και πρωτοβάθμιας περίθαλψης: να δημιουργούν περισσότερους πόρους 

και υπηρεσίες που απευθύνονται σε οικογένειες κυρίως για την παροχή πρώιμης φροντίδας, χωρίς να 

απαιτείται προηγούμενη αναφορά. 

 Δίκτυα επαγγελματιών: να βλέπουν και να δημιουργούν δίκτυα επαγγελματιών για τη βελτίωση της 

επικοινωνίας και την ανταλλαγή εμπειριών. 

 Διάλογος κράτους και πολιτών: να καθιερωθεί ένας ανοιχτός και διαφανής διάλογος μεταξύ του 

κράτους και του γενικού πληθυσμού (ειδικότερα με τη νεολαία), όπου μπορούν να συζητηθούν 

θέματα ιθαγένειας. 
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1.6 Τι μπορεί να κάνει το έργο Ycare καθώς και άλλα έργα 
 

 

Στο πλαίσιο αυτού του έργου δεν είναι δυνατόν να απαντηθούν όλες οι αναφερόμενες ανάγκες. Το έργο 

συμβάλλει στη δημιουργία ικανοτήτων και πόρων κατάρτισης με έναν περιορισμένο τρόπο: το ίδιο το έργο δεν 

περιλαμβάνει εκπαίδευση σε επαγγελματικές τεχνικές και καθοδήγηση. Παρέχει δραστηριότητες που μπορεί 

να είναι χρήσιμες στην πρακτική της συμβουλευτικής για τη νεολαία και παρέχει πληροφορίες για διάφορες 

στρατηγικές κατά της ριζοσπαστικοποίησης. Ωστόσο, πέραν του Ycare, έχουν υλοποιηθεί αρκετά άλλα 

ευρωπαϊκά προγράμματα που ασχολούνται με τη ριζοσπαστικοποίηση. Ορισμένα αξιοσημείωτα έργα είναι τα 

RAN, TERRA, η εργαλειοθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις τοπικές αρχές και το IMPACT Europe. Αυτά 

τα έργα περιγράφονται παρακάτω για να καταστήσουν τους επαγγελματίες ενήμερους για την ύπαρξή τους. 

Μετά από αυτό μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε την προστιθέμενη αξία της Ycare. 

 

1.6.1 Ευρωπαϊκά έργα 

 

Το Δίκτυο Ευαισθητοποίησης για τη Ριζοσπαστικοποίηση 

Το Δίκτυο Ευαισθητοποίησης για τη Ριζοσπαστικοποίηση (Radicalisation Awareness Network - RAN) είναι ένα 

δίκτυο πρωτοπόρων επαγγελματιών από όλη την Ευρώπη που εργάζονται με ανθρώπους που έχουν ήδη 

ριζοσπαστικοποιηθεί ή που είναι ευάλωτοι στη ριζοσπαστικοποίηση. Το RAN συνδέει διάφορους φορείς στο 

τομέα της ριζοσπαστικοποίησης, από επαγγελματίες πρώτης γραμμής έως τοπικές ή περιφερειακές αρχές και 

ακαδημαϊκούς. Το RAN είναι διαρθρωμένο γύρω από θεματικές ομάδες εργασίας που κάθε μία έχει άλλη 

εστίαση. Αυτές οι ομάδες εργασίας οργανώνονται γύρω από τα ακόλουθα θέματα: επικοινωνία και αφηγήσεις, 

εκπαίδευση, στρατηγικές εξόδου, νεολαία, οικογένειες και κοινότητες, τοπικές αρχές, φυλακή και επιτήρηση, 

αστυνομία και επιβολή του νόμου, μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας και υγεία και κοινωνική φροντίδα. 

Το Κέντρο Αριστείας RAN παρέχει διάφορες μορφές υποστήριξης. Μετά από αίτημα ενός κράτους μέλους της 

ΕΕ, το Κέντρο Αριστείας RAN μπορεί να αναπτύξει μια συμβουλευτική ομάδα RAN. Αυτός ο τύπος υποστήριξης 

μπορεί να είναι πολύτιμος για τις εθνικές αρχές που αναθεωρούν μια εθνική στρατηγική, αναθεωρούν έναν 

σχετικό τομέα πολιτικής, αναπτύσσουν ένα βασικό σχέδιο έργου ή δημιουργούν ένα εθνικό δίκτυο / κέντρο 

συντονισμού. Το Κέντρο Αριστείας RAN θα σας βοηθήσει να οργανώσετε την υποστήριξη. Επίσης, μπορεί να 

υλοποιήσει ένα μάθημα εκπαίδευσης-εκπαιδευτών. Η γνώση μεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια μιας διήμερης 

σειράς εκπαιδευτικών μαθημάτων που εφοδιάζει τους συμμετέχοντες εκπαιδευτές προκειμένου να 

διοργανώνουν μία ημερίδα (workshop) με αντικείμενο την ευαισθητοποίηση και τη δράση των συναδέλφων. 

Τέλος, το Κέντρο Αριστείας RAN μπορεί να διοργανώσει ένα εργαστήριο για ένα συγκεκριμένο θέμα για μια 
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ομάδα κρατών μελών. Τα εργαστήρια εξετάζουν τα τρέχοντα θέματα και τις δυσκολίες που σχετίζονται με την 

πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί σε βίαιο εξτρεμισμό. 

Στο δικτυακό τόπο RAN μπορεί να βρεθεί μια συλλογή προσεγγίσεων και πρακτικών. Όπως περιγράφεται στον 

ιστότοπο, αυτή η συλλογή πρέπει να θεωρηθεί ως ένα πρακτικό, εξελισσόμενο και αναπτυσσόμενο εργαλείο,  

από το οποίο μπορούν να αντλήσουν έμπνευση οι επαγγελματίες, οι πρωτοπόροι και οι φορείς χάραξης 

πολιτικής. Να βρουν παραδείγματα προσαρμόσιμα στο τοπικό / ειδικό περιβάλλον τους και να εντοπίζουν τους 

συναδέλφους τους για ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την πρόληψη.  

Δικτυακός τόπος RAN: 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/index_en.htm  

Τρομοκρατία και ριζοσπαστικοποίηση (TERRA) 

Το TERRA είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στοχεύει στην ενίσχυση του θετικού ρόλου που μπορούν να 

διαδραματίσουν τα θύματα και οι πρώην τρομοκράτες στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και την παροχή 

πρακτικής καθοδήγησης σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους. Όπως περιγράφεται στον ιστότοπο του 

προγράμματος TERRA, οι ομάδες-στόχοι και οι δικαιούχοι περιλαμβάνουν θύματα, (εν δυνάμει) τρομοκράτες, 

κράτη μέλη της ΕΕ και εργαζόμενους πρώτης γραμμής στον τομέα της επιβολής του νόμου, της αποκατάστασης, 

της διδασκαλίας, των κοινωνικών λειτουργών, των δημοσιογράφων, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των 

θρησκευτικών ηγετών. Το πρόγραμμα προορίζεται για την πρόληψη και την μάθηση. 

Ο ιστότοπος TERRA αναφέρει τα ακόλουθα αποτελέσματα του έργου: 

 Κάλυψη δικτύου (Network coverage) σε όλα τα κράτη μέλη (σε στενή συνεργασία με το 

δίκτυο των ενώσεων των θυμάτων της τρομοκρατίας NAVT και το Δίκτυο Ευαισθητοποίησης 

για την ριζοσπαστικοποίηση RAN). 

 Επισκόπηση και περιγραφή μεθόδων και προσεγγίσεων, για παράδειγμα, για την ανίχνευση των 

θυμάτων, αναγνώριση σημείων ριζοσπαστικοποίησης και παροχή συμβουλών για την ενίσχυση 

της αποκατάστασης των τρομοκρατών. 

 Εγχειρίδιο με συστάσεις προς μια ευρεία ομάδα επαγγελματιών πρώτης γραμμής: εκπαιδευτικοί, 

φυλακισμένοι, αστυνομικοί, κοινωνικοί λειτουργοί και εργαζόμενοι για τη νεολαία, 

δημοσιογράφοι και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής. 

 Οδηγίες και ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. 

 Εκπαιδευτικά πακέτα για τα σχολεία. 

Το πρόγραμμα TERRA βρίσκεται τώρα στη δεύτερη φάση. Στην πρώτη φάση υλοποιήθηκε η εργαλειοθήκη 

TERRA. Αυτήν την εργαλειοθήκη με εγχειρίδια για συγκεκριμένες ομάδες επαγγελματιών της πρώτης γραμμής 

μπορείτε να συμβουλευτείτε στην ιστοσελίδα του TERRA: http://www.terra-net.eu/. 

Οργάνωση Διαπολιτισμικών και Διαθρησκευτικών Δραστηριοτήτων: Μία εργαλειοθήκη για τις Τοπικές 

Αρχές 

Αυτή η εργαλειοθήκη έχει προετοιμαστεί από το Συνέδριο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου 

της Ευρώπης. Στόχος του είναι να εξοπλίσει επαρκώς τις τοπικές αρχές προκειμένου να χειριστεί τον 

διαθρησκευτικό ή διαπολιτισμικό διάλογο. Αυτός ο διάλογος μπορεί να χρησιμεύσει ως ένας καλός πόρος για 

την οικοδόμηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς. Επίσης, τα μέτρα που συμπεριλαμβάνουν την προώθηση του 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/index_en.htm
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διαπολιτισμικού και θρησκευτικού διαλόγου είναι σημαντικά για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης σε 

επίπεδο βάσης. Το σύνολο εργαλείων αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Φυλλάδιο σχετικά με την εργαλειοθήκη. 

 12 αρχές διεπιστημονικού διαλόγου σε τοπικό επίπεδο. 

 Κατευθυντήριες γραμμές για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που αφορούν στην πρόληψη 

της ριζοσπαστικοποίησης και των εκδηλώσεων μίσους σε επίπεδο βάσης. 

 Τέσσερα φύλλα πληροφοριών για ψηφιακούς πόρους που δίνουν πρόσβαση στις πληροφορίες 

online, μέσω κώδικα QR: 

o ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τα σχετικά κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης, του 

Κογκρέσου και άλλων οργάνων 

o ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το βασικό ακαδημαϊκό έργο που πραγματοποιήθηκε σε 

αυτόν τον τομέα 

o ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών 

και τα μαθήματα κατάρτισης στην Ευρώπη 

o ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις υπάρχουσες καλές πρακτικές. 

Η εργαλειοθήκη διατίθεται στον ιστότοπο του έργου σε 36 γλώσσες των κρατών μελών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης. Σύνδεσμος: http://www.coe.int/t/congress/files/topics/toolkit/default_en.asp . 

IMPACT Europe 

Το IMPACT Europe αναπτύσσει ένα εργαλείο αξιολόγησης για μέτρα κατά της ριζοσπαστικοποίησης. Οι 

προσπάθειες του IMPACT συμβάλλουν στις συνεχιζόμενες προσπάθειες εντός της Ευρώπης για να καθορίσουν 

το τι λειτουργεί για την αντιμετώπιση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης. Στόχος του έργου είναι να βοηθήσει 

τους αξιολογητές, τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής και τους 

ακαδημαϊκούς που εργάζονται στον τομέα της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης να απαντήσουν σε τρία ερωτήματα, 

συγκεκριμένα: 

 Πόσο αποτελεσματικά είναι τα διάφορα προγράμματα για την αντιμετώπιση της βίαιης 

ριζοσπαστικοποίησης; 

 Ποια είναι η υποσχόμενη πρακτική για την αντιμετώπιση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης; 

 Πώς αυτό ενημερώνει ή γνωρίζει και κατανοεί τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση; 

Η εργαλειοθήκη αξιολόγησης IMPACT βασίζεται σε μια βάση δεδομένων σχετικά με τους παράγοντες 

ριζοσπαστικοποίησης, τις υπάρχουσες δράσεις αντιμετώπισης της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και τις 

προσεγγίσεις για την αξιολόγηση αυτών των παρεμβάσεων. Κάνοντας εύκολη την πρόσβαση στη βάση 

δεδομένων σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών του δημόσιου και του εθελοντικού τομέα, η εργαλειοθήκη τελικά 

στοχεύει στην ενθάρρυνση των επαγγελματιών να αξιολογούν σωστά τις δράσεις τους και να δημιουργούν 

καλές πρακτικές για το σχεδιασμό οποιωνδήποτε μελλοντικών παρεμβάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, 

δείτε: http://impacteurope.eu. 

  

http://www.coe.int/t/congress/files/topics/toolkit/default_en.asp
http://impacteurope.eu/
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1.6.2 Το έργο YCARE project 

 

Σε αντίθεση με τα προαναφερθέντα έργα, το έργο Ycare έχει ως αφετηρία την παιδαγωγική σκοπιά 

και άποψη. Ως εκ τούτου, έχει μια μοναδική προσέγγιση. Τα παράγωγα έργα του έργου είναι τα ακόλουθα. 

A. Εγχειρίδιο κατευθυντήριων γραμμών 

Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες για τη διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης, τους παράγοντες που 

την διέπουν, τον ρόλο των ριζοσπαστικών οργανώσεων και τη χρήση των ψηφιακών μέσων. Ιδιαίτερη προσοχή 

δίνεται στη σχέση μεταξύ ριζοσπαστικοποίησης και εκπαίδευσης. Περιγραφές των πιο σημαντικών 

ριζοσπαστικών ρευμάτων στην Ευρώπη - το ριζοσπαστικό Ισλάμ, η άκρα δεξιά και η άκρα αριστερά καλύπτονται 

επίσης από το εγχειρίδιο. Ένα μέρος του εγχειριδίου είναι αφιερωμένο στις κατευθυντήριες γραμμές για την 

ενημέρωση σχετικά με την υποστήριξη των νέων. Σε αυτό το τμήμα εξετάζονται οι στρατηγικές που 

χρησιμοποιούνται προκειμένου να βοηθήσουν ευάλωτους νέους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν νωρίς τις 

δυσκολίες τους και να αποτρέψουν την κλιμάκωση των προβλημάτων τους. Δίδεται προσοχή στις στρατηγικές 

έγκαιρης ανίχνευσης, στις στρατηγικές πρόληψης, στις στρατηγικές παρέμβασης και στις στρατηγικές εξόδου.  

B. Εργαλειοθήκη 

Η παρεχόμενη εργαλειοθήκη αποτελείται από τρία χωριστά τμήματα. Tο πρώτο περιέχει δραστηριότητες. 

Συγκεκριμένα περιέχει εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή ασκήσεων για άμεση χρήση σε ένα εκπαιδευτικό 

πλαίσιο. Οι δραστηριότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς πρόληψης αλλά μπορεί επίσης να είναι 

χρήσιμοι σε ένα περιβάλλον όπου οι σύμβουλοι εργάζονται με ριζοσπαστικοποιημένη νεολαία. 

Το δεύτερο τμήμα περιέχει καλές πρακτικές. Σε χώρες όπως οι Κάτω Χώρες και η Γερμανία πραγματοποιήθηκαν 

πολλές επιτυχημένες πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης. Οι καλές 

πρακτικές δείχνουν τι είδους προσπάθειες καταβάλλονται για την πρόληψη και την παρέμβαση 

ριζοσπαστικοποίησης. Χρησιμεύουν ως πηγή έμπνευσης για την περαιτέρω ανάπτυξη προγραμμάτων 

καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης σε χώρες σε όλη την Ευρώπη. 

Το τρίτο τμήμα περιέχει υλικό ευαισθητοποίησης όπως: γενικά εργαλεία, εργαλεία πολυμέσων, ενημερωτικό 

υλικό. Αυτό το υλικό θα βοηθήσει τους επαγγελματίες να αποκτήσουν καλύτερη  εικόνα για το φαινόμενο της 

ριζοσπαστικοποίησης. Επιπλέον του παρόντος εγχειριδίου, το υλικό αυτό θα βοηθήσει τους επαγγελματίες στην 

ανίχνευση της ριζοσπαστικοποίησης. 

Γ. Ηλεκτρονική πλατφόρμα και εφαρμογή για κινητά 

Μια online πλατφόρμα και κινητή εφαρμογή έχουν αναπτυχθεί για την υποστήριξη της δημοσιοποίησης των 

αποτελεσμάτων των έργων. Η πλατφόρμα και η εφαρμογή διευκολύνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ 

εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών. Υποστηρίζει την ηλεκτρονική διαχείριση, αποθήκευση και παρουσίαση του 

περιεχομένου, δημιουργώντας τις απαραίτητες συνθήκες για ένα δυναμικό περιβάλλον διδασκαλίας. 
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2. Κατανοώντας τη ριζοσπαστικοποίηση 

2.1. Εισαγωγή 

 

 

Στις επόμενες παραγράφους θα δοθούν πληροφορίες σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση. Από την αξιολόγηση 

των αναγκών προέκυψε ότι οι επαγγελματίες χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με το φαινόμενο της 

ριζοσπαστικοποίησης και τους υποκείμενους παράγοντες που την ενισχύουν. 

Πρώτα θα συζητηθεί το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης. Σε αυτή την παράγραφο θα εξηγηθούν τα 

χαρακτηριστικά ενός ριζοσπαστικοποιημένου ατόμου και οι αντιπαραθέσεις γύρω από τον ορισμό της 

ριζοσπαστικοποίησης. Στη συνέχεια, θα αποκαλυφθεί η «σκάλα» προς την τρομοκρατία για να αποκτηθεί από 

τον αναγνώστη μία καλύτερη εικόνα για τα στάδια που περνά ένα ριζοσπαστικοποιημένο άτομο. Το μοντέλο 

απεικονίζει τη διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης μέσω της μεταφοράς μιας σκάλας. Η παράγραφος 2.4 

συζητά τους παράγοντες ενεργοποίησης της διαδικασίας ριζοσπαστικοποίησης. Οι παράγοντες ενεργοποίησης 

είναι συγκεκριμένα γεγονότα που ξεκινούν μία αναγνωρίσιμη ριζοσπαστικοποίηση ή από-ριζοσπαστικοποίηση. 

Στην παράγραφο 2.5 παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι ριζοσπαστικοποιημένων ατόμων. Όπως θα καταστεί 

σαφές, τα άτομα με κάποιο προφίλ ριζοσπαστικοποιημένου είναι περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητα σε 

ορισμένους παράγοντες ενεργοποίησης. Η επόμενη παράγραφος αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν 

τα ριζοσπαστικοποιημένα άτομα. Θα δοθεί προσοχή στις οργανωτικές δομές των ριζοσπαστικοποιημένων 

ομάδων καθώς και στα άτομα που αυτο-ριζοσπαστικοποιούνται: οι μοναχικοί λύκοι.   Τέλος, η παράγραφος 2.7 

ασχολείται με τη ριζοσπαστικοποιημένη σκέψη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε αυτό το κεφάλαιο θα συζητηθούν 

ριζοσπαστικοποιημένες ιδεολογίες, όπως η ριζοσπαστικοποιημένη ακροδεξιά, η ριζοσπαστικοποιημένη άκρα-

αριστερά και ριζοσπαστικοποιημένο Ισλάμ.  
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2.2 Ορισμοί της ριζοσπαστικοποίησης 

 

Οι ορισμοί της ριζοσπαστικοποίησης είναι ποικίλοι. Αυτό οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στη χρήση του στην 

πολιτική σκηνή, όπου οι ορισμοί χρησιμοποιούνται για να παρακινήσουν τις πολιτικές επιλογές. Οι ακαδημαϊκοί 

ορισμοί συχνά φαίνονται να χρωματίζονται από τη συγκεκριμένη εξειδίκευση της επιστημονικής περιοχής. Σε 

αυτό το κεφάλαιο διερευνάται ο όρος «ριζοσπαστικοποίηση» και η αντιπαράθεση που σχετίζεται με αυτόν. Ως 

αφετηρία αναφέρουμε τον ορισμό που διατυπώθηκε από τον Schmid, ο οποίος χρησιμοποιείται σε ένα άλλο 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα που ονομάζεται TERRA (www.terratoolkit.eu):  

 

«Μια ατομική ή συλλογική (ομαδική) διαδικασία με την οποία, συνήθως σε μια κατάσταση 

πολιτικής πόλωσης, οι συνήθεις πρακτικές διαλόγου, συμβιβασμού και ανοχής μεταξύ πολιτικών 

παραγόντων και ομάδων, με διαφορετικά συμφέροντα, εγκαταλείπονται από τη μια ή και τις δύο 

πλευρές, σε μια δυαδική σύγκρουση, προς χάρη μίας αυξανόμενης δέσμευσης να συμμετάσχουν 

σε επιθετικές τακτικές διεξαγωγής συγκρούσεων. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν είτε (i) τη χρήση 

(μη βίαιης) πίεσης και εξαναγκασμού, (ii) διάφορες μορφές πολιτικής βίας, εκτός της τρομοκρατίας 

ή (iii) πράξεις βίαιου εξτρεμισμού με τη μορφή τρομοκρατίας και εγκλημάτων πολέμου. Η 

διαδικασία είναι, από την πλευρά των επαναστατικών παρατάξεων, συνοδευόμενη γενικά από μια 

ιδεολογική κοινωνικοποίηση, μακριά από τις επικρατούσες, κατεστημένες θέσεις προς πιο 

ριζοσπαστικές ή εξτρεμιστικές θέσεις που περιλαμβάνουν μια διχοτομημένη παγκόσμια θεώρηση 

και την αποδοχή ενός εναλλακτικού εστιακού σημείου πολιτικής κινητοποίησης πέρα από την 

κυρίαρχη πολιτική τάξη, καθώς το υπάρχον σύστημα δεν αναγνωρίζεται πλέον ως κατάλληλο ή 

νόμιμο.» 

 

Αυτός ο ορισμός συνδυάζει πολλές πτυχές που αναφέρονται περισσότερο ή μερικώς σε άλλους ορισμούς: 

 είναι μια ατομική διαδικασία καθώς και μια ομαδική διαδικασία, έτσι ώστε να λαμβάνονται 

υπόψη ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες 

 χαρακτηρίζεται από την απόρριψη της νομιμότητας της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων 

 μπορεί να οδηγήσει σε μη βίαιες τακτικές καθώς και σε βίαιες ή τρομοκρατικές ενέργειες 

 περιλαμβάνει διαδικασίες ιδεολογικής και κοινωνικής απομόνωσης από την κοινωνία και 

διχοτομική άποψη του κόσμου 

http://www.terratoolkit.eu/
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 είναι ουσιαστικά μια διαδικασία αλλαγής, που δικαιολογεί όλο και περισσότερο τη δέσμευση 

για σύγκρουση με άλλες ομάδες. 

Η πρώτη πτυχή που αναφέρθηκε εδώ δεν είναι αρκετά αμφιλεγόμενη. Οι περισσότεροι άνθρωποι συμφωνούν 

ότι η ριζοσπαστικοποίηση πρέπει να νοηθεί ως διαδικασία. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει σε μία στιγμή. Ούτε η 

ριζοσπαστικοποίηση είναι μια γραμμική διαδικασία. Η ανάπτυξη από την ευαισθησία στη 

ριζοσπαστικοποιημένη σκέψη, σε μια τρομοκρατική ενέργεια δεν λαμβάνει χώρα σταδιακά: μερικές φορές η 

διαδικασία προχωρά αργά, μερικές φορές πηγαίνει γρήγορα. Είναι επίσης πιθανό κάποιος να επιστρέψει σε 

προηγούμενα στάδια, π.χ. ένα άτομο που διερευνά τη ριζοσπαστικοποιημένη σκέψη να επιστρέψει σε 

προηγούμενο στάδιο, δηλαδή να είναι ευάλωτος σε ριζοσπαστικοποιημένη σκέψη (Feddes, Nichelson & Doosje, 

2015). 

Υπάρχει μια διαμάχη όσον αφορά τα τελικά σημεία της ριζοσπαστικοποίησης. Ο όρος «ριζοσπαστικό» 

αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη νοοτροπία ή σχετίζεται απαραίτητα με τη διεξαγωγή ριζοσπαστικών 

δραστηριοτήτων; Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται η διάκριση μεταξύ της γνωστικής ριζοσπαστικοποίησης (cognitive 

radicalization) και της συμπεριφορικής ριζοσπαστικοποίησης (behavioral radicalization). Η γνωστική 

ριζοσπαστικοποίηση αναφέρεται σε πολιτικές ιδέες που είναι ασυμβίβαστες με τις βασικές δημοκρατικές 

αρχές. Μεταξύ αυτών των ιδεών μπορεί κανείς να τοποθετήσει διάφορες μορφές φυλετικής ή θρησκευτικής 

υπεροχής καθώς και ιδεολογίες που αρνούνται τα βασικά δικαιώματα ή τις δημοκρατικές αρχές. Η 

συμπεριφορική ριζοσπαστικοποίηση αναφέρεται στις συχνά βίαιες ή καταναγκαστικές ενέργειες που 

προκύπτουν από ριζοσπαστικές ιδέες. Για να μιλήσουμε για συμπεριφορική ριζοσπαστικοποίηση, οι άνθρωποι 

πρέπει όχι μόνο να αναπτύξουν συγκεκριμένες πεποιθήσεις αλλά και να συμμετάσχουν σε παράνομες πράξεις 

(Neumann, 2013). 

Ο όρος «ριζοσπαστικό» (radical) δεν έχει νόημα από μόνoς του δεδομένου ότι το περιεχόμενο της ριζοσπαστικής 

σκέψης εξαρτάται από το πλαίσιο. Αυτό που ονομάζεται ριζοσπαστικό εξαρτάται από αυτό που θεωρείται κύρια 

τάση ή ρεύμα σε μια συγκεκριμένη κοινωνία. Ίσως να είναι το γεγονός ότι, από μια οπτική κάποιος 

ριζοσπαστικοποιείται ενώ από μία άλλη οπτική το άτομο αυτό γίνεται προοδευτικό. Το πολιτικό σύστημα παίζει 

ρόλο σε αυτό: σε μη δημοκρατικές κοινωνίες, οι άνθρωποι που προσπαθούν να ασκήσουν ελευθερία λόγου και 

άλλα φιλελεύθερα δημοκρατικά δικαιώματα χαρακτηρίζονται ως ριζοσπαστικοί ενώ το αντίθετο ισχύει για τη 

σύγχρονη Ευρώπη (Neumann, 2013). 

Η πτυχή της απόρριψης της νομιμότητας της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων στον ορισμό της TERRA 

αντικατοπτρίζεται στην Εθνική Αντιτρομοκρατική Στρατηγική της Ολλανδικής Κυβέρνησης (NCTV, 2016), στην 

οποία η ριζοσπαστικοποίηση χαρακτηρίζεται ως διαδικασία εξτρεμισμού ή ακόμα και τρομοκρατίας. Ο 

εξτρεμισμός ορίζεται ως "το φαινόμενο με το οποίο άτομα ή ομάδες, έχοντας ιδεολογικό κίνητρο, είναι 

πρόθυμα να παραβιάσουν σοβαρά το νόμο ή να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που υπονομεύουν τη 

δημοκρατική τάξη". Η τρομοκρατία ορίζεται ως εξής: "η διάπραξη βίας που στοχεύει στην ανθρώπινη ζωή ή 

προκαλεί κοινωνική διατάραξη ζημιών στην ιδιοκτησία, με σκοπό την κοινωνική ανατροπή και 

αποσταθεροποίηση, προκαλώντας φόβο στον πληθυσμό ή επηρεάζοντας τις πολιτικές αποφάσεις". 

Τόσο ο εξτρεμισμός όσο και η τρομοκρατία έχουν ιδεολογικά κίνητρα. Το ιδεολογικό κίνητρο μπορεί να είναι 

εμπνευσμένο από τη θρησκεία, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. Η τρομοκρατία έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο 

από τον εξτρεμισμό. Αυτό συνεπάγεται την απώλεια ζωών ή τη ζημία σε υλικά πράγματα που είναι τόσο σοβαρά 

ώστε η κοινωνική σταθερότητα θα υποφέρει και διαπράττεται με στόχο τον επηρεασμό της λήψης πολιτικών 

αποφάσεων. Έτσι, η φιλοδοξία των τρομοκρατών είναι πάντα πολύπλευρη και πολιτική κατά φύση (NCTV, 

2016). 
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Η κατανόηση μιας θρησκείας ή μιας θεωρίας δεν αρκεί αν θέλουμε να κατανοήσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση 

προς το βίαιο εξτρεμισμό. Πολλοί τρομοκράτες δεν είναι ιδιαίτερα ευσεβείς και έχουν μόνο μια σύντομη 

κατανόηση της ριζοσπαστικής θρησκευτικής ιδεολογίας που ισχυρίζονται ότι τηρούν (Borum, 2011). 

Παραδειγματικό είναι το φαινόμενο «κόψτε (cut) και επικολλήστε (paste) το Ισλάμ». Πολλοί νεαροί 

μουσουλμάνοι δεν έχουν καλή αντίληψη για το Ισλάμ. Δημιουργούν το δικό τους Ισλάμ με βάση επιμέρους και 

ασύνδετα αποσπάσματα του Κορανίου και δημιουργούν τη δική τους αλήθεια μέσω μιας εξτρεμιστικής 

εξήγησης. Οι ιδέες τους επηρεάζονται έντονα από τις ριζοσπαστικοποιημένες πεποιθήσεις στο Διαδίκτυο ή από 

τις πεποιθήσεις που διαδίδονται από τους ριζοσπαστικοποιημένους ιμάμηδες ή τους ανεπίσημους 

ριζοσπαστικοποιημένους ιερείς. Αυτοί οι ριζοσπαστικοποιημένοι κηρύττουν μια αυτοσυντηρούμενη θρησκεία 

που δεν έχει να κάνει με τη θρησκεία που ακολουθείται από μια μεγάλη πλειοψηφία μουσουλμάνων 

παγκοσμίως (AIVD, 2006). 
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2.3 H σκάλα προς την τρομοκρατία: τα στάδια της διαδικασίας της 

ριζοσπαστικοποίησης 

 

 

Το μοντέλο «σκάλας» του Moghaddam (2005) εξηγεί, με βάση τους ψυχολογικούς παράγοντες, γιατί μια μικρή 

μειοψηφία δυσαρεστημένων ανθρώπων της κοινωνίας καταλήγουν ως τρομοκράτες. Σε αυτήν την παράγραφο 

ακολουθούμε τη δημοσίευσή του. Το μοντέλο δείχνει ότι η διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης δεν πρέπει να 

κατανοηθεί, και θεωρηθεί, ως μία ομαλή, γραμμική, συνέχεια από το σημείο της πλήρους απεμπλοκής από τον 

ριζοσπαστισμό έως το πλέον ακραίο σημείο της τρομοκρατίας, αλλά να θεωρηθεί ότι οι άνθρωποι 

σκαρφαλώνουν σε μια σκάλα. 

Το μοντέλο της «σκάλας» βασίζεται σε μια μεταφορά μιας σκάλας ενός κλιμακοστασίου κτιρίου με πέντε 

ορόφους. Η σκάλα γίνεται στενότερη ανά όροφο, γεγονός που συμβολίζει ότι υπάρχουν λιγότεροι άνθρωποι 

στους υψηλότερους ορόφους από ό, τι στο ισόγειο. Στο ισόγειο υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν έχουν ακόμη 

εισέλθει στη διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης. Όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα μπορεί ενδεχομένως να 

ανέβουν σε υψηλότερο όροφο. Στην κορυφή του κτιρίου είναι οι άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να διαπράξουν 

τρομοκρατικές επιθέσεις. Έχουν περάσει από τη διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης από την αρχή μέχρι το 

τέλος. Σε κάθε όροφο του κτιρίου, διαδραματίζονται κάποιες ψυχολογικές διεργασίες που συσχετίζονται με την 

επιλογή ανόδου, ή όχι, σε υψηλότερο όροφο. Αυτές οι διεργασίες θα συζητηθούν παρακάτω. 

Οι άνθρωποι στο ισόγειο αισθάνονται ότι βιώνουν αδικία και απογοήτευση. Οι βασικοί λόγοι μπορεί να είναι 

οικονομικές ή πολιτικές συνθήκες ή απειλές για την προσωπική ή τη συλλογική ταυτότητα. Η απογοήτευσή τους 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην υποτιθέμενη στέρηση και όχι στην πραγματική στέρηση. Επιπλέον, η 

δυσαρέσκειά τους συνδέεται συχνότερα με την κατάσταση της ομάδας στην οποία ανήκουν παρά με την 

προσωπική τους κατάσταση. Οι περισσότεροι άνθρωποι στο ισόγειο δεν μετατρέπουν τα συναισθήματά τους 

σε δράση, αλλά κάποιοι το κάνουν και ανεβαίνουν σε ένα όροφο ψηλότερα. 

Στο πρώτο όροφο, τα άτομα αναζητούν ευκαιρίες να κάνουν κάτι για την άδικη μεταχείριση που 

αντιμετωπίζουν. Ειδικότερα, δύο ψυχολογικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους: 

ευκαιρίες για προσωπική κινητικότητα και αντιλήψεις για διαδικαστική αδικία. Όσο περισσότεροι άνθρωποι 

έχουν την εντύπωση ότι δεν έχουν ευκαιρίες να μετακινηθούν σε υψηλότερη κοινωνική κλίμακα, τόσο 

περισσότεροι θα είναι διατεθειμένοι να ανέβουν στον επόμενο όροφο. Εκτός αυτού, μια αντιληπτή έλλειψη 

ευκαιριών επηρεασμού της λήψης αποφάσεων μπορεί να αποτελέσει έναν λόγο για ριζοσπαστικοποίηση. 

Στον δεύτερο όρο, οι απογοητεύσεις και οι φόβοι, που προκύπτουν από την έλλειψη δυνατότητας για βελτίωση 

της κατάστασης, οδηγούν σε αναζήτηση απόδοσης κάποιας ευθύνης και κατηγορίας. Στο δεύτερο όροφο τα 
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άτομα προβάλλουν την επιθετικότητά τους σε έναν κοινό «εχθρό», όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Δύση 

(δυτικός κόσμος). Τα άτομα που ενεργά αναζητούν ευκαιρίες για επιθετικές ενέργειες θα εγκαταλείψουν τελικά 

τον δεύτερο όροφο. Αναρριχώνται περαιτέρω για να αναλάβουν δράση εναντίον του αντιληπτού εχθρού. 

Ο τρίτος όροφος είναι ο όροφος της ηθικής δέσμευσης. Σε αυτόν τον όροφο οι άνθρωποι αρχίζουν να θεωρούν 

τις τρομοκρατικές οργανώσεις ως ένα σκιώδη κόσμο. Σε αυτόν τον σκιώδη κόσμο υπάρχει μια παράλληλη ηθική 

που δικαιολογεί έναν αγώνα στον οποίο αναζητείται μια ιδανική κοινωνία με όλα τα δυνατά μέσα. Από την 

οπτική των τρομοκρατικών οργανώσεων, οι τρομοκράτες είναι ηθικά πρόσωπα, ενώ η εχθρική κυβέρνηση 

στερείται ηθικής δέσμευσης. Τα άτομα που βρίσκονται στον τρίτο όροφο πείθονται από τις τρομοκρατικές 

οργανώσεις να προσχωρήσουν σε αυτές. 

Οι άνθρωποι στον τέταρτο όροφο γίνονται μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 

στρατολογούνται ως μέλη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Συχνά γίνονται μέλη ενός πυρήνα τεσσάρων ή 

πέντε ατόμων, στον οποίο έχουν πρόσβαση μόνο σε πληροφορίες σχετικές με τα άλλα μέλη του δικού τους 

πυρήνα. Επιπλέον, οι άνθρωποι μπορούν να στρατολογηθούν ως "πεζικάριοι" που εκτελούν βίαιες 

(αυτοκτονικές) πράξεις. 

Στο πέμπτο όροφο τα άτομα μαθαίνουν να παρακάμπτουν τους ανασταλτικούς μηχανισμούς που θα 

μπορούσαν να τους αποτρέψουν από τη διάπραξη μίας τρομοκρατικής ενέργειας. Σε αυτόν τον όροφο 

μαθαίνουν να χαρακτηρίζουν και «βάζουν ετικέτες» σε πολίτες, εκτός της ομάδας, έτσι ώστε αυτοί οι πολίτες 

να γίνουν μέρος του "εχθρού". Τα άτομα στον πέμπτο όροφο χωρίζουν τον κόσμο σε "εμάς" έναντι "αυτών", 

γεγονός που εξηγεί το γεγονός ότι πολίτες γίνονται στόχος βίας. Πιστεύουν ότι κάθε άτομο που δεν αντιστέκεται 

ενεργά στην κυβέρνηση μπορεί να γίνει στόχος. 

Σε περίπτωση ανοικτού αγώνα, το ασθενέστερο τμήμα συνήθως παραδίδεται όταν παρατηρεί ότι η μάχη έχει 

κριθεί. Αυτά τα σημάδια παράδοσης μπορεί να περιορίσουν την επιθετικότητα του "νικητή". Ωστόσο, τα θύματα 

των τρομοκρατικών επιθέσεων σπάνια γνωρίζουν τον κίνδυνο που κρύβεται πριν από την επίθεση. Κατά 

συνέπεια, δεν θα δείξουν σημάδια που μπορεί να αποτρέψουν μια επίθεση λόγω κάποιας αλλαγής στη 

νοοτροπία του τρομοκράτη. 

Από το μοντέλο «σκάλας», ο Moghaddam (2005) εξάγει μια σειρά από συστάσεις πολιτικής που, κατά το όραμά 

του, συμβάλλουν σε μια μακροπρόθεσμη λύση για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Πρώτον, τονίζει τη 

σημασία των προληπτικών μέτρων. Εξάλλου, όσο το ισόγειο είναι γεμάτο από ανθρώπους που θεωρούν ότι 

είναι θύματα αδικαιολόγητων συνθηκών, μπορεί να αναμένεται ότι ορισμένοι από αυτούς θα ανεβαίνουν σε 

υψηλότερο όροφο. Σε αυτή την περίπτωση, οποιοσδήποτε τρομοκράτης και αν συλληφθεί, θα υπάρξει 

διάδοχός του σε χρόνο μηδέν. Επιπλέον, ο Moghaddam τονίζει τη σημασία των δημοκρατικών θεσμών. 

Διευκολύνοντας τη συμμετοχή και την κινητικότητα, καταργείται η αδικία που αποτελεί τη βάση της 

ριζοσπαστικοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Moghaddam επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν οι ίσες 

ευκαιρίες στον εκπαιδευτικό καθώς στον επαγγελματικό και πολιτικό τομέα. 

Ο Moghaddam υπογραμμίζει επίσης τον ρόλο της εκπαίδευσης στην καταπολέμηση της σκέψης «εμείς-

εναντίων-αυτών». Καθώς οι άνθρωποι συνεχίζουν να ανεβαίνουν στη σκάλα, η κατηγοριοποίησή του κόσμου 

σε εμείς εναντίον αυτών γίνεται πιο εμφανής και άκαμπτη. Πρέπει να αποφευχθεί η σκέψη αυτή που 

συναντάται στους άκαμπτους ανώτερους ορόφους να γίνει ένα νέο πρότυπο και για τον όροφο του ισογείου. 

Εξάλλου, αυτό θα σήμαινε έναν αυξημένο κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης. 

Τέλος, ο Moghaddam προτείνει ότι τα μέρη πρέπει να ξεκινούν διάλογο μεταξύ τους πιο συχνά προκειμένου να 

προωθήσουν την αμοιβαία κατανόηση. Δηλώνει ότι πρέπει να αναζητηθούν περισσότερες επαφές με ακραίες 

ομάδες. Στο παρελθόν έγινε σαφές ότι ο διάλογος μπορεί να φέρει αυτές τις ομάδες στην κυρίαρχη πολιτική 



 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 
38 

 

διαδικασία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Moghaddam τονίζει επίσης τη σημασία της αυξημένης διαπολιτισμικής 

κατανόησης. Στην παρούσα κατάσταση, οι μη δυτικές οπτικές συχνά δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη, για 

παράδειγμα κατά τη διαμόρφωση των οικουμενικών αξιών. Με διάλογο, αυτή η αιτία της ριζοσπαστικοποίησης 

μπορεί να εξαφανιστεί στο παρασκήνιο. 

 

 

 
 

Περαιτέρω μελέτη 

Moghaddam, F. M. (2005). The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration. American Psy-

chologist, 60(2), 161-169. 
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2.4  Παράγοντες ενεργοποίησης στη διαδικασία 

ριζοσπαστικοποίησης 
 

 

 

Στη βάση της διαδικασίας της ριζοσπαστικοποίησης μπορεί να υφίστανται διάφοροι παράγοντες: η εμπειρία 

της σχετικής στέρησης, οι παράγοντες που σχετίζονται με την ταυτότητα όπως οι διακρίσεις και η ένταξη, η 

αβεβαιότητα και η αντιληπτή φυσική ή συμβολική απειλή. Αυτοί οι υποκείμενοι παράγοντες (παράγοντες ρίζας) 

είναι σημαντικοί, σε διάφορους βαθμούς, για διάφορες ριζοσπαστικοποιημένες ομάδες. Αποτελούν τις 

ψυχολογικές και δομικές συνθήκες που αποτελούν τη βάση της διαδικασίας της ριζοσπαστικοποίησης (Falcon 

& Wagenaar, 2010, Feddes, Nickolson & Box, 2015). Ακολουθούμε την περιγραφή των Feddes, Nickolson και 

Doosje (2015). 

Σε αντίθεση με τους υποκείμενους παράγοντες (underlying factors), οι παράγοντες ενεργοποίησης (trigger 

factors) είναι συχνά αποφασιστικοί στη διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης (Feddes, Nickolson και Doosje, 

2015). Οι παράγοντες ενεργοποίησης είναι συγκεκριμένα γεγονότα (π.χ. περιστατικά, προβλήματα, επιλογές) 

που προκαλούν την περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση ή από-ριζοσπαστικοποίηση. Μπορεί να αναφέρονται σε 

σημεία καμπής ή καταλύτες. Γεγονότα που χρησιμεύουν ως σημεία καμπής θέτουν σε κίνηση τη διαδικασία 

ριζοσπαστικοποίησης ή αναστροφή αυτής της διαδικασίας (απο-ριζοσπαστικοποίηση). Γεγονότα που 

χρησιμεύουν ως καταλύτης, επιταχύνουν ή επιβραδύνουν τη διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης ή απο-

ριζοσπαστικοποίησης. Έτσι, οι παράγοντες ενεργοποίησης μπορούν να επιφέρουν μια αλλαγή τόσο στην 

κατεύθυνση όσο και στην ταχύτητα της διαδικασίας ριζοσπαστικοποίησης. Στην ενότητα που ακολουθεί  

περιγράφονται μερικοί κοινοί παράγοντες ενεργοποίησης. 

 

2.4.1 Παράγοντες ενεργοποίησης σε μικρο-επίπεδο: ιδιωτική σφαίρα 

 

Στην ιδιωτική σφαίρα μπορεί να συμβούν γεγονότα που οδηγούν σε μια προσωπική κρίση που συνδέεται με 

μια αυξημένη ευαισθησία στη ριζοσπαστικοποίηση. Ένα τέτοιο γεγονός είναι η αντιπαράθεση με το θάνατο. 

Κάποιος που αντιμετωπίζει το θάνατο π.χ. ενός αγαπημένου προσώπου, είναι πιο πιθανό να ξεκινήσει μια 

αναζήτηση για ένα νόημα και μία ταυτότητα και γίνεται πιο επιρρεπής σε ιδεολογικά μηνύματα. Τα προβλήματα 

στο σπίτι, όπως διαμάχες, διαζύγια και  συγκρούσεις, μπορούν επίσης να προκαλέσουν ριζοσπαστικοποίηση. 

Μια κακή κατάσταση στο σπίτι μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα κατάθλιψης και μοναξιάς. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις μια ριζοσπαστική ιδεολογία μπορεί να γίνει πιο ελκυστική. 
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Ένας άλλος παράγοντας ενεργοποίησης αφορά την απώλεια της (προοπτικής) εργασίας ή του σχολείου. Οι 

άνθρωποι που χάνουν τη δουλειά τους ή οι άνθρωποι που εγκαταλείπουν το σχολείο μπορεί να ξεκινήσουν μια 

αναζήτηση ταυτότητας και νοήματος, με αποκορύφωμα την ριζοσπαστικοποίηση. Οι άμεσες αντιπαραθέσεις 

με διακρίσεις μπορεί επίσης να προκαλέσουν ριζοσπαστικοποίηση: κάποιος που αντιμετωπίζει διακρίσεις, 

ρατσισμό ή αποκλεισμό έχει περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξει αρνητικά συναισθήματα. Το ίδιο ισχύει 

και για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αρνητικές αλληλεπιδράσεις με τις αρχές. Τα άτομα που έρχονται 

σε επαφή με την υπηρεσία πληροφοριών, την αστυνομία και το δικαστικό σώμα μπορεί να αισθανθούν έλλειψη 

εμπιστοσύνης, αγανάκτηση, θυμό, απογοήτευση, αηδία, άγχος, αδυναμία και φόβο. Η κράτηση μπορεί επίσης 

να αποτελέσει παράγοντας ενεργοποίησης. Κάποιος που έχει φυλακιστεί μπορεί να βρει σε αυτήν την 

περίπτωση μια επιβεβαίωση για την εχθρική κοσμοθεωρία του και να αντιμετωπίζει νέες αβεβαιότητες με 

τελικό αποτέλεσμα την ριζοσπαστικοποίηση. 

 

2.4.2 Παράγοντες ενεργοποίησης σε μέσο-επίπεδο: δυναμική ομάδα 

 

Η διακοπή των κοινωνικών δεσμών μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ενεργοποίησης σε μέσο-επίπεδο. Οι 

κοινωνικές σχέσεις εντοπίζονται στα σχολεία, τους αθλητικούς συλλόγους και την οικογένεια. Η διάσπαση 

αυτών των δεσμών μπορεί να οδηγήσει σε μια αναζήτηση για νόημα και μπορεί να ενισχύσει τη σχέση με μια 

ριζοσπαστικοποιημένη ομάδα. Η διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης κάποιου μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί 

μέσω της επαφής με ένα άτομο με ριζοσπαστικοποιημένη συμπεριφορά. Οι συναντήσεις με χαρισματικούς 

ανθρώπους ή πνευματικούς ηγέτες μπορούν να λάβουν την μορφή καταλύτη και να αποτελέσουν ένα σημείο 

καμπής στη διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης. Η ένταξη σε μια ριζοσπαστικοποιημένη ομάδα είναι ένας από 

τους σημαντικότερους ενεργοποιητές. Οι ριζοσπαστικοποιημένες ομάδες διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο 

στη διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης λόγω της ανθρώπινης ανάγκης για κοινωνικούς δεσμούς. Οι 

δραστηριότητες των ριζοσπαστικοποιημένων ομάδων μπορεί να ενδυναμώσουν τους κοινωνικούς δεσμούς σε 

σύντομο χρονικό διάστημα, σε βαθμό που οι δεσμοί είναι τόσο ισχυροί όσο είναι και οι δεσμοί ανάμεσα σε μια 

οικογένεια. 

Ένας άλλος παράγοντας ενεργοποίησης είναι ο γάμος με κάποιο/α (μη) ριζοσπαστικοποιημένο άτομο. Είναι 

αλήθεια ότι οι (μη) ριζοσπαστικοποιημένες σκέψεις του συντρόφου κάποιου επηρεάζουν την (μη) 

ριζοσπαστικοποιημένη σκέψη του ατόμου. Εκτός αυτού, ορισμένοι τρομοκράτες λαμβάνουν σωματική 

εκγύμναση και / ή ιδεολογική εκπαίδευση σε στρατόπεδο εκπαίδευσης. Οι αμοιβαίοι δεσμοί ενισχύονται κατά 

τη διάρκεια αυτών των εκπαιδεύσεων και οι συμμετέχοντες ενδέχεται να υποχρεωθούν να λάβουν όρκο πίστης. 

Αυτό στην πραγματικότητα εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει πλέον δρόμος επιστροφής και να κάνει κάποιος πίσω. 

Ένας τελευταίος παράγοντας ενεργοποίησης στο μέσο επίπεδο είναι η αντιπαράθεση με την προπαγάνδα. Η 

προπαγάνδα ανταποκρίνεται στην ανθρώπινη ανάγκη για σκέψη τύπου άσπρο-μαύρο, με αποτέλεσμα αυτή η 

ανάγκη να γίνεται ακόμα ισχυρότερη. 

 

2.4.3 Παράγοντες ενεργοποίησης σε μάκρο-επίπεδο: πραγματικά γεγονότα 

 

Σε μάκρο-επίπεδο, τα καλέσματα για δράση από ριζοσπαστικοποιημένες οργανώσεις μπορεί να 

ενεργοποιήσουν τη διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης. Μια γενική πρόσκληση από μια ριζοσπαστικοποιημένη 

οργάνωση μπορεί να ενθαρρύνει τους ανθρώπους σε προχωρημένο στάδιο της διαδικασίας 

ριζοσπαστικοποίησης να συμμετάσχουν πραγματικά στον αγώνα. Ένα κάλεσμα μπορεί να θεωρηθεί ως 

ευκαιρία εξόδου από ανθρώπους που αντιλαμβάνονται την έλλειψη ενεργητικής προοπτικής. Eπιπλέον των 



 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 
41 

 

καλεσμάτων για δράση, επιθέσεις στην ομάδα κάποιου θεωρούνται παράγοντας ενεργοποίησης. Για 

παράδειγμα, η στρατιωτική δράση, οι συλλήψεις και οι γελοιογραφίες εναντίον της ομάδας κάποιου. Οι 

κυβερνητικές πολιτικές μπορεί επίσης να επηρεάσουν τη σκέψη ενός ατόμου. Οι δημόσιες πολιτικές που 

επικεντρώνονται στη δική τους ομάδα, ή στη ριζοσπαστικοποίηση γενικά, μπορεί να έχουν αντιπαραγωγικό 

αποτέλεσμα και να λειτουργήσουν ως παράγοντες ενεργοποίησης. Η χρήση βίας από την κυβέρνηση για την 

πρόληψη διαδηλώσεων ή κοινωνικής αλλαγής προκαλεί συναισθήματα εκδίκησης με αποτέλεσμα τις 

τρομοκρατικές ενέργειες. 

 
 

Περαιτέρω μελέτη 
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2.5 Προφίλ ριζοσπαστικοποιημένων νέων 

 

Όσο αφορά στην απόφαση παρέμβασης προς ένα άτομο που είναι ευάλωτο ως προς τη ριζοσπαστικοποίηση ή 

ήδη ριζοσπαστικοποιημένο, μπορεί να είναι σκόπιμο να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό το εν λόγω πρόσωπο 

συμπίπτει με έναν από τους ακόλουθους τύπους: τον αναζητούντα ταυτότητα, τον αναζητούντα δικαιοσύνη, 

τον αναζητούντα σημασία και τον αναζητούντα συγκίνηση. Αυτή η τυπολογία δίνει τη δυνατότητα στους 

επαγγελματίες να κατανοήσουν τα κίνητρα της ριζοσπαστικοποίησης των ανθρώπων για να επεμβαίνουν 

αποτελεσματικά, εάν κριθεί απαραίτητο. Ακολουθούμε την περιγραφή των Feddes, Nickolson και Doosje (2015). 

Ο αναζητών ταυτότητα 

Οι αναζητούντες ταυτότητα υποτίθεται ότι είναι ευάλωτοι σε συγκεκριμένους παράγοντες ενεργοποίησης που 

σχετίζονται με την ταυτότητα και την κοινωνική δέσμευση. Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται την έντονη 

επιθυμία να ανήκουν σε μια ομάδα. Ένα άτομο μπορεί να αντλήσει αυτοπεποίθηση από την ομάδα και έτσι η 

ομάδα μπορεί να μειώσει την αβεβαιότητα που εισάγουν τα γεγονότα της ζωής. Ορισμένα πρόσωπα θεωρούν 

ότι υπάρχει μία ισχυρότερη ανάγκη για θετική ταυτότητα από άλλα άτομα, θεώρηση που τα καθιστά πιο 

ευάλωτα στη ριζοσπαστικοποίηση. 

Ο αναζητών δικαιοσύνη 

Ορισμένα ριζοσπαστικοποιημένα άτομα παρακινούνται κυρίως από τον υψηλό βαθμό αδικίας που βιώνουν σε 

σχέση με τον εαυτό τους ή / και την ομάδα τους. Χρειάζονται μια έξοδο για τις απογοητεύσεις τους και 

αναζητούν αναγνώριση και βελτιωμένο κύρος για τον εαυτό τους και την ομάδα τους. Για όσους αναζητούν 

δικαιοσύνη η έννοια της σχετικής στέρησης είναι σημαντική: η αντίληψη ότι η δική της ομάδα αντιμετωπίζεται 

με άδικο τρόπο, σε σύγκριση με άλλη ομάδα. 

Ο αναζητών σημασία  

Όσοι αναζητούν σημασία είναι άνθρωποι που παρακινούνται από μια αναζήτηση για νόημα και κατοχή. Σε μια 

αναζήτηση για σημασία, οι άνθρωποι προσπαθούν να κατανοήσουν την ύπαρξή τους σύμφωνα με τις αξίες της 

κοινότητας που θεωρούν ότι ανήκουν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ταύτισης με 

(ριζικοσπαστικοποιημένη) ιδεολογία, θρησκεία ή εθνική υπερηφάνεια. Μια τέτοια ταύτιση μπορεί να οδηγήσει 

ακόμη και σε μια κατάσταση κατά την οποία το άτομο θυσιάζεται για χάρη της ομάδας. 

Ο αναζητών συγκίνηση  

Σε αυτήν την κατηγορία βρίσκουμε ανθρώπους που αναζητούν την συγκίνηση και περιπέτεια. Τα άτομα που 

αναζητούν έξαψη είναι συχνά βαριεστημένοι άνδρες που είναι γεμάτοι με ενέργεια και που θέλουν να δείξουν 

την αρρενωπότητά τους ξεκινώντας την (ριζοσπαστικοποιημένη) περιπέτεια. Ο ρομαντισμός μπορεί επίσης να 
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διαδραματίσει κάποιο ρόλο. Ορισμένοι άντρες τζιχαντιστές θέλουν να δείξουν την ανδρική ηλικία τους στις 

γυναίκες, ενώ οι γυναίκες που αναζητούν συγκίνηση μπορεί να βυθιστούν μία "περιπέτεια" 

ριζοσπαστικοποίησης επειδή προσελκύονται από αυτούς τους άντρες. Μουσουλμάνες γυναίκες μπορεί να 

παρακινηθούν από την προοπτική ενός γάμου με έναν μαχητή. 

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τα χαρακτηριστικά των τεσσάρων τύπων ριζοσπαστικοποιημένων ατόμων και 

τις υποθέσεις σχετικά με τους παράγοντες ενεργοποίησης στους οποίους είναι ευάλωτοι. 

 

 

Αυτή η τυπολογία καθιστά σαφές ότι τα ριζοσπαστικοποιημένα άτομα μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά 

μεταξύ τους. Δεν υπάρχει ενιαία ταυτότητα. Παρόλο που δεν ισχύει το ότι κάθε ριζοσπαστικοποιημένο άτομο 

ταιριάζει με ακρίβεια σε μία από τις κατηγορίες που περιγράφονται, ωστόσο αυτή η τυπολογία παρέχει μία 

χρήσιμη γνώση για τους παράγοντες ενεργοποίησης στους οποίους άτομα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

μπορεί να είναι ευάλωτα. 

 

 

Περαιτέρω μελέτη 

Venhaus, J.M. (2010). Why youth join Al-Qaeda. United States Institute of Peace. (bronvermelding 

con-troleren)  

 

Τύπος Χαρακτηριστικά Υποθέση 

Ο αναζητών ταυτότητα Μάχη με (υβριδική) ταυτότητα, 

αναζήτηση κοινωνική δέσμευση. 

Ευάλωτος σε γεγονότα 

ενεργοποίησης που σχετίζονται με 

την ταυτότητα και την κοινωνική 

δέσμευση. 

Ο αναζητών δικαιοσύνη Αντιληπτή αδικία, αναζήτηση 

δικαιοσύνης. 

 

Ευάλωτος σε γεγονότα 

ενεργοποίησης που σχετίζονται  

με την αντιληπτή αδικία στον 

εαυτό του ή στην ομάδα του. 

Ο αναζητών σημασία Κρίση σε προσωπικό επίπεδο, 

αναζήτηση σταθερότητας και 

νοήματος. 

 

Ευάλωτος σε γεγονότα 

ενεργοποίησης σε προσωπικό 

επίπεδο ή που σχετίζονται με 

ιδεολογία που παρέχει αξία.   

Ο αναζητών συγκίνηση Αναζήτηση συγκίνησης και 

περιπέτειας. 

Ευάλωτος σε γεγονότα 

ενεργοποίησης που σχετίζονται με 

βία, περιπέτεια, ρομαντισμό και 

έξαψη. 
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2.6 Οργανωτικές πτυχές των ριζοσπαστικοποιημένων 

δραστηριοτήτων 
 

 

Οι τρομοκρατικές ομάδες μπορεί να ακολουθούν διάφορες μορφές οργάνωσης. Πρώτον, μπορούν να 

παρουσιάσουν τα χαρακτηριστικά μιας επίσημης οργάνωσης. Αυτή η μορφή οργάνωσης χαρακτηρίζεται από 

τον προσανατολισμό του στόχου και την ορθολογική διαχείριση. Μπορεί, επίσης, να είναι ένα δίκτυο ατόμων, 

ικανών για αυτο-οργάνωση που συνδέονται από μια ιδεολογία. Ένα χαρακτηριστικό των δικτύων είναι ότι 

παρουσιάζουν συντονισμό χωρίς την ύπαρξη κάποιας κεντρικής δομής. Οι τυπικές οργανώσεις και δίκτυα 

μπορούν να διακριθούν από τα κοινωνικά κινήματα. Τα κοινωνικά κινήματα αποτελούνται από διάφορα 

μεμονωμένα άτομα και οργανισμούς που συνδέονται χαλαρά μεταξύ τους (Comas et al., 2015). 

Οι τρομοκρατικές οργανώσεις μπορούν ταυτόχρονα να λάβουν πολλές από αυτές τις μορφές οργάνωσης. 

Επίσης, μπορούν με την πάροδο του χρόνου, να στραφούν σε μια άλλη οργανωτική δομή. 

Οι τρομοκρατικές ομάδες υιοθετούν μια οργανωτική μορφή αν προσπαθούν να επιδιώξουν στόχους. Ωστόσο, 

διακρίνονται από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις. Στις τρομοκρατικές ομάδες οι σκοποί και τα μέσα αλλάζουν 

διαρκώς, ενώ οι επίσημες οργανώσεις χαρακτηρίζονται ακριβώς από μία εστιασμένη στοχο-προσήλωση. 

Επιπλέον, η οργάνωση των τρομοκρατικών ομάδων είναι συχνά ασαφής. Η λογοδοσία είναι σκοτεινή ή 

σκοπίμως διαδομένη μεταξύ διαφορετικών προσώπων για λόγους ασφαλείας. Εάν κάποιος έφερνε όλη την 

ευθύνη για τις δραστηριότητες θα έπρεπε να φοβάται για τη ζωή του. 

Μια μορφή δικτύου ταιριάζει καλύτερα στις περισσότερες τρομοκρατικές ομάδες. Οι τρομοκρατικές ομάδες 

έχουν συνήθως πρόσβαση σε κρίσιμους πόρους, όπως άνθρωποι, πόροι και πληροφορίες. Αυτή η ικανότητα 

συχνά ανήκει σε δίκτυα ατόμων ή σε χαλαρά διασυνδεδεμένες ομάδες. Τα δίκτυα αυτά χαρακτηρίζονται από 

εθελοντική, αμοιβαία και οριζόντια επικοινωνία και συναλλαγές. Είναι προσωρινές και δεν έχουν ιεραρχία. Η 

αύξηση των ψηφιακών τεχνολογιών έχει αυξήσει την εμβέλεια, την ανθεκτικότητα και την αξία των δικτύων. 

Η ιδέα της τρομοκρατίας ως ένα κοινωνικό κίνημα δίνει έμφαση στο ευρύτερο πλαίσιο των δυνάμεων που είναι 

απαραίτητες για την ανάπτυξη τρομοκρατικών οργανώσεων και δικτύων. Ένα κοινωνικό κίνημα είναι ένα ευρύ 

σύνολο μεμονωμένων και οργανωτικών παραγόντων που ενοποιούνται από ιστορικές στιγμές, κρίσιμες 

πολιτιστικές εμπειρίες και ροές επικοινωνίας. Στα κοινωνικά κινήματα μια αίσθηση αλληλεγγύης ή ενότητας 

επιτρέπει την έκφραση και την πραγματοποίηση βαθιών αλλαγών στην κοινωνία. Τα κοινωνικά κινήματα 

χαρακτηρίζονται κυρίως με βάση τις επιπτώσεις που επιτυγχάνουν. Δημιουργούν μια αίσθηση σκοπού και μια 

εναλλακτική πραγματικότητα για τους συμμετέχοντες. 
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2.6.1 Μοναχικοί λύκοι 

 

Ενώ μερικοί άνθρωποι ριζοσπαστικοποιούνται ως μέλη μιας ριζοσπαστικοποιημένης ομάδας, άλλοι 

ριζοσπαστικοποιούνται από μόνοι τους. Οι μοναχικοί λύκοι μπορούν να αντλήσουν έμπνευση από μια 

ιδεολογία, αλλά, όπως υποδηλώνει και το όνομά τους, στερούνται κάποιου είδους ένταξη στην ομάδα. Τα 

μοναχικά άτομα βρίσκουν έμπνευση από διάφορες ριζοσπαστικοποιημένες ομάδες, όπως οι άκρο-δεξιοί 

αντιδραστικοί και οι θρησκευτικά ριζοσπαστικοποιημένοι τζιχαντιστές. 

Αν και οι πρώην τρομοκράτες δεν έχουν πολλά κοινά με μοναχικούς λύκους, υπάρχει ένα πράγμα που 

μοιράζονται: την αυτο-ριζοσπαστικοποίησή τους. Τα μοναχικά άτομα διακρίνονται από τους άλλους στο ότι δεν 

έχουν δεσμευτεί για συνεχή συμμετοχή ή συμμετοχή σε ομάδα. Η ταυτοποίησή τους και η εσωτερίκευση 

πραγματοποιούνται μέσω δευτερευουσών πηγών, όπως βιβλία, γραπτά και διακηρύξεις. Στον σημερινό 

ψηφιακό κόσμο, το διαδίκτυο και άλλα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης θεωρούνται επίσης σημαντικοί παράγοντες 

διευκόλυνσης της αυτό-ριζοσπαστικοποίησης (Bates, 2012). 

Τα μοναχικά ριζοσπαστικοποιημένα άτομα έχουν δημιουργήσει ένα αυξανόμενο δίλημμα στο σημερινό 

περιβάλλον ασφάλειας. Επειδή δεν χρηματοδοτούνται από κάποια ομάδα ή δίκτυο τρομοκρατών, είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν. Τα μεμονωμένα άτομα δεν διαθέτουν τους πόρους 

και τη στήριξη που υπάρχουν σε άλλες μορφές τρομοκρατίας και συνήθως δεν είναι σε θέση να 

πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας. Παρόλα αυτά, η απειλή που θέτουν δεν πρέπει να 

υποτιμάται. Πολλές από τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια διαπράχθηκαν από 

μεμονωμένα ριζοσπαστικοποιημένα άτομα (Bates, 2012). 

Ο Bates (2012) πρότεινε μια κοινωνιολογικά ενημερωμένη τυπολογία που κατατάσσει την τρομοκρατία του 

μοναχικού λύκου σε όρους κινήτρων, έκτασης της ριζοσπαστικοποίησης, μορφής και συνειδητοποίησης των 

κινδύνων. Αυτή η τυπολογία απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. 

Ο οριζόντιος άξονας απεικονίζει την έκταση της συμμετοχής στη διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης. Αν 

και η αυτο-ριζοσπαστικοποίηση είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό του τρομοκράτη - μοναχικού λύκου, 

ο βαθμός στον οποίο η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει προσωπική ανάπτυξη ή κοινωνικοποίηση μέσω 

εξωτερικών επαφών είναι μια κρίσιμη διαφορά μεταξύ των τύπων των μοναχικών λύκων. Επιπλέον  της 

αυτο-έκθεσή τους στην εξτρεμιστική ιδεολογία, μέσω σχετικών κειμένων ή ιστοσελίδων, μερικοί μοναχικοί 

λύκοι είχαν κάποια οργανωτική έκθεση και ακόμη και εκπαίδευση. 

Στη δεύτερη διάσταση βρίσκουμε ένα συνεχές από ξεκινά από την εγωιστική πλευρά και φθάνει έως 

την αλτρουιστική πλευρά. Από την εγωιστική πλευρά βρίσκουμε εγωκεντρικούς τρομοκράτες που 

εκδηλώνουν αντικοινωνικά χαρακτηριστικά. Μπορούν να θεωρούν τον εαυτό τους πάνω από τους 

περιορισμούς της κοινότητας και μια ειδική ιδεολογική οργάνωση. Οι εγωιστές τρομοκράτες έχουν 

ισχυρή πίστη στην αυτοπεποίθησή τους, μπορεί να αισθάνονται είτε ατομικά "καλούμενοι" είτε τον 

μοναδικά ικανό να δεσμευτεί και να πετύχει. Οι αλτρουιστές τρομοκράτες – μοναχικοί λύκοι 

υποκινούνται περισσότερο από μια αντιληπτή υποχρέωση προς έναν αγώνα τύπου σταυροφορίας. Αυτοί 

οι άνθρωποι δικαιολογούν τις ενέργειές τους ως ανιδιοτελείς πράξεις που υποδηλώνουν τη δέσμευσή 

τους σε ένα μεγαλύτερο αγώνα. 



 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 
46 

 

Η τρίτη διάσταση αντιπροσωπεύει τη μορφή της τρομοκρατίας. Πρόκειται για ένα συνεχές μεταξύ ενός 

μεμονωμένου γεγονότος και τρομοκρατίας σε σειρά γεγονότων. Οι μοναχικοί λύκοι μπορεί αρχικά να 

προτίθενται να διεξάγουν ένα μεμονωμένο γεγονός τρομοκρατίας, αλλά κινούνται προς μια αυξανόμενη 

δραστηριότητα, εάν είναι επιτυχείς. Ομοίως, μια σταδιοδρομία μικρών πράξεων δράσης μεμονωμένων 

λύκων μπορεί να ενθαρρύνει ένα άτομο να αναζητήσει μια πιο οριστική μορφή τρομοκρατίας, με 

αποκορύφωμα μια δραματική, τελική πράξη. Αυτή η διαδικασία μετασχηματισμού σειριακού τρομοκράτη 

σε ένα μεμονωμένο αλλά δραματικό τρομοκρατικό γεγονός ήταν εμφανής σε πολλούς τρομοκράτες 

ακροδεξιάς και ενός αυτούσιου ζητήματος, όπως στις περιπτώσεις της καταπολέμησης των αμβλώσεων, 

των δικαιωμάτων των ζώων ή της οικολογικής βίας. 

Η τελική διάσταση είναι ο βαθμός επικινδυνότητας της δραστηριότητας που είναι αποδεκτός από τον 

τρομοκράτη - μοναχικό λύκο. Οι τρομοκράτες αυτοί μπορεί να επηρεαστούν από την προθυμία τους 

να αναζητήσουν ή να αποφύγουν τις συνέπειες που συνδέονται με διαφορετικές πράξεις μεμονωμένης 

τρομοκρατίας. Ως ένα συνεχές, έχουμε παρατηρήσει άτομα που είχαν όλο και περισσότερο εμπλακεί 

σε πιο επικίνδυνες πράξεις. Κατά κάποιο τρόπο, οι βομβιστές αυτοκτονίας είναι οι τρομοκράτες που 

αναζητούν τις πιο επικίνδυνες πράξεις, αλλά ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις η επιλογή των στόχων 

και ο βαθμός προστασίας τους αντικατοπτρίζουν διαφορετικούς υπολογισμούς κινδύνου έναντι 

ανταμοιβής (Bates, 2012). 

Η τυπολογία παρέχει μια σχετική κατανόηση των διαφορετικών μορφών τρομοκρατίας του μοναχικού 

τρομοκράτη. Διευκρινίζει ότι τα άτομα αυτά δεν διαφέρουν μόνο όσον αφορά τις ιδεολογίες που 

ακολουθούν, αλλά και όσον αφορά τη θέση τους στις τέσσερις διαστάσεις του μοντέλου. 
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2.6.2 Ο διευκολυντικός ρόλος του Διαδικτύου  

Οι ριζοσπαστικοποιημένες ομάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κοινωνικά μέσα για να μεταδώσουν 

την επιρροή τους. Χρησιμοποιούν ιστότοπους Facebook και διαδικτυακούς τόπους για τη συγκέντρωση 

δωρεών. Οι χώροι συζήτησης (chat rooms) είναι επίσης χρήσιμα εργαλεία κοινωνικών μέσων, επειδή 

λειτουργούν ως ανοιχτό φόρουμ όπου ο καθένας μπορεί να ενταχθεί στη συζήτηση. Ριζοσπαστικές 

ομάδες, όπως η Αλ Κάιντα, χρησιμοποιούν chat rooms για στρατολόγηση και ριζοσπαστικοποίηση στην 

ιδεολογία τους. Κοινωνικά μέσα μπορούν να αναπτυχθούν για να ενθαρρύνουν τους χρήστες να 

δημιουργούν και να αναφέρουν πληροφορίες που κανονικά θα είχαν παραμείνει ιδιωτικές. Επιπλέον, 

τα κοινωνικά μέσα που χρησιμοποιούνται για προπαγάνδα, είναι ένας τρόπος διάδοσης πληροφοριών 

που χειραγωγεί την άποψη των χρηστών για τον κόσμο. 

Ειδικά στον Δυτικό κόσμο, το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται ως μέσο ριζοσπαστικοποίησης των νέων. Η Αλ 

Κάιντα και οι θυγατρικές της κατανοούν πόσο οι δυτικές χώρες βασίζονται στην ανταλλαγή πληροφοριών 

και στη χρήση της τεχνολογίας για να επικοινωνούν. Με το ηλεκτρονικό τους περιοδικό Inspire η Αλ 

Κάιντα μεταδίδει την τρομοκρατική ιδεολογία της. Ενθαρρύνει τους νέους από τη Δύση να αυτο-

ριζοσπαστικοποιηθούν και να πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον της Δύσης. Ορισμένες τρομοκρατικές 

οργανώσεις στοχεύουν ακόμη και παιδιά στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας κινούμενα σχέδια και 

ψυχαγωγικά μέσα που χρησιμεύουν ως προπαγάνδα (Thomson, 2011). 

Οι άκρο-δεξιές ομάδες δραστηριοποιούνται και στο Διαδίκτυο. Όπως και οι ριζοσπαστικοποιημένοι 

μουσουλμάνοι, χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να προσελκύσουν νέα μέλη με ελκυστική ιστοσελίδα 

και διαδραστικά στοιχεία, όπως έρευνες, συζητήσεις και φόρουμ. Μέσα από διαδικτυακές  κοινότητες 

που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα, οι άκρο-δεξιοί εξτρεμιστές διαδίδουν τα ιδανικά τους για (παράδοξα) 

περισσότερη εθνική κυριαρχία ανάμεσα στους ομοϊδεάτες (Caiani et al., 2015). 

Τα τελευταία χρόνια, η τεχνογνωσία σχετικά με τη χρήση ψηφιακών μέσων από τζιχαντιστές και άλλους 

εξτρεμιστές έχει αυξηθεί. Οι πολιτικές για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης επικεντρώνονται 

ολοένα και περισσότερο στους ψηφιακούς διαύλους επικοινωνίας, παροχής εφοδίων και στρατολόγησης 

(NCTV, 2016). Μια πρόσφατη μελέτη (Sikkens et al., 2016) δείχνει ότι το Facebook μπορεί να 

διαδραματίσει ένα διευκολυντικό ρόλο στον εντοπισμό και την προσέγγιση νέων που είναι δύσκολο να 

βρεθούν στον κόσμο εκτός σύνδεσης επειδή δεν εμπιστεύονται κανέναν εκτός του δικτύου τους. Νέοι 

με αριστερά ιδανικά και στρατολογημένοι νέοι μουσουλμάνοι χρησιμοποιούν συχνά δημόσιο προφίλ 

στο Facebook. Οι νέοι με ακροδεξιές συμπάθειες είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν καθώς, όπως 

φαίνεται, προτιμούν να χρησιμοποιούν φόρουμ για κοινότητες παρά το Facebook. 
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2.7 Ριζοσπαστικοποιημένη σκέψη σε ολόκληρη την Ευρώπη 

 

Αυτό το κεφάλαιο ασχολείται με τις τρεις πιο διαδεδομένες μορφές μετασχηματιστικής 

ριζοσπαστικοποιημένης σκέψης στη σύγχρονη Ευρώπη: την ακροδεξιά σκέψη, την ακροαριστερή σκέψη 

και το ριζοσπαστικοποιημένο Ισλάμ. Και οι τρεις αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η Τζιχάντ των 

ριζοσπαστικοποιημένων μουσουλμάνων προκάλεσε μια ακροδεξιά αντι-τζιχάντ που είχε ως στόχο να 

κρατήσει τους Μουσουλμάνους εκτός Ευρώπης. Εν τω μεταξύ, ο δεξιός εξτρεμιστής, ο οποίος επικρίνει 

έντονα το Ισλάμ, θεωρεί τις αριστερές πτέρυγες τον σημαντικότερο εχθρό λόγω της ανοιχτής στάσης 

τους απέναντι στους νεοφερμένους (Schaffer, 2016). 

Πολυσύνθετα κοινωνικά φαινόμενα όπως η ριζοσπαστικοποίηση υπόκεινται πάντοτε σε αλλαγές. Αυτός 

είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους υπήρξε συζήτηση για τον ορισμό (μεταξύ άλλων 

ιδεολογιών) της ακροδεξιάς εδώ και δεκαετίες (Van der Valk & Wagenaar, 2010). Στο επόμενο τμήμα 

θα προσπαθήσουμε ωστόσο να δώσουμε μια γενική εικόνα των τριών μεγάλων πολιτικών ιδεολογιών. 

Δεν επιδιώκουμε να παρουσιάσουμε την πλήρη εικόνα της ριζοσπαστικοποιημένης σκέψης στην Ευρώπη, 

αλλά να αναδείξουμε κάποιες χαρακτηριστικές ιδιαιτερότητες των τριών πιο σημαντικών ιδεολογικών 

ρευμάτων από τα οποία οι ριζοσπαστικοποιημένοι αντλούν έμπνευση. 

Τα ριζοσπαστικά άτομα δεν ταιριάζουν πάντοτε με σαφήνεια σε ένα ρεύμα (π.χ. εθνικοί διαχωριστές 

και χούλιγκαν). Επίσης, υπάρχουν διαχωρισμοί μεταξύ ριζοσπαστικοποιημένων ομάδων και ατόμων που 

συνδέονται με την ίδια ιδεολογία. Ωστόσο, μπορούν να παρασχεθούν γενικές περιγραφές των  

ιδεολογιών που θα συμβάλουν στη βελτίωση της κατανόησης της σύγχρονης ριζοσπαστικοποιημένης 

σκέψης. 

 

2.7.1 Ακροδεξιά σκέψη 

 

Ακροδεξιά ιδεολογία 

Η ακροδεξιά είναι δύσκολο να καθοριστεί, αλλά υπάρχει κάποια εννοιολογική συμφωνία όσον αφορά 

τα βασικά χαρακτηριστικά της ακροδεξιάς ιδεολογίας. Τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά είναι ο 

εθνικισμός, ο ρατσισμός, η έντονη κριτική στο πολιτικό σύστημα και την κοινοβουλευτική δημοκρατία, 

η ηγετική αρχή και η καταπολέμηση των πολιτικών αντιπάλων. Ορισμένα από αυτά τα χαρακτηριστικά 

εκφράζουν την αντι-ισότιμη αξία της ακροδεξιάς η οποία αντικατοπτρίζεται στο ρατσισμό, τον 
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εθνοκεντρισμό, την ξενοφοβία και τον αποκλεισμό ομάδων. Οι υποστηρικτές της ακροδεξιάς ιδεολογίας 

επικρίνουν την τρέχουσα λειτουργία του δημοκρατικού συστήματος και υποστηρίζουν έναν ισχυρό ηγέτη 

και κράτος (Fermin, 2009). 

Ο Mudde (2000), ένας επιφανής ερευνητής στη ριζοσπαστική δεξιά, περιγράφει τέσσερα χαρακτηριστικά 

της ριζοσπαστικής δεξιάς ιδεολογίας, τα οποία εν μέρει αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά που 

αναφέρθηκαν παραπάνω: 

 Εθνικισμός: η πεποίθηση ότι η πολιτική μονάδα (κράτος) και η πολιτιστική μονάδα (έθνος ή 

εθνική κοινότητα) πρέπει να είναι σύμφωνες. 

 Ξενοφοβία: όλα όσα θεωρούνται «αλλοδαπά» ή αποκλίνουν από το δικό τους έθνος ή δικές 

τους συμβάσεις, απεικονίζονται ως αρνητικά και θεωρούνται απειλητικά. 

 Σωβινισμός για την καλή διαβίωση: η πεποίθηση ότι οι καρποί της εθνικής οικονομίας πρέπει 

πρώτα απ 'όλα (αν όχι αποκλειστικά) να ωφελήσουν το «λαό» του έθνους. 

 Νόμος και τάξη: η πεποίθηση ότι το κράτος θα πρέπει να διατηρεί ένα αυστηρό νομικό 

σύστημα και θα πρέπει να εφαρμόζει αυτούς τους κανόνες ενεργά και αυστηρά. 

Σε μια αναθεώρηση του έργου του, ο Mudde ορίζει τη νέα ιδεολογία της «λαϊκίστικής  ριζοσπαστικής 

δεξιάς» (populist radical right) ως συνδυασμό του νατιβισμού (nativism), του απολυταρχισμού και του 

λαϊκισμού, του οποίου ο εθνικισμός θεωρείται βασικό χαρακτηριστικό (Mudde, 2007). Ο ορισμός της 

λαϊκίστικης ριζοσπαστικής δεξιάς ισχύει για πολιτικά κόμματα και όχι για ριζοσπαστικοποιημένα άτομα. 

Ωστόσο, η κατανόηση του βασικού χαρακτηριστικού του εθνικισμού μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση 

της ριζοσπαστικής δεξιάς ιδεολογίας εν γένει. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, ο αυταρχισμός, αξίζει επίσης 

να αναφερθεί στο πλαίσιο της ριζοσπαστικοποίησης. 

Ο νατιβισμός ορίζεται από τον Mudde ως "μια ιδεολογία η οποία υποστηρίζει ότι τα κράτη πρέπει να 

κατοικούνται αποκλειστικά από μέλη της γηγενής ομάδας (το έθνος) και ότι μη-φυσικά στοιχεία 

(πρόσωπα και ιδέες) απειλούν θεμελιωδώς το ομογενές έθνος-κράτος". Έτσι ο νατιβισμός μοιάζει πολύ 

με τον συνδυασμό ξενοφοβίας και εθνικισμού. Η βάση για τον ορισμό (μη) «νατιβισμού (nativeness)» 

μπορεί να είναι διαφορετική. Σύμφωνα με τον Mudde, αυτή η βάση μπορεί να είναι εθνική, φυλετική 

ή θρησκευτική, αλλά πάντα θα έχει ένα πολιτιστικό στοιχείο. 

Ο απολυταρχισμός, σύμφωνα με τον Mudde, είναι "η πίστη σε μια αυστηρά διαταγμένη κοινωνία, στην 

οποία οι παραβιάσεις της εξουσίας πρέπει να τιμωρούνται σοβαρά". Αυτός ο ορισμός περιλαμβάνει το 

νόμο και την τάξη και την "κατασταλτική συμβατική ηθική". Οι εξουσιαστές θα είναι πιο διατεθειμένοι 

να δεχτούν μία (καθιερωμένη) εξουσία απ 'ό, τι οι μη εξουσιαστές, αν και μπορούν και θα 

επαναστατήσουν υπό ορισμένες συνθήκες (Mudde, 2007). 

Ακροδεξιές ομάδες 

Για να βελτιωθεί η κατανόηση της ριζοσπαστικοποιημένης σκέψης στην Ευρώπη αξίζει επίσης να 

εξεταστούν ορισμένες ξεχωριστές ομάδες. Σε μια δημοσίευση σχετικά με τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό 

και την ακραία δεξιά βία (Tierolf et al., 2015) γίνεται διάκριση μεταξύ, αφενός, ταυτοτικών (identitarian) 

σχηματισμών και, αφετέρου, νεοναζιστικών σχηματισμών. Εκτός από αυτές τις κλασσικές 
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ριζοσπαστικοποιημένες ομάδες, θέλουμε να αναφέρουμε τους αντι-τζιχαντιστές. Μια σύντομη 

επισκόπηση αυτών των σχηματισμών θα δοθεί παρακάτω. 

Οι ταυτοτικοί σχηματισμοί (Identitarian formations) επιδιώκουν ένα ιδεώδες ενός ομογενή λαού  στην 

περιοχή όπου οι λαοί είναι ιστορικά εγκατεστημένοι. Σε αυτές τις ομάδες, η διάκριση μεταξύ "δικού 

μας" και "αλλοδαπού" επικεντρώνεται στη γλώσσα της χώρας και στην πολιτισμική και εθνοτική 

ταυτότητα του «γνήσιου» λαού. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην απόρριψη της εξωτερικής επιρροής ή των 

απειλών για το έθνος, που είναι κατά κύριο λόγο η "ξένη" μετανάστευση. Οι ταυτοτικοί σχηματισμοί 

υπερασπίζονται επίσης τον εαυτό τους ενάντια σε «απειλές» όπως η επιρροή των δανεικών αγγλικών 

λέξεων ή η παρουσία πολιτιστικά ξένων, αλλοδαπών πολυεθνικών στοιχείων (Tierolf et al., 2015). 

Οι νεοναζιστικοί σχηματισμοί διαφέρουν από τους ταυτοτικούς σχηματισμούς κυρίως στον ορισμό των 

«δικών μας» και των «ξένων» με βάση τα βιολογικά-φυλετικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον 

νεοναζιστή, η λευκή φυλή είναι βιολογικά ανώτερη από άλλες φυλές, συμπεριλαμβανομένων των 

Εβραίων. Επιπλέον, προσανατολίζονται προς τον εαυτό τους, σε αντίθεση με τους ταυτοτικούς 

σχηματισμούς, ειδικά στα «γερμανικά έθνη των αδελφών» και λιγότερο στην εθνική γλώσσα. Τέλος, 

επιδιώκουν συχνά την αποκατάσταση ενός Μεγάλου Γερμανικού Ράιχ, με την παράδοση του Τρίτου 

Ράιχ από την περίοδο 1933-1945. Η μουσική, οι παραστάσεις και τα συγκροτήματα είναι συχνά ένα 

δεσμευτικό στοιχείο στον διεθνή νεοναζιστικό κόσμο, ειδικά μεταξύ των ακροδεξιών skinheads. 

Σύμφωνα με τους αντι-τζιχαντιστές, η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούνται από έναν 

επιθετικό και πολιτικοποιημένο ισλαμικό κόσμο. Φοβούνται ότι οι μουσουλμάνοι στην Ευρώπη θα 

προκαλέσουν μια διαδικασία ισλαμισμού, με την εισαγωγή του νόμου της Σαρία ως τελικό στόχο τους. 

Σύμφωνα με τον αντι-τζιχαντισμό, η ισλαμική απειλή συνεπάγεται την απομάκρυνση των χριστιανικών 

και εβραϊκών συμβόλων, την επιβολή των ισλαμικών παραδόσεων και τη δημιουργία  απαγορευμένων 

περιοχών για τους μη μουσουλμάνους. Οι αντι-τζιχαντιστές θεωρούν τους εαυτούς τους ως υπερασπιστές 

του "δυτικού πολιτισμού", ενώ περιγράφουν τους μουσουλμάνους και το Ισλάμ ως τον πολιτιστικό 

άλλο. Θεωρούν ότι οι μουσουλμάνοι είναι μια ομογενοποιημένη και εχθρική μάζα και θεωρούν το 

Ισλάμ ως μια ολοκληρωτική πολιτική δύναμη. Οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να σχετίζεται με αυτή 

την άποψη για το Ισλάμ θεωρείται ως απόδειξη για τις εχθρικές προθέσεις των Μουσουλμάνων (Lee, 

2015). 

Οι προαναφερθείσες ομάδες μπορούν να ονομαστούν και ως οι λευκοί υπερασπιστές. Ένα σημαντικό 

θέμα σε αυτές τις ομάδες είναι η υπεροχή της λευκής φυλής και η εγγενής κατωτερότητα όλων των 

άλλων φυλών. Αυτό το είδος σκέψης συχνά δικαιολογείται μέσω της θρησκείας. Η (χριστιανική) 

θρησκευτική ταυτότητα μετασχηματίζεται με τρόπους που ενισχύουν την ταύτιση με την λευκή φυλή. 

Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η κατάργηση των δικαιωμάτων των λευκών. Πολλές οργανώσεις λευκών 

υπερασπιστών υποστηρίζουν ότι οι λευκοί στερούνται της διερεύνησης και της γιορτής της ταυτότητάς 

τους. Οι οργανώσεις των λευκών υπερασπιστών τοποθέτησαν τις ενστάσεις τους σε ένα πλαίσιο λευκής 

καταπίεσης, παρόλο που σχετικά λίγοι λευκοί αντιμετωπίζουν πράγματι διακρίσεις (Adams & Roscigno, 

2005). 
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2.7.2 Ακροαριστερές σκέψεις 

 

Ακραία αριστερή (extreme-left) ιδεολογία 

Οι υποστηρικτές των ριζοσπαστικοποιημένων αριστερόφρονων ιδεολογιών (radical leftist ideologies) 

τοποθετούνται αριστερά από την σοσιαλδημοκρατία. Η άποψή τους για την κοινωνία συνεπάγεται μία 

δέσμευση για ισότητα και ανακατανομή εισοδήματος. Οι υποστηρικτές της ριζοσπαστικής αριστεράς 

ισχυρίζονται ότι αποτελούν ένα βήμα για τις αποκλεισμένες ομάδες, όπως οι μετανάστες και οι άνεργοι. 

Επιπλέον, απορρίπτουν τις υποκείμενες καπιταλιστικές αξίες, οι οποίες θεωρούνται ως η κύρια αιτία 

της κοινωνικής ανισότητας. Η άνοδος της κοινωνίας των καταναλωτών καταδικάζεται επίσης από τους 

αριστερούς εξτρεμιστές και μερικές φορές ζητούν την κατάργηση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας (Visser et 

al., 2014). 

Οι ριζοσπαστικοί αριστερόφρονες αντιτίθενται σθεναρά στις καθιερωμένες πολιτικές και οικονομικές 

ελίτ. Έχουν εξαιρετικά επικρίνει την πολυεθνική στρατιωτική και οικονομική ρύθμιση, όπως το ΝΑΤΟ 

και το ΔΝΤ. Επιπλέον, αντιτίθενται στην αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, της υγείας και 

των μεταφορών, καθώς και στις διεθνείς συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, όπως η Διατλαντική Εταιρική 

Σχέση Επενδύσεων (TTIP). Τα ριζοσπαστικά αριστερά κόμματα είναι (συμμετοχικά) δημοκρατικά. Επίσης, 

οι περισσότεροι από αυτούς είναι διεθνιστές επειδή η διασυνοριακή συνεργασία θεωρείται απαραίτητη 

βάση για να αντισταθεί στην επίθεση του παγκόσμιου καπιταλισμού. Ο περιβαλλοντισμός, ο φεμινισμός 

και η αυτοδιαχείριση των εργαζομένων έχουν επίσης αγκαλιαστεί από την ακραία αριστερά (Amini, 

2015, Visser et al., 2014). 

Ακραίες αριστερές ομάδες 

Διάφορες ομάδες βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του πολιτικού φάσματος. Μερικοί από αυτούς είναι 

ακτιβιστές και δεν διαπράττουν παράνομες ενέργειες. Άλλες ομάδες (πρώην ακτιβιστές) είναι 

εξτρεμιστικές ή βρίσκονται ανάμεσα σε ακτιβιστές και εξτρεμιστές. Στο επόμενο τμήμα περιγράφονται, 

σύντομα, μερικές μεγάλες κινήσεις στην ριζοσπαστική αριστερά. 

Το κίνημα των Ριζoσπαστών Περιβαλλοντολόγων και των Δικαιωμάτων των Ζώων (Radical 

Environmentalist and Animal Rights  - REAR) αποτελείται από ένα χαλαρά οργανωμένο μίγμα ατόμων, 

ομάδων και οργανισμών που υποστηρίζουν ριζοσπαστικά μέτρα για έναν κόσμο όπου τα ζώα και το 

περιβάλλον είναι απόλυτα σεβαστά. Οι περισσότερες από αυτές τις ενέργειες αποσκοπούν στην έκθεση 

της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της κακοδιαχείρισης των ζώων. Πολλοί ακτιβιστές για τα 

περιβαλλοντικά και τα δικαιώματα των ζώων ακολουθούν την «βαθιά οικολογία», ένα κίνημα που 

επικεντρώνεται στην ανεξάρτητη εγγενή αξία της φύσης και στην ισότητα των ανθρώπινων και μη 

ανθρώπινων ειδών. Ωστόσο, η ιδεολογία του κινήματος RAER περιλαμβάνει διάφορες ιδέες και 

φιλοσοφίες που μερικές φορές συγκρούονται μεταξύ τους. 

Οι περισσότεροι ακτιβιστές της RAER πιστεύουν ότι οι στόχοι τους μπορούν να επιτευχθούν μέσω 

ριζικής μεταρρύθμισης του πολιτικού συστήματος. Μια μειοψηφία ακραίων ακτιβιστών υποστηρίζει τις 

αντικαπιταλιστικές και αναρχικές ιδέες και πιστεύει ότι μόνο μια επανάσταση μπορεί να σώσει τον 

πλανήτη. To κίνημα RAER μπορεί να περιγραφεί καλύτερα ως ιδέα. Λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης για 

ομάδες και ακτιβιστές σε όλο τον κόσμο που ενεργούν ανώνυμα. Το δίκτυο δεν έχει ιεραρχική δομή. 
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Συντηρείται από έναν κοινό στόχο: την καταστροφή της περιουσίας εκείνων που απειλούν το φυσικό 

περιβάλλον και τους κατοίκους του (Hirsch-Hoefler & Mudde, 2014). 

Αριστερoί ακτιβιστές και ακραίες ομάδες που αντιστέκονται στις πολιτικές για τους μετανάστες και 

χορήγησης ασύλου ενώνονται στο Δίκτυο χωρίς Σύνορα (No Border Network). Πρόκειται για ένα χαλαρό 

δίκτυο αυτόνομων φορέων που υποστηρίζουν την ελευθερία κινήσεων και αντιστέκονται στον έλεγχο 

της ανθρώπινης μετανάστευσης. Η δράση τους περιλαμβάνει τον συντονισμό των διεθνών συνοριακών 

καταυλισμών, διαδηλώσεων, άμεσων δράσεων και εκστρατειών κατά της απέλασης μεταναστών. 

Πρόκειται για ένα κίνημα για ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός κόσμου 

χωρίς σύνορα, όπου κανείς δεν εμποδίζεται να μετακινηθεί εξαιτίας του τόπου γεννήσεώς του ή λόγω 

φυλής, τάξης, οικονομικών πόρων ή λόγω οποιουδήποτε άλλου εμποδίου που επιβάλλεται από τις 

καπιταλιστικές ελίτ, τις κυβερνήσεις και την αστυνομία τους (No Borders UK, 2016). Το δίκτυο χωρίς 

σύνορα είναι ένα αντικαπιταλιστικό κίνημα. Δηλώνει ότι τα σύνορα δημιουργούνται από και για να 

εξυπηρετούν τις καπιταλιστικές ελίτ. Οι δράσεις στοχεύουν, για παράδειγμα, στο συνοριακό σύστημα, 

τις υποδομές του και τις πτήσεις απέλασης μεταναστών (No Borders UK, 2016). 

Κάποιοι αριστεροί εξτρεμιστές δεν είναι οργανωμένοι γύρω από ένα μόνο ζήτημα, αλλά σχηματίζουν 

ευρείες εταιρικές σχέσεις. Ένας ενοποιητικός παράγοντας είναι ότι είναι αναρχικοί, λεκτικά και σε  

σκέψη, και εξτρεμιστές στις πραγματικές τους εκδηλώσεις. Αυτές οι αναρχικές ομάδες δεν αντιτίθενται 

μόνο στον κλασικό εχθρό τους - τον καπιταλισμό - αλλά αντιτάσσονται όλο και περισσότερο, μεταξύ 

άλλων, στο φασισμό και τις πολιτικές του ασύλου. Λένε ότι αγωνίζονται για μια ελεύθερη κοινωνία 

χωρίς τάξη, κράτη ή σύνορα, αλλά για ένα υγιές φυσικό περιβάλλον. Η άμεση δράση με τη μορφή 

γκράφιτι και βανδαλισμού αποτελούν σημαντικό μέσο γι' αυτούς. Δεδομένου ότι η καταπίεση, η 

εκμετάλλευση και ο καπιταλισμός είναι παγκόσμια φαινόμενα, ο αναρχικός αγώνας διεξάγεται σε 

διεθνές επίπεδο (AIVD, 2013). 

Αξίζει να σημειωθεί η Διεθνής Ένωση Αναρχικών Οργανισμών (International of Anarchist Organisations 

- IFA). Στόχος της είναι να «καταπολεμήσουν τη διεθνοποίηση των κρατικών και καπιταλιστικών 

δυνάμεων που αναπτύσσουν τις επιρροές τους σε παγκόσμια κλίμακα» (IFA, 2016). Οι ομοσπονδίες 

που συνδέονται με την IFA πιστεύουν ότι ο διεθνής συντονισμός και συνεργασία είναι απαραίτητος 

για την επίτευξη των κοινών στόχων τους. 
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2.7.3 Ριζοσπαστικοποιημένη ισλαμική σκέψη 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση  έχει γίνει ευρέως διαδεδομένη σε μεγάλες περιοχές 

της Ευρώπης. Διάφοροι όροι συνδέονται με την ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση: εξτρεμισμός, 

φονταμενταλισμός, ισλαμισμός και τζιχάντ. Παρακάτω, θα εξηγηθούν αυτοί οι όροι. Θα χρησιμοποιήσουμε 

τους ορισμούς που δόθηκαν από τους Winter και Hasan (2016). Στη συνέχεια, το φαινόμενο του τζιχάντ θα 

τοποθετηθεί σε ένα ευρύτερο (ιστορικό) πλαίσιο. 

Εξτρεμισμός, φονταμενταλισμός, ισλαμισμός και τζιχαντισμός 

Ο εξτρεμισμός είναι ένας αποτρεπτικός και δογματικός προσανατολισμός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 

ισορροπίας σε όλα τα στοιχεία της ιδεολογικής προοπτικής ενός ατόμου. Οι εξτρεμιστές είναι πεπεισμένοι για 

την ιδεολογική τους οπτική. Οι ισλαμικοί εξτρεμιστές υποθέτουν ότι ο θρησκευτικός νόμος πρέπει να ισχύει 

τόσο για το δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. Απορρίπτουν πολιτιστικούς κανόνες και αξίες που δεν 

ταιριάζουν στη θρησκευτική τους παράδοση. Οι εξτρεμιστές βλέπουν εκείνους που είναι πιστοί στην ερμηνεία 

τους της γραφής ως ηθικά και ηθικά ανώτεροι από τους άλλους. 

Οι φονταμενταλιστές (fundamentalists) επιχειρούν να νομιμοποιήσουν τις απόψεις τους μέσω μιας μη-

συμφραζόμενης ανάλυσης των σχετικών θρησκευτικών κειμένων. Bασίζονται σε ένα αρχαίο, ιστορικό πλαίσιο 

και διαδίδουν τα ιδανικά μιας νεώτερης εποχής. Για τους φονταμενταλιστές, η γραφή και τα δογματικά θεμέλια 

είναι στην πρώτη θέση. Αυτά χρησιμοποιούνται για να νομιμοποιήσουν τους ηθικούς και νομικούς κανόνες. 

Οι ισλαμιστές (islamists) προσπαθούν να εφαρμόσουν τη φονταμενταλιστική τους άποψη (η οποία είναι 

αναγκαστικά εξτρεμιστική) με στόχο να φέρoυν τις κυβερνητικές δομές σε συμφωνία με αυτή την άποψη. Ο 

Ισλαμισμός είναι μια μορφή χειραγώγησης του Ισλάμ από άτομα, ομάδες και οργανώσεις που επιδιώκουν 

πολιτικούς στόχους. Ο ισλαμισμός παρέχει πολιτικές απαντήσεις στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις 

προτείνοντας ένα μέλλον βασισμένο στην ισλαμική παράδοση. Οι ισλαμιστές εξάγουν από το Ισλάμ ένα 

διοικητικό πλαίσιο και αναζητούν έναν τρόπο να εφαρμόσουν αυτό το πλαίσιο. 

Οι τζιχαντιστές (jihadists) χρησιμοποιούν τη βία για να διαδώσουν τις ισλαμικές πεποιθήσεις σε όλο τον κόσμο. 

Ο όρος τζιχάντ αναφέρεται στον ιερό πόλεμο των μουσουλμάνων κατά των άπιστων, του σύγχρονου κόσμου ή 

των δημοκρατικών αρχών. Για τους τζιχαντιστές, η βία δεν είναι πλέον μέσο, αλλά αυτοσκοπός. Ο τζιχαντισμός 

είναι μια ριζοσπαστικοποιημένη, στρατιωτικοποιημένη εκδοχή του ισλαμισμού, όπου υπάρχει η έντονη 

αίσθηση του επείγοντος. Οι τζιχαντιστές θεωρούν απαραίτητο να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη επειδή, επειδή 

η δύναμη είναι ο μόνος τρόπος να καταστρέψει το status quo βραχυπρόθεσμα (Winter & Hasan, 2016). 

Ο τζιχαντισμός στην πράξη 

Ο όρος «τζιχαντισμός» αναφέρεται στις μαχητικές σουνιτικές μουσουλμανικές ιδεολογίες που απαιτούν έναν 

ένοπλο αγώνα στο όνομα του Θεού. Οι οπαδοί της Τζιχάντ σκοπεύουν να υπερασπιστούν τα μουσουλμανικά 

εδάφη, να ιδρύσουν Ισλαμικά Εμιράτα και να αποκαταστήσουν το Χαλιφάτο. Στο πλαίσιο του τζιχάντ κινήματος 

διακρίνονται διάφορες ομάδες. Η Αλ Κάιντα, μια από τις πιο σημαντικές ομάδες, θεωρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες 

ως τον κύριο εχθρό και πιστεύει πως πρέπει να επιτίθενται στις ΗΠΑ παντού με όλα τα διαθέσιμα μέσα, 

συμπεριλαμβανομένης των επιθέσεων αυτοκτονίας και των όπλων μαζικής καταστροφής. Οι τοπικές μαχητικές 

ομάδες στις μουσουλμανικές χώρες, αντίθετα, επικεντρώνονται σε μια πάλη ενάντια στα αντίστοιχα καθεστώτα 

τους (Nesser, 2011). 
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Ο τζιχαντισμός εμφανίστηκε ως ένα διεθνώς προσανατολισμένο κίνημα στη δεκαετία του 1980. Την εποχή 

εκείνη αναδύθηκε στο Αφγανιστάν το κίνημα Salafist-Jihadist. Αυτό το κίνημα επεκτάθηκε στον μουσουλμανικό 

κόσμο καθώς και στις δυτικές χώρες, ειδικά στην Ευρώπη. Ο σαουδαραβικός Σαλαφισμός επικεντρώνεται σε 

μεγάλο βαθμό στις θρησκευτικές αρχές του απόλυτου μονοθεϊσμού (tawhid), την αυστηρή προσήλωση στο 

Κοράνι και τις παραδόσεις του Προφήτη (al-Sunnah), και ακολουθώντας τους πρώτους μουσουλμάνους (al-Salaf 

al-Salih). 

Στο εσωτερικό του Σαλαφισμού, ο κόσμος χωρίζεται στη «γη του Ισλάμ» (dar al-Islam) που διέπεται από τον 

ισλαμικό νόμο (al-shariah) και τη «γη της απιστίας» (dar al-kufr). Η γη της απιστίας μπορεί να μετασχηματίσει 

κάτω από ορισμένες συνθήκες  σε «χώρα του πολέμου» στον οποίο κάθε μουσουλμάνος έχει θρησκευτικό 

καθήκον να πολεμήσει. 

Ο Salafi-jihadism έχει κλασικό και παγκόσμιο πολιτικό σκεπτικό. Η κλασσική τζιχάντ αναφέρεται είτε στον 

ένοπλο αγώνα για την ανατροπή των κοσμικών μουσουλμανικών καθεστώτων και την εγκαθίδρυση των 

ισλαμικών κρατών είτε στον ένοπλο αγώνα ενάντια στους μη μουσουλμάνους που καταλαμβάνουν το 

μουσουλμανικό έδαφος. Η παγκόσμια τζιχάντ αφορά τον ένοπλο αγώνα εναντίον όλων των εχθρών του Ισλάμ 

και ιδιαίτερα των ΗΠΑ. Ο στόχος είναι να συγκρατηθεί η Δύση από παρεμβολές στις μουσουλμανικές χώρες. 

Αφορά την παρέμβαση σε στρατιωτικούς και οικονομικούς όρους καθώς και σε πολιτιστικές επιρροές. 

Στην Ευρώπη βρίσκουμε μερικές ημι-οργανωμένες ομάδες που επικεντρώνονται στην προπαγάνδα και τις 

δραστηριότητες υποστήριξης. Εδώ, δεν βρίσκουμε οργανωτικές οργανώσεις ισοδύναμες με την Αλ Κάιντα στο 

Ιράκ ή στο Μαγκρέμπ. Οι τελευταίες ομάδες διατηρούν ιστότοπους και παρουσιάζουν ιδεολογικά προγράμματα 

και στρατηγικές που προωθούν τη βίαιη τζιχάντ στην Ευρώπη. Από ιδεολογική άποψη, οι τζιχάντ θεωρούν τις 

ευρωπαϊκές χώρες ως χώρες απιστίας. Οι μαχητές σουνίτες της Ευρώπης θεωρούν τους εαυτούς τους ως μια 

πρωτοπορία των αληθινών πιστών σε έναν ωκεανό απίστων (Nesser, 2011). 
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3 Τι λειτουργεί στην πράξη 
 

3.1 Εισαγωγή 
Στο πλαίσιο του έργου έχουν αναπτυχθεί καλές πρακτικές για τους επαγγελματίες της πρώτης γραμμής. Αυτές 

οι καλές πρακτικές και μέθοδοι βοηθούν τους επαγγελματίες να αναγνωρίσουν μερικά από τα σημάδια που 

παρουσιάζουν οι ευάλωτοι νέοι που διατρέχουν κίνδυνο. Ενισχύουν  τους επαγγελματίες με εργαλεία και μέσα 

προκειμένου να ανταποκρίνονται κατάλληλα. Το έργο που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Δικτύου 

Ευαισθητοποίησης για τη Ριζοσπαστικοποίηση (RAN) χρησιμεύει ως σημείο εκκίνησης και σημείο αναφοράς. 

Δείτε  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/index_en.htm  

Η συλλογή του RAN είναι πρακτική, εξελισσόμενη και αναπτυσσόμενη. Είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως έγκυρη. 

Το RAN, ελπίζει οι επαγγελματίες να μπορούν  

 αντλήσουν έμπνευση από αυτό 

 εντοπίσουν παραδείγματα που μπορούν να αναπαραχθούν και να προσαρμοστούν στο τοπικό 

/ ειδικό περιβάλλον τους, 

 αναζητήσουν ομολόγους για την ανταλλαγή εμπειριών πρόληψης. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι στόχοι και οι μέθοδοι των διαφόρων πρακτικών. Ακολουθούμε το 

κείμενο από την ιστοσελίδα RAN. Αρχίζουμε με πρακτικές έγκαιρης ανίχνευσης, ακολουθούμενες από 

δραστηριότητες πρόληψης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τρεις διαφορετικές παρεμβάσεις. Τα κεφάλαια αυτά 

επικεντρώνονται στην ενδυνάμωση και εμπλοκή της κοινότητας, στην οικογενειακή υποστήριξη και στην 

παροχή εναλλακτικών αφηγήσεων. Στο τελευταίο κεφάλαιο συζητούνται στρατηγικές εξόδου. Στην τελευταία 

παράγραφο κάνουμε τη σύνδεση με την εργαλειοθήκη του έργου Ycare, η οποία περιέχει καλές πρακτικές και 

δραστηριότητες. 
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3.2 Στρατηγικές έγκαιρης ανίχνευσης 
Αυτή η προσέγγιση συνίσταται στην ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής που εργάζονται με 

ευάλωτα άτομα ή ομάδες που κινδυνεύουν από ριζοσπαστικοποίηση, προκειμένου οι επαγγελματίες να 

διασφαλίσουν ότι είναι καλά εφοδιασμένοι, είναι σε θέση να ανιχνεύουν σημάδια ριζοσπαστικοποίησης και να 

μπορούν ανταποκριθούν σε αυτά. Σε ολόκληρη την Ευρώπη αναπτύχθηκαν μαθήματα κατάρτισης για την 

ευαισθητοποίηση και κατανόηση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής που έχουν την ευθύνη για τα άτομα που 

μπορεί να είναι ευάλωτα στη ριζοσπαστικοποίηση. Οι επαγγελματίες της πρώτης γραμμής έχουν αναγνωριστεί 

ως μια βασική ομάδα που μπορεί να συμβάλλει σημαντικά σε αυτό το ζήτημα και περιλαμβάνει τους 

εκπαιδευτικούς,  επαγγελματίες που εργάζονται με τη νεολαία, τους υπαλλήλους της αστυνομίας, τους 

εργαζόμενους για την προστασία των παιδιών, τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας. Σε αντίθεση με τους 

φορείς χάραξης πολιτικής, για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής - ενδεχομένως - έχουν την 

ικανότητα να αναγνωρίζουν και να παραπέμπουν άτομα που μπορεί να είναι ευάλωτα. Ωστόσο, δεν έχουν 

πάντα μία επαρκή κατανόηση της ριζοσπαστικοποίησης, δεν καταλαβαίνουν τα προειδοποιητικά σημάδια ή δεν 

γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν ως απάντηση. Ως εκ τούτου, απαιτείται μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά 

με αυτό το ζήτημα. 

 

 

  



 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 
62 

 

3.3 Στρατηγικές πρόληψης 
Εκτός από τις προαναφερθείσες προσεγγίσεις, είναι προτιμότερο να επενδύσουμε στην πρόληψη. Για την 

πρόληψη και  την αντιμετώπιση της πόλωσης και της ριζοσπαστικοποίησης, ιδανικά, συμπεριλαμβάνονται τρία 

επίπεδα πρόληψης: η πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής πρόληψη. 

Η πρωτογενής πρόληψη αποσκοπεί στην αποτροπή ενός χώρου αναπαραγωγής της πόλωσης και της 

ριζοσπαστικοποίησης. Η δευτερογενής πρόληψη αποσκοπεί στη μείωση ή την εξάλειψη ενός υφιστάμενου 

χώρου αναπαραγωγής και στην άμεση καταπολέμηση των αρχικών ριζοσπαστικοποιημένων ή πολωτικών ιδεών 

μεταξύ των νέων. Εν κατακλείδι, η τριτογενής πρόληψη στοχεύει στη δράση ενάντια στους 

ριζοσπαστικοποιημένους νέους που (απειλούν να) εφαρμόζουν τις ιδέες τους (βλ. Π.χ. Gielen, 2008). 
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3.4 Στρατηγικές παρέμβασης 
Στην απογραφή της πόλωσης και της ριζοσπαστικοποίησης: μία δοκιμή των θεμελίων κοινωνικών 

παρεμβάσεων, ο Movisie (2011) εξέτασε τις υποθέσεις των έργων κατά της ριζοσπαστικοποίησης και τις εξέτασε 

με βάση τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία. Διαπιστώθηκε ότι τα έργα κατά της ριζοσπαστικοποίησης 

μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις τύπους: 

 Συστηματική προσέγγιση. Βελτίωση των προσωπικών συνθηκών διαβίωσης των 

ριζοσπαστικοποιημένων νέων με παροχή βοήθειας, στην οποία εμπλέκονται πολλοί τομείς (π.χ. 

γονείς, σχολείο, εργασία, φροντίδα). 

 Mέθοδοι με ομοίους και συνομήλικους. Οι κίνδυνοι για τη νεολαία διευθετούνται και 

υποστηρίζονται από συνομηλίκους και όχι από επαγγελματίες. 

 Επαφή γεφύρωσης. Φέρνοντας κοντά νέους ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο προκειμένου 

να αναπτυχθεί περισσότερη ανοχή στη διαφορετικότητα. 

 Ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας. Ενδυνάμωση των νέων απέναντι σε 

ριζοσπαστικοποιημένες σκέψεις ή άτομα, ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή τους. 

 

3.4.1 Συστηματική προσέγγιση 

 

Αυτή η προσέγγιση αναφέρει ότι η βελτίωση της προσωπικής ζωής των ριζοσπαστικοποιημένων νέων μέσω μιας 

συνεκτικής και ειδικής βοήθειας θα τους οδηγήσει μακροπρόθεσμα στην εγκατάλειψη των 

ριζοσπαστικοποιημένων ιδεών τους. Ως αποτέλεσμα, η απειλητική συμπεριφορά και άλλα προβλήματα που 

σχετίζονται με τον ριζοσπαστικό εξτρεμισμό θα σταματήσουν. 

Η μέθοδος του συστήματος είναι αποτελεσματική κατά της αντικοινωνικής και εγκληματικής συμπεριφοράς 

των νέων και πιο αποτελεσματική από άλλες μορφές κοινωνικής στήριξης. O κύριος παράγοντας επιτυχίας είναι 

η ολοκληρωμένη προσέγγισή του. Η μέθοδος του συστήματος είναι πολλά υποσχόμενη για τους 

ριζοσπαστικοποιημένους νέους: οι πιθανότητες μιας "κανονικής" ζωής είναι μεγαλύτερες. Αυτή η μέθοδος είναι 

καταλληλότερη για τους νέους που τείνουν να ακολουθούν τους άλλους εύκολα. Ωστόσο, η επίδραση της 

μεθόδου του συστήματος στη μείωση της ριζοσπαστικοποιημένης ιδεολογίας δεν είναι ξεκάθαρη. 

Οι υπέρμαχοι αυτής της μεθόδου θα πρέπει να εξετάσουν τα εξής: 

 Να προσδιορίσουν τη σχέση μεταξύ της ριζοσπαστικοποιημένης συμπεριφοράς και του 

κοινωνικού περιβάλλοντος. 

 Να τονιστεί η θετική εξέλιξη των νέων. 

 Να τονωθεί η υπεύθυνη συμπεριφορά των μελών της οικογένειας (ειδικά των γονέων) και η 

αποθάρρυνση της ανεύθυνης συμπεριφοράς. 

 Να γίνει η παρέμβαση πιο προσανατολισμένη στη δράση. 

 Να δοθεί προσοχή και σε προβλήματα άλλων, δευτερογενών, μελών της οικογένειας. 
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3.4.2 Μεθόδοι με ομοίους ή συνομίληκους 

 

Αυτή η προσέγγιση δηλώνει ότι όταν νέοι σε κίνδυνο προσεγγίζονται από κάποιον από την "ίδια ομάδα" τους ή 

την ίδια ηλικία, ο αντίκτυπος στην αλλαγή της συμπεριφοράς τους θα είναι πολύ πιο ευνοϊκός από ό, τι όταν 

τους πλησιάσει κάποιος που δεν ανήκει στην ομάδα, όπως εκπαιδευτικοί ή άλλοι ενήλικες. Επομένως, αυτή η 

μέθοδος ευνοεί τη συμμετοχή νέων στις κοινωνικές παρεμβάσεις ως ένα αποτελεσματικό μέσο προκειμένου να 

κάνουν τους νέους λιγότερο ευάλωτους σε ριζοσπαστικοποιημένες ιδέες και ακραία συμπεριφορά. 

Η διαμεσολάβηση με ομοίους παρέχει θετική συμβολή στις πολωμένες σχέσεις και τις συγκρούσεις μεταξύ των 

νέων. Κυρίως, οι νέοι που εκπαιδεύονται ως διαμεσολαβητές επωφελούνται από αυτή τη μέθοδο. Η επίδραση 

της διαμεσολάβησης των ομοίων σε ευάλωτους νέους που λαμβάνουν την μεσολάβηση είναι λιγότερο σαφής. 

H περιστασιακή σύνδεση ανάμεσα στη συμμετοχή των συνομηλίκων και των θετικών αποτελεσμάτων αυτής της 

μεθόδου δεν μπορεί να προσδιοριστεί. 

Οι υπέρμαχοι αυτής της μεθόδου πρέπει να θεωρούν ότι: 

 Η διαμεσολάβηση με ομοίους είναι πιο λειτουργική στα αρχικά στάδια της σύγκρουσης. 

 Η διαμεσολάβηση με ομοίους θα μπορούσε να είναι χρήσιμη και να προσφέρει θετικά 

αποτελέσματα, ωστόσο δεν είναι πάντα σκόπιμη η αντικατάσταση των επαγγελματιών ενηλίκων 

με νέους συνομήλικους. 

 Είναι σημαντικό να εξεταστεί το εξής: είναι δεοντολογικό να εμπλέξουμε νέους, συνομήλικους,  σε 

κάθε συγκρουσιακή κατάσταση; 

 

3.4.3 Επαφή με διαφορετικές ομάδες 

 

Αυτή η προσέγγιση δηλώνει ότι η οργάνωση και διευκόλυνση των γεγονότων στα οποία έρχονται μαζί νέοι με 

διαφορετικό εθνοτικό και θρησκευτικό υπόβαθρο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανοχή μεταξύ αυτών των νέων. 

Η επαφή μεταξύ διαφορετικών ομάδων έχει ευνοϊκά αποτελέσματα για την αμοιβαία κατανόηση (μείωση των 

στερεοτύπων και των προκαταλήψεων). Η επαφή μεταξύ ομάδων δεν κάνει θαύματα: το θετικό αποτέλεσμα 

είναι σχετικά μικρό. Δεν υπάρχουν ενδείξεις μακροχρόνιας θετικής επίδρασης. Οι πιθανότητες επιτυχίας 

ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά υπό ορισμένες συνθήκες (π.χ. ανεπαρκής επαγγελματική καθοδήγηση). 

Επίσης, η επαφή μεταξύ ομάδων μπορεί να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο το ίδιο πρόβλημα που προσπαθεί 

να λύσει (περαιτέρω αποξένωση των νέων και επιβεβαίωση των στερεοτύπων). Τα γενικά συμπεράσματα 

σχετικά με τη θετική επίδραση της επαφής μεταξύ ομάδων δεν αφορούν απαραιτήτως τους νέους. 

Οι υποστηρικτές αυτής της μεθόδου πρέπει: 

 Να τονώσουν τη συμπάθεια με συγκεκριμένα παραδείγματα, σενάρια και παιχνίδι ρόλων 

 Να εξασφαλίσουν επαναλαμβανόμενη και δομική επαφή 

 Να είναι διατεθειμένοι να μιλούν για πολυπολιτισμικά θέματα στην τάξη 

 Να περιορίσουν το αίσθημα της αβεβαιότητας για τους άλλους: βρείτε ένα ουδέτερο περιβάλλον 
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3.4.4 Ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας 

 

Αυτή η προσέγγιση δηλώνει ότι η ενίσχυση του αισθήματος αυτοπεποίθησης θα κάνει τους νέους πιο 

ανθεκτικούς στην επιρροή της ριζοσπαστικοποίησης. 

Η εμπειρική έρευνα δεν έχει ρίξει πολύ φως στα θετικά αποτελέσματα της αυτοεκτίμησης στη συμπεριφορά 

και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων. Η υπόθεση ότι η υψηλή αυτοεκτίμηση συμβάλλει στην 

πρόληψη της προβληματικής συμπεριφοράς των νέων, έχει περιορισμένη εμπειρική υποστήριξη. Η σχέση 

μεταξύ της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της ευπάθειας στη ριζοσπαστικοποίηση είναι δύσκολο να 

εκτιμηθεί. 

Οι υπέρμαχοι αυτής της μεθόδου πρέπει να θεωρούν ότι: 

 Οι παρεμβάσεις πρέπει να επικεντρώνονται στην συσσώρευση αυτοεκτίμησης, αντί να αυξάνουν 

την αυτοεκτίμηση με την άμεση έννοια. 

 Αφήστε τους νέους να εκφράσουν τις δικές τους αξίες σε σχέση με τις σύγχρονες αξίες. 

 Δώστε ερεθίσματα για συζητήσεις πάνω ηθικές κρίσεις βάσει παραδειγμάτων από την πραγματική 

ζωή. 

 

3.5 Στρατηγικές εξόδου 

Αυτή η προσέγγιση συνίσταται στη δημιουργία προγραμμάτων απο-ριζοσπαστικοποίησης ή αποδέσμευσης με 

στόχο την επανένταξη των βίαιων εξτρεμιστών (απο-ριζοσπαστικοποίηση) ή τουλάχιστον την αποθάρρυνση 

τους από τη χρήση βίας (αποχώρηση). Ακόμη και μετά από τις καλύτερες προσπάθειες πρόληψης, ορισμένα 

άτομα εξακολουθούν να γίνονται (βίαια) εξτρεμιστές. Αν φθάσουν σε αυτό το στάδιο, ενδέχεται να εμπίπτουν 

στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών ασφαλείας / αστυνομίας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπηρεσιών 

δικαιοσύνης και σωφρονιστικών υπηρεσιών. Ωστόσο, κατά πάσα πιθανότητα θα έρθει μια ημέρα, όταν το 

άτομο έχει τελειώσει την ποινή του, που θα πρέπει να επανενταχθεί στην κοινωνία. Για μια επιτυχή επανένταξη 

στην κοινωνία είναι σημαντικό να προσφέρουμε στους κρατούμενους που διαπράττουν αδικήματα βίαιου 

εξτρεμισμού προγράμματα απο-ριζοσπαστικοποίησης ή απεμπλοκής. Τα προγράμματα τύπου "Έξοδος" δεν 

πρέπει να προσφέρονται μόνο σε άτομα που έχουν βρεθεί έγκλειστοι. Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να 

αποτραπεί η φυλάκιση παρέχοντας τέτοιου είδους προγράμματα προτού το άτομο αναλάβει παράνομες 

δραστηριότητες. Επομένως, τα προγράμματα αυτά θα μπορούσαν να απευθύνονται σε άτομα που βρίσκονται 

σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας ριζοσπαστικοποίησης. Από εκείνους που έχουν ευθυγραμμιστεί με 

εξτρεμιστικές ομάδες αλλά δεν έχουν ακόμη αναλάβει τρομοκρατικές δραστηριότητες έως και σε εκείνους που 

έχουν εκτελέσει τρομοκρατικές επιθέσεις.   
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3.5 H εργαλειοθήκη Ycare 
Οι πρακτικές που περιγράφονται από το RAN απευθύνονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης της νεανικής 

ριζοσπαστικοποίησης. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται τα τέσσερα στάδια. Στην εργαλειοθήκη YCARE, οι 

δραστηριότητες και οι καλές πρακτικές χαρακτηρίζονται με βάση αυτά τα τέσσερα στάδια. 

 

Η εργαλειοθήκη Ycare αποτελείται από τρία χωριστά τμήματα.  Το πρώτο τμήμα περιέχει δραστηριότητες. 

Συγκεκριμένα, περιέχει εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή ασκήσεων για άμεση χρήση σε ένα εκπαιδευτικό 

πλαίσιο. Οι δραστηριότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς πρόληψης αλλά μπορεί επίσης να είναι 

χρήσιμες σε ένα περιβάλλον όπου οι σύμβουλοι εργάζονται με ριζοσπαστικοποιημένη νεολαία. 

Το δεύτερο τμήμα περιέχει καλές πρακτικές. Σε χώρες όπως η Ολλανδία και η Γερμανία, έχουν υλοποιηθεί 

επιτυχώς πολλές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης. Οι καλές 

πρακτικές δείχνουν τι είδους προσπάθειες καταβάλλονται για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και την 

παρέμβαση για την αποτροπή της. Οι καλές πρακτικές χρησιμεύουν ως πηγή έμπνευσης για την περαιτέρω 

ανάπτυξη προγραμμάτων καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης σε χώρες της Ευρώπης. 

Το τρίτο τμήμα περιέχει υλικό ευαισθητοποίησης όπως: γενικά εργαλεία, εργαλεία πολυμέσων, διαφημιστικό 

υλικό. Αυτό το υλικό θα βοηθήσει τους επαγγελματίες να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες για το 

φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης. Εκτός από το εγχειρίδιο Ycare, το υλικό στο τρίτο τμήμα θα βοηθήσει τους 

επαγγελματίες στην ανίχνευση της ριζοσπαστικοποίησης. 

 

Η διαδικτυακή εργαλειοθήκη YCARE 

 

Το ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό, οι δραστηριότητες, οι καλές πρακτικές και τα εργαλεία 

ευαισθητοποίησης του YCARE είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας – 

εργαλειοθήκης. Πιο συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι και οι εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται για το εκπαιδευτικό 

υλικό ή τα διδακτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης μπορούν να τα αναζητήσουν 

Έγκαιρη 
ανίχνευση

Πρόληψη Παρέμβαση
Στρατηγικές 

εξόδου
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στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα, που αναφέρεται ως YCARE online Toolbox, με βάση δεδομένα κριτήρια 

αναζήτησης και να βρουν δωρεάν όλες τις διαθέσιμες δραστηριότητες και καλές πρακτικές. 

Η διαδικτυακή εργαλειοθήκη YCARE είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει ένα αρθρωτό 

φάσμα δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, κατάρτισης και βέλτιστων πρακτικών για συμβούλους νέων, 

εκπαιδευτές καθώς και άλλους επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της συμβουλευτικής για τη νεολαία 

και ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν νέα διδακτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η 

ριζοσπαστικοποίηση. Μπορείτε να βρείτε την ηλεκτρονική εργαλειοθήκη YCARE στη διεύθυνση: 

https://toolbox.ycare.eu. 

 

 

Πώς να αναζητήσετε τις δραστηριότητες, πρακτικές και εργαλεία του YCARE 

Οι χρήστες μπορούν εύκολα να αναζητήσουν υλικό, όπως δραστηριότητες, καλές πρακτικές και εργαλεία 

ευαισθητοποίησης, στη διαδικτυακή εργαλειοθήκη YCARE. Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης βάσει 

κριτηρίων, έτσι οι σύμβουλοι νέων ή οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσθέσουν ένα ή περισσότερα κριτήρια 

αναζήτησης προκειμένου να περιορίσουν το αποτέλεσμα και να επικεντρωθούν στις ανάγκες τους. 

 

Για να αναζητήσετε τις δραστηριότητες YCARE, κάντε πρώτα κλικ στο πλαίσιο "Δραστηριότητες" και, στη 

συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη φόρμα αναζήτησης που εμφανίζεται (δείτε την παρακάτω εικόνα) για να 

βρείτε τις δραστηριότητες που ταιριάζουν στα κριτήρια αναζήτησης, όπως η ενότητα (θέμα), μέγεθος 

https://toolbox.ycare.eu/
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ομάδας, ηλικία ομάδας, διάρκεια και γλώσσα. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί αναζήτησης και θα 

εμφανιστούν τα αποτελέσματα (λίστα δραστηριοτήτων). 

 
Τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας εμφανίζονται σε μια λίστα με πλαίσια παρουσίασης. Κάθε πλαίσιο 

περιέχει μια δραστηριότητα, τον τίτλο και όλες τις βασικές πληροφορίες που χρειάζεστε για να επιλέξετε 

τις δραστηριότητες που σας ενδιαφέρουν. 

 
 

Κάντε κλικ σε έναν τίτλο δραστηριότητας για να δείτε λεπτομερώς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στη δραστηριότητα, θα πρέπει να συνδεθείτε πρώτα στην 

πλατφόρμα. Αν δεν έχετε λογαριασμό YCARE, παρακαλούμε εγγραφείτε πρώτα (βρείτε τις φόρμες 

Εγγραφή / Σύνδεση στην πάνω δεξιά περιοχή) ή χρησιμοποιήστε το λογαριασμό σας στο Facebook. 
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Μετά την είσοδο, μπορείτε να προβάλετε / να αποκτήσετε πρόσβαση στις δραστηριότητες στο διαδίκτυο 

(δείτε την παρακάτω εικόνα). Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τη δραστηριότητα ως αρχείο pdf για 

χρήση εκτός σύνδεσης κάνοντας κλικ στο κουμπί λήψης 
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Για να βρείτε τις καλές πρακτικές YCARE ή τα εργαλεία ευαισθητοποίησης απλά κάντε κλικ στο σχετικό 

πλαίσιο και θα εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες καλές πρακτικές ή εργαλεία 

ευαισθητοποίησης. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα υλικά, κάντε κλικ στον τίτλο και 

ακολουθήστε τον σύνδεσμο. Δεν υποστηρίζεται καμία λειτουργία αναζήτησης. 

 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Βρείτε το έργο YCARE στο Facebook στη διεύθυνση https://www.facebook.com/ycareproject/ . 

Μοιραστείτε το περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει με τους συναδέλφους και τους φίλους σας στα πιο δημοφιλή 

Social Media Networks ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 
 

Εφαρμογή για κινητές συσκευές  

Τέλος, η εφαρμογή YCARE για κινητές συσκευές υποστηρίζει ένα εναλλακτικό μέσο πρόσβασης σε όλα τα υλικά 

του έργου, όπως είναι οι δραστηριότητες, οι καλές πρακτικές και τα εργαλεία ευαισθητοποίησης, για 

συμβούλους νέων, εκπαιδευτές και άλλους επαγγελματίες του χώρου της συμβουλευτικής για τη νεολαία που 

εστιάζουν στην καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης. Η εφαρμογή Mobile YCARE διατίθεται δωρεάν στο 

Google Play Store (https://play.google.com/store). 

 

  

https://www.facebook.com/ycareproject/
https://play.google.com/store
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