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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Σα θαηλφκελα ηνπ εμηξεκηζκνχ θαη ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο απαζρφιεζαλ ηε δηεζλή 

θαη επξσπατθή θνηλφηεηα ζε κεγάιν βαζκφ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ αξηζκνχ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ πνπ ζεκεηψζεθαλ, αθήλνληαο πίζσ ηνπο 

πνιπάξηζκα ζχκαηα, φζν θαη ιφγσ ηεο αλφδνπ θνκκάησλ ηεο αθξνδεμηάο θαη ηεο 

εκθάληζεο αθξαίσλ πνιηηηθψλ ηδενινγηψλ κε κεγάιν αξηζκφ ππνζηεξηθηψλ. Σα 

γεγνλφηα απηά έθεξαλ ζην πξνζθήλην ην δήηεκα ηεο πξφιεςεο ηεο πηνζέηεζεο 

εμηξεκηζηηθψλ θαη ξηδνζπαζηηθψλ αληηιήςεσλ ψζηε λα κελ ππάξμεη ζπλέρεηα ζε 

επφκελα ζηάδηα εθδήισζεο βίαο, εηδηθφηεξα ζηνπο λένπο νη νπνίνη απνηεινχλ 

άκεζνπο ζηφρνπο γηα έληαμε ζε εμηξεκηζηηθέο νξγαλψζεηο. ε απηφ ην πιαίζην, ε 

Δθπαίδεπζε κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πνιχηηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα θπβεξλήζεσλ, 

ππεχζπλσλ ράξαμεο πνιηηηθήο θαη εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ ησλ λέσλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

θξηηηθά ζθεπηφκελσλ πνιηηψλ, ηθαλψλ λα νηθνδνκήζνπλ αλζεθηηθέο θαη εηξεληθέο 

θνηλσλίεο θαη λα δηαθπιάμνπλ ζε απηέο ηηο αμίεο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ειεπζεξίαο ηεο 

γλψκεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο φπνηαο δηαθνξεηηθφηεηαο. θνπφο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο είλαη κεηά ηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο θαη ηνπ πιαηζίνπ ησλ θαηλνκέλσλ, λα 

δηεξεπλήζεη ηνλ ξφιν πνπ κπνξεί ν ηνκέαο ηεο Δθπαίδεπζεο λα δηαδξακαηίζεη ζηελ 

πξφιεςε ηνπ εμηξεκηζκνχ θαη ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ησλ λέσλ θαη πψο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη αληηζηαζκηζηηθά. Έκθαζε δίλεηαη επηπξφζζεηα, ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

δξάζεο ηξηψλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ηεο Δθπαίδεπζεο σο 

κέζν πξφιεςεο ηνπ εμηξεκηζκνχ θαη ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ε πξνζέγγηζε θαη ηα εξγαιεία πνπ πηνζεηνχλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα πνιηηηθήο ζηα θξάηε κέιε ηνπο. 

Λέμεηο-θιεηδηά: Δμηξεκηζκφο, ξηδνζπαζηηθνπνίεζε, πξφιεςε, Δθπαίδεπζε, Γηεζλείο 

Οξγαληζκνί 
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ABSTRACT 

 

 
The phenomena of extremism and radicalization have been a great concern for the 

global and European community in recent years both because of the large number of 

terrorist attacks that have occurred, leaving behind many victims, but also because of 

the rise of extreme right-wing parties and of the rise of extreme political ideologies that 

have found many supporters. These events have highlighted the issue of the prevention 

of extremist and radical attitudes in order to make sure that there will be no further steps 

towards greater expressions of violence, especially among young people who are the 

immediate targets of joining extremist organizations. In this context, Education can be 

a valuable tool in the hands of governments, policymakers and educators in order to 

prevent radicalization and violent extremism of young people and contribute to the 

development of critical thinking citizens, able to build strong and peaceful societies and 

safeguarding the values of democracy, freedom of speech and respect for all kinds of 

diversity. The purpose of this thesis is to investigate the role that the education sector 

can play in the prevention of youth extremism and radicalization and how Education 

can have a compensatory function, having understood first of all the nature and context 

of the phenomena. Furthermore, emphasis is given to the investigation of the action of 

three international organizations on the use of Education as a means of preventing 

extremism and radicalization in order to determine the approach and the tools they use 

in order to promote this policy area in their member states. 

Key-words: Extremism, radicalization, prevention, Education, International 

Institutions 
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Η Δθπαίδεπζε σο κέζν πξόιεςεο θαηλνκέλσλ ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη εμηξεκηζκνύ 

 
 

ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

If we want to reach real peace in this world, 

we should start educating children 

~Mahatma Gandhi~ 

 

 
 

Ζ ξηδνζπαζηηθνπνίεζε θαη ν εμηξεκηζκφο απνηεινχλ θαηλφκελα φρη πξφζθαηα, αιιά 

ππαξθηά θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο. Πξφθεηηαη γηα ππεξεζληθά 

θαηλφκελα ηα νπνία δελ πεξηνξίδνληαη ζηα ζχλνξα θάπνηαο ρψξαο θαη απαηηνχλ 

παγθφζκηα θηλεηνπνίεζε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα σζηφζν, παξαηεξείηαη έλα έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα θαηλφκελα, 

ην νπνίν έρεη θέξεη ζην πξνζθήλην ηελ αλάγθε ζρεδηαζκνχ απνηειεζκαηηθψλ 

παξεκβάζεσλ θαη πνιηηηθψλ γηα ηελ άκβιπλζε ή ηελ πξφιεςή ηνπο. Σν απμεκέλν απηφ 

ελδηαθέξνλ νθείιεηαη ζε κία έμαξζε εμηξεκηζηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ παξαηεξείηαη 

ζην παγθφζκην ζθεληθφ, ηφζν κέζα απφ ηηο πνιπάξηζκεο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην φλνκα ηεο ζξεζθείαο φζν θαη κέζα απφ ηελ άλνδν αθξνδεμηψλ 

θνκκάησλ θαη αθξαίσλ πνιηηηθψλ ηδενινγηψλ. 

Ζ φμπλζε απηή σζηφζν ησλ θαηλνκέλσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηαζάιεπζε ηεο 

εηξήλεο ζηνλ δηεζλέο πεξηβάιινλ. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε γηα ηνλ 

Παγθφζκην δείθηε Δηξήλεο γηα ην 2018 ηνπ Ηλζηηηνχηνπ γηα ηελ Οηθνλνκία θαη ηελ 

Δηξήλε, ζεκεηψζεθε επηδείλσζε ηνπ δείθηε απφ ην 2017 κέρξη ην 2018 θαηά 0,27%1. 

Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζή ηνπ γηα ηνλ Παγθφζκην δείθηε Σξνκνθξαηίαο ηνπ 

2016, ε ηειεπηαία δεθαεηία ραξαθηεξίζηεθε απφ αχμεζε ηφζν ησλ ζαλάησλ απφ 

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, φζν θαη ζαλάησλ ζε πεδία κάρεο2. Δπηπξφζζεηα, ε κείσζε 

ηεο ζπλνρήο ησλ θνηλσληψλ θαη ε αχμεζε ηεο πνηθηινκνξθίαο ζηα πιαίζηα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ πξνζθπγηθνχ, έρεη νδεγήζεη ζηε 

δαηκνλνπνίεζε θνηλσληθψλ νκάδσλ κε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά θαη ζξεζθεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηελ φμπλζε αθξαίσλ ηδενινγηψλ θαη ξαηζηζηηθψλ  πεπνηζήζεσλ. 

 

1Institute for Economics & Peace, (2018). Global Peace Index 2018: Measuring Peace in a Complex 
World, Sydney, ζ. 9. Αλαθηήζεθε ζηηο 3 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/06/Global-Peace-Index-2018-2.pdf. 
2Institute for Economics & Peace, (2017). Global Terrorism Index 2017: Measuring and understanding 

the impact of terrorism, Sydney, ζ. 34. Αλαθηήζεθε ζηηο 3 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/Global-Terrorism-Index-2017.pdf. 

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/06/Global-Peace-Index-2018-2.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/06/Global-Peace-Index-2018-2.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/Global-Terrorism-Index-2017.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/Global-Terrorism-Index-2017.pdf


2  

Λπδία Βατνπνύινπ  ΠΜ «Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο Πνιηηηθέο ζηελ Δθπαίδεπζε, Καηάξηηζε 

θαη Έξεπλα» 

 

Καηά ζπλέπεηα, ζε έλα ηέηνην πιαίζην δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε κίαο πνιχπιεπξεο 

απεηιήο πνπ πιήηηεη ηφζν ηε δηεζλή αζθάιεηα θαη ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή δσή, φζν 

θαη ηηο ζρέζεηο θξαηψλ. 

ηελ πξνζπάζεηα πξφιεςεο θαηλνκέλσλ ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη εμηξεκηζκνχ, 

αλαγθαία είλαη ε αλάιεςε δξάζεο πξηλ ηελ αλάπηπμε αθξαίσλ πεπνηζήζεσλ απφ ηα 

άηνκα. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη ε απνξηδνζπαζηηθνπνίεζε απνηειεί κία 

καθξνπξφζεζκε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ζχλζεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

απνδφκεζε ησλ ήδε αλαπηπγκέλσλ πεξίπινθσλ ηδενινγηψλ3. Γίλεηαη ινηπφλ 

θαηαλνεηφ φηη ε παξέκβαζε γηα δηακφξθσζε αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ είλαη 

ζεκαληηθή απφ λεαξή ειηθία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία 

επηδηψθεη λα δηεξεπλήζεη ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηηζεη ν ρψξνο ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ 

πξφιεςε ησλ θαηλνκέλσλ ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη εμηξεκηζκνχ, θαζψο θαη λα 

αλαδείμεη ηε ζεκαζία ζπκπεξίιεςεο ηεο Δθπαίδεπζεο ζηνπο ηνκείο πνιηηηθήο πνπ 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε καθξνπξφζεζκσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ 

πνιηηηθψλ πξφιεςεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3Βι. Ghosh, R., Chan, W.Y., Manuel, A. & Dililulati, M. (2016). Can education counter violent religious 

extremism?, Canadian Foreign Policy Journal, 23 (2), ζ. 129. doi: 

https://doi.org/10.1080/11926422.2016.1165713. 

https://doi.org/10.1080/11926422.2016.1165713
https://doi.org/10.1080/11926422.2016.1165713
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΠΛΑΗΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 
 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην γεληθφ πιαίζην πάλσ ζην νπνίν 

βαζίζηεθε θαη δηακνξθψζεθε ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κε ζθνπφ λα 

απνηππσζεί ε βαζηθή ηεο δνκή θαη ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο. Δηδηθφηεξα, ζηελ αξρή παξνπζηάδεηαη ην πξφβιεκα πνπ εληνπίδεη ε 

εξγαζία, ε ζεκαζία ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο αιιά θαη ν ζθνπφο 

γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εξγαζίαο. Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάδεηαη ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

ζην νπνίν επηδηψθεη λα απαληήζεη ε κειέηε θαη νη ππνζέζεηο εξγαζίαο πνπ θαινχληαη 

λα επαιεζεπζνχλ κέζα απφ ηε ηειεπηαία, ελψ ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη επηζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο πνπ αμηνπνηήζεθε ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο Δθπαίδεπζεο σο 

κέζνπ πξφιεςεο ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηνπ εμηξεκηζκνχ. Σέινο, γίλεηαη 

αλαθνξά ζηε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ηφζν 

ζηνλ αξρηθφ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ φζν θαη ζηνλ ηειηθφ θαη γίλεηαη πεξίιεςε ησλ 

θεθαιαίσλ απφ ηα νπνία απνηειείηαη ε εξγαζία. 

 

 
1.1. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζεκαζία ηεο κειέηεο 

 

Οη λένη απνηεινχλ κία νκάδα ζηελ ελδπλάκσζε ηεο νπνίαο πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε 

πξνζνρή, θαζψο απνηεινχλ βαζηθνχο ζηφρνπο ζηξαηεγηθψλ ζηξαηνιφγεζεο απφ 

εμηξεκηζηηθέο νκάδεο4. Δηδηθφηεξα, παηδηά λεαξήο ειηθίαο θαίλεηαη λα βξίζθνληαη 

άιινηε ζηε ζέζε ηνπ ζχκαηνο ζε πεξηζηαηηθά ηξνκνθξαηίαο θαη νκεξίαο θαη άιινηε 

ζηε ζέζε ηνπ δξάζηε ή ηνπ ζπλεξγνχ ζε ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο5. O εμηξεκηζκφο ζαλ 

θαηλφκελν δελ εληνπίδεηαη κφλν έμσ ζηελ θνηλσλία αιιά εθδειψλεηαη θαη κέζα ζηηο 

ζρνιηθέο ηάμεηο6. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηελ ελδπλάκσζε ησλ ζρνιηθψλ πιαηζίσλ 

απαξαίηεηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε ησλ θαηλνκέλσλ θαη κάιηζηα απφ ηα 

πξψηα ζηάδηά ηνπο. 

 

 
4 UNESCO (2017). Preventing violent extremism through education: A guide for policy makers, Paris, 
ζ. 2. Αλαθηήζεθε ζηηο 3 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247764e.pdf. 
5 UNICEF (2009). Machel study 10-year strategic review: Children and conflict in a changing world, 

USA, ζ. 13. Αλαθηήζεθε ζηηο 3 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

https://childrenandarmedconflict.un.org/publications/MachelStudy-10YearStrategicReview_en.pdf. 
6 Βι. Malacuso, A. (2016). From Countering to Preventing Radicalization Through Education: Limits 
and Opportunities, The Hague Institute for Social Justice, ζ. 3. Αλαθηήζεθε ζηηο 4 Ννεκβξίνπ, 2018, 

απφ https://www.thehagueinstituteforglobaljustice.org/wp-content/uploads/2016/10/Countering- 

Preventing-Radicalization-Education.pdf. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247764e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247764e.pdf
https://childrenandarmedconflict.un.org/publications/MachelStudy-10YearStrategicReview_en.pdf
https://childrenandarmedconflict.un.org/publications/MachelStudy-10YearStrategicReview_en.pdf
https://www.thehagueinstituteforglobaljustice.org/wp-content/uploads/2016/10/Countering-Preventing-Radicalization-Education.pdf
https://www.thehagueinstituteforglobaljustice.org/wp-content/uploads/2016/10/Countering-Preventing-Radicalization-Education.pdf
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Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ν ξφινο πνπ κπνξεί θαη νθείιεη λα δηαδξακαηίζεη ε 

Δθπαίδεπζε ζηελ αληηκεηψπηζε θαη πξφιεςε ησλ θαηλνκέλσλ ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο 

θαη εμηξεκηζκνχ, θαίλεηαη λα θεξδίδεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ηφζν 

ησλ ππεχζπλσλ ράξαμεο πνιηηηθψλ, φζν θαη ηεο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο πνπ ηε 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ζε καθξνπξφζεζκεο πνιηηηθέο πξφιεςεο ησλ θαηλνκέλσλ. 

Δηδηθφηεξα, ε ζεκαζία ηνπ ρψξνπ ηεο Δθπαίδεπζεο σο κέζνπ πξφιεςεο έρεη 

ππνγξακκηζηεί επαλεηιεκκέλα θαη απφ Γηεζλείο Οξγαληζκνχο νη νπνίνη πξνσζνχλ 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ θξαηψλ κειψλ. 

Ζ ζεκαζία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έγθεηηαη ζην φηη επηδηψθεη λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ 

ζχγρξνλν δηάινγν γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο πνπ νδεγεί ζηνλ βίαην 

εμηξεκηζκφ, κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ πξφιεςε ησλ 

θαηλνκέλσλ. Παξάιιεια, είλαη ζεκαληηθή ιφγσ ηεο επηδίσμήο ηεο λα ζπκβάιιεη ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε πνιιψλ θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξά ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

πνιηηηθήο θαη ζηελ αλάδεημή ηεο σο κέζνπ αλάπηπμεο ζεηηθψλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ 

ζηνπο λένπο. 

 
1.2. θνπφο ηεο κειέηεο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηνλ ξφιν πνπ κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη ν ρψξνο ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ πξφιεςε ελφο ηφζν επίθαηξνπ θαη 

πνιχπιεπξνπ δεηήκαηνο πνπ έρεη απαζρνιήζεη έληνλα ηνλ επξσπατθφ θαη παγθφζκην 

ρψξν, φπσο ε φμπλζε θαηλνκέλσλ ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη εμηξεκηζκνχ ζηε δηεζλή 

θνηλφηεηα. Παξάιιεια, επηδηψθεη λα ηνλίζεη ηε ζεκαζία ηνπ λα ζπκπεξηιεθζεί ε 

Δθπαίδεπζε σο ηνκέαο πνιηηηθήο ζηε δηακφξθσζε απνηειεζκαηηθψλ θαη 

καθξνπξφζεζκσλ πνιηηηθψλ θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θαηλνκέλσλ. 

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη επίζεο ε αλάδεημε ηνπ ζεηηθνχ αληίθηππνπ πνπ κπνξεί 

λα έρεη ν ηνκέαο ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο αλζεθηηθφηεηαο κέζα 

απφ ηελ ελδπλάκσζε ησλ ζρνιηθψλ πιαηζίσλ. Έκθαζε δίλεηαη θαη ζηηο πξνυπνζέζεηο 

κέζα απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα επηηεπρζεί ν ζεηηθφο αληίθηππνο ζηνπο λένπο, φπσο ζηελ 

αλάγθε πξνεηνηκαζίαο ησλ ζρνιηθψλ πιαηζίσλ θαη ζηελ παξνρή θαηάιιειεο 

εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κέζα απφ δξάζεηο, πξνγξάκκαηα θαη νδεγίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπληειέζνπλ ζηελ απνηξνπή πηνζέηεζεο απφ ηνπο λένπο αθξαίσλ 
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αληηιήςεσλ, πξνζειπηηζκνχ ηνπο ζε εμηξεκηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη ζηε δπλαηφηεηα 

αλαγλψξηζεο απφ ηνπο ίδηνπο πξνπαγαλδηζηηθψλ κεραληζκψλ. Δπηπξφζζεηα, 

επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε ηεο δξάζεο ηξηψλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ ζην ζέκα πνπ 

εμεηάδεηαη, θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ πηνζεηεί 

θάζε νξγαληζκφο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο σο κέζν πξφιεςεο. 

εκαληηθφ είλαη λα δηεπθξηληζηεί πσο ζθνπφο ηεο κειέηεο δελ είλαη λα 

παξνπζηάζεη ηελ Δθπαίδεπζε σο παλάθεηα ζηελ πξφιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο 

θαη ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ αιιά λα ππνζηεξίμεη ηνλ πξνιεπηηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη θαη ζπλεπψο λα ζπληειέζεη ζην λα απνηειέζεη κέξνο ηεο αηδέληαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο πνιηηηθήο γηα ηελ πξφιεςε ησλ θαηλνκέλσλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο πσο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε ρξήζε ηνπ φξνπ ηεο 

εθπαίδεπζεο επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηε ηππηθή εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη απφ ην 

θξάηνο κέζα απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο πξνζσπηθφ ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, σζηφζν αλαθέξεηαη επίζεο θαη ηε κε ηππηθή θαη άηππε 

εθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ νπνία κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ απφ κε θπβεξλεηηθνί θνξείο 

εθπαηδεπηηθέο πξσηνβνπιίεο Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηελ 

εξγαζία. 

 

 
1.3. Δξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ππνζέζεηο εξγαζίαο 

 

Σν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζην νπνίν θαιείηαη λα απαληήζεη ε παξνχζα κεηαπηπρηαθή 

εξγαζία, είλαη: «Καηά πφζν θαη κε ηη ηξφπν κπνξεί ε Δθπαίδεπζε λα ιεηηνπξγήζεη 

αληηζηαζκηζηηθά ζηελ εκθάληζε θαηλνκέλσλ ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη εμηξεκηζκνχ;» 

Ζ εξγαζία πξνηείλεη ηξεηο ππνζέζεηο εξγαζίαο ηηο νπνίεο θαιείηαη λα επαιεζεχζεη. 
 

Τπφζεζε 1ε: Σα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα απνηεινχλ θνξείο-θιεηδηά γηα ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο αλζεθηηθφηεηαο, θαζψο θαη γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

πηνζέηεζεο αθξαίσλ ηδενινγηψλ απφ ηνπο λένπο θαη ηεο κχεζήο ηνπο απφ 

εμηξεκηζηηθέο νξγαλψζεηο. 

Τπφζεζε 2ε: Ζ παξνρή θαηάιιειεο θαη ζπλερήο θαηάξηηζεο θαη ππνζηήξημεο ζην 

ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη θπξίσο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απνηειεί 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε απνηειεζκαηηθψλ παξεκβάζεσλ κε ζηφρν 
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ηελ πξφιεςε ησλ πνιχπινθσλ θαη πνιππαξαγνληηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηνπο εμηξεκηζκνχ. 

Τπφζεζε 3ε: Οη Γηεζλείο Οξγαληζκνί πξνσζνχλ ηελ Δθπαίδεπζε σο κέζν πξφιεςεο 

ησλ θαηλνκέλσλ κέζα απφ ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ εηδηθψλ, ηε δεκηνπξγία 

ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηε 

δηακφξθσζε κίαο θνπιηνχξαο εηξήλεο θαη δηαπνιηηηζκηθήο θαηαλφεζεο ζηνπο λένπο.  

 

 
1.4. Δπηζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο 

 

Οη Ghosh, Chan, Manuel & Dililulati (2016) αλαγλσξίδνπλ ηφζν ηε δπλαηφηεηα ηεο 

Δθπαίδεπζεο λα αληηκεησπίζεη φζν θαη λα πξνσζήζεη ηνλ εμηξεκηζκφ7. Έκθαζε δίλνπλ 

σζηφζν κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ζηνλ ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε 

Δθπαίδεπζε ζηελ πξφιεςε πηνζέηεζεο εμηξεκηζηηθψλ ηδενινγηψλ απφ ηνπο λένπο, 

απνηειψληαο έλα κέζν ήπηαο ηζρχνο ζηα ρέξηα ησλ θξαηψλ, πξνθεηκέλνπ ηα θξάηε λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ ήπηα ηζρχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο κε ηελ 

ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή επηξξνή πνπ αζθνχλ. Μέζα απφ ηελ έξεπλά ηνπο, 

πξνζεγγίδνπλ κάιηζηα ηελ Δθπαίδεπζε σο ην πην απνηειεζκαηηθφ κέζν ζε ζρέζε κε 

άιιεο αληηδξαζηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ παξαηεξνχληαη, φπσο εμνπζηαζηηθά θξαηηθά 

κέηξα κε ζηξαηησηηθφ ραξαθηήξα, δίλνληαο έκθαζε ζηνλ ξφιν ηεο ζηελ αλάπηπμε κίαο 

θξηηηθήο ζεψξεζεο ηνπ θφζκνπ απφ ηνπο καζεηέο θαη κίαο θξηηηθήο θαη αλζεθηηθήο 

πνιηηφηεηαο8. 

Ζ Macaluso (2016) κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία εξεπλψλ, αλαθέξεη φηη ε πξφζβαζε 

ζηελ Δθπαίδεπζε δελ επαξθεί απφ κφλε ηεο γηα λα ζπκβάιιεη ζηελ πξφιεςε ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, δεδνκέλνπ ηνπ πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ πνπ θαίλεηαη λα 

δηαζέηνπλ πνιινί απφ ηνπο ηξνκνθξάηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε ρηππήκαηα9. Δπηπιένλ, 

αληηηάζζεηαη ζηηο πνιηηηθέο πνπ βιέπνπλ ηα ζρνιεία σο ρψξνπο εληνπηζκνχ πηζαλψλ 

ξηδνζπαζηψλ. Αληίζεηα, ππνζηεξίδεη πσο ηα ζρνιεία απνηεινχλ ρψξνπο φπνπ νη 

καζεηέο πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ θξηηηθή ζθέςε θαη πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη ζε απηά 

έλα ηέηνην αζθαιέο πεξηβάιινλ ψζηε λα δίλεηαη ζηνπο ηειεπηαίνπο ε δπλαηφηεηα λα 

εθθξάζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο θαη λα επηιχζνπλ ζεηηθά ηηο φπνηεο 

 

 

7 Ghosh, Chan, Manuel & Dililulati, 2016, ζ. 117. 
8 Ibid, ζ. 120. 
9 Βι. Malacuso, 2016, ζ. 1. 
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ζπγθξνχζεηο πξνθχπηνπλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην10. Σέινο, ππνζηεξίδεη πσο νη πνιηηηθέο 

πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί αθνξνχλ θπξίσο ηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηε ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ηνλίδνληαο παξάιιεια ηελ αλάγθε εζηίαζεο ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ε νπνία φπσο ππνζηεξίδεη, είλαη ε θαηαιιειφηεξε πεξίνδνο παξέκβαζεο 

γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο11. 

O Nordbruch (2016) ππνζηεξίδεη φηη ε ηππηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα παίμεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πξφιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ζηνπο λένπο κέζα απφ ηε 

δηδαζθαιία δεκνθξαηηθψλ αμηψλ θαη ηελ δηακφξθσζε θξηηηθήο ζθέςεο ζηνπο λένπο 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο πξνθιήζεηο ησλ πινπξαιηζηηθψλ θνηλσληψλ πνπ 

δηακνξθψλνληαη12. Σελ άπνςή ηνπ ζηεξίδεη ζην φηη ζηα ζρνιηθά πιαίζηα πνιιέο θνξέο 

εληνπίδνληαη ηα πξψηα ζεκάδηα ξηδνζπαζηηζκνχ θαη νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ απφ 

ηα πξψηα άηνκα πνπ ζα ηα εληνπίζνπλ, ελψ θαινχληαη λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο λένπο 

ζηελ ελδπλάκσζή ηνπο απέλαληη ζηε ζξεζθεπηηθή θαη αθξνδεμηά πξνπαγάλδα13. 

Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεη φηη ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί ζηελ Δπξψπε πεξηνξίδνληαη ζηνλ 

εληνπηζκφ ξηδνζπαζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζε άηνκα ή νκάδεο θαη δελ επηθεληξψλνληαη 

ζηελ πξφιεςε ησλ θαηλνκέλσλ, κε ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία θσδίθσλ ζπκπεξηθνξψλ 

πνπ αλ δελ αθνινπζεζνχλ θαζηζηνχλ θάπνηνλ πηζαλή απεηιή γηα ηελ θνηλσλία, θαζψο 

θαη ηε ζηνρνπνίεζε θνηλσληθψλ νκάδσλ φπσο νη κνπζνπικάλνη καζεηέο14. 

Οη Chowdhury Fink, Veen Kamp, Alhassen, Barakat & ZeigerIn (2013) απφ ηελ 

άιιε, αλαθέξνπλ ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο επξεηψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαη παξεκβάζεσλ, νη νπνίεο λα επηθεληξψλνληαη ζε πεξηνρέο 

κε επάισηνπο λένπο θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζην ηνπηθφ πιαίζην15. Τπνγξακκίδνπλ 

παξάιιεια ηελ αλάγθε αμηνπνίεζεο δηθηχσλ, πφξσλ θαη πξνγξακκάησλ ζηελ 

πξνζπάζεηα πξφιεςεο, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο θαη ζπλεξγαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο κε ελεξγφ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ, καζεηψλ θαη ηεο ηνπηθήο 

 

 

10 Ibid, ζ.1. 
11 Ibid, ζζ. 1-2. 
12Nordbruch, G. (2016). RAN Issue Paper: The role of education in preventing radicalization. RAN 

Centre of Excellence, ζ. 2. Αλαθηήζεθε ζηηο 4 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ https://ec.europa.eu/home- 

affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran- 

papers/docs/role_education_preventing_radicalisation_12122016_en.pdf/. 
13 Ibid. 
14 Ibid, ζ. 4. 
15Chowdhury Fink, N., Veen Kamp, I., Alhassen, W., Barakat, R. & ZeigerIn, S. (2013). The role of 
education in countering violent extremism. Center on Global Counterterrorism Cooperation, Hedayah, 

ζζ. 1-2. Αλαθηήζεθε ζηηο 3 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ http://globalcenter.org/wp- 

content/uploads/2013/12/Dec13_Education_Expert_Meeting_Note.pdf. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/role_education_preventing_radicalisation_12122016_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/role_education_preventing_radicalisation_12122016_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/role_education_preventing_radicalisation_12122016_en.pdf
http://globalcenter.org/wp-content/uploads/2013/12/Dec13_Education_Expert_Meeting_Note.pdf
http://globalcenter.org/wp-content/uploads/2013/12/Dec13_Education_Expert_Meeting_Note.pdf
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θνηλσλίαο16. Παξάιιεια, ν Gearon (2013) παξαηεξεί κία κεγάιε ζχλδεζε ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ κε ην πνιηηηθφ ζήκεξα κέζα απφ ηελ πνιηηηθή ρξήζε ηεο ζξεζθείαο ζηελ 

Δθπαίδεπζε γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ πξφιεςε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ 

εμηξεκηζκνχ. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε δεκηνπξγία «αληηηξνκνθξαηηθψλ ηάμεσλ» θαη 

ε εμππεξέηεζε πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ ζηφρσλ κέζα απφ ηε ζξεζθεπηηθή 

εθπαίδεπζε17. 

Ζ Phyllis (2012) επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάγθε αλάπηπμεο επέιηθηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο θαη ηνπηθέο αλάγθεο. Δηδηθφηεξα, 

παξνπζηάδεη ηνλ ρψξν ηεο Δθπαίδεπζεο σο ηνλ ρψξν φπνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ 

αμίεο ηεο κε-βίαο, ηεο αλζεθηηθφηεηαο, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο απφ κηθξή 

ειηθία πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί κία θνπιηνχξα εηξήλεο ζηνπο λένπο. Δζηηάδεη 

αθφκα ζηελ πξνψζεζε ελφο επξχ ηξφπνπ ζθέςεο θαη ηεο έλλνηαο ηνπ δηαιφγνπ ζηνπο 

λένπο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ κία ακνηβαία απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο πνπ 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ φιν θαη πην κεγάιε αιιειεμάξηεζε ησλ εζλψλ18. 

 

1.5. Μεζνδνινγία ηεο κειέηεο θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ 
 

Ζ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ζηελ παξνχζα εξγαζία βαζίδεηαη ζηε κειέηε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ αλάιπζε ησλ ελλνηψλ ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηνπ 

εμηξεκηζκνχ θαη ηνπ πιαηζίνπ ηνπο, φζν θαη γηα ηνλ ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ε 

Δθπαίδεπζε ζηελ πξφιεςε ησλ θαηλνκέλσλ. Δπηπιένλ, γηα ηελ παξνπζίαζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη εξγαιείσλ έγηλε αλάιπζε εθζέζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο πνπ νδεγεί ζηνλ βίαην εμηξεκηζκφ ζηνπο λένπο. Δπηπξφζζεηα, 

γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο δξάζεο ησλ Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οξγαληζκψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη πάλσ ζην ζέκα, αλαιχζεθαλ εθζέζεηο ηνπο, πξσηνβνπιίεο θαη 

πξνγξάκκαηα πνπ νξγάλσζαλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ άκβιπλζε ησλ 

θαηλνκέλσλ. Ο αξρηθφο ζρεδηαζκφο ηεο εξγαζίαο είρε σζηφζν άιιν πξνζαλαηνιηζκφ 

 

 

16 Ibid, ζ. 2. 
17 Βι. Gearon, L. (2013). The counter terrorist classroom: Religion, education, security. The official 

journal of the Religious Education Association, 108 (2). doi: 

https://doi.org/10.1080/00344087.2013.767660. 
18Βι. Phyllis, K. (2012). Education for Conflict Prevention and PeaceBuilding, IIEP, Paris. 

https://doi.org/10.1080/00344087.2013.767660
https://doi.org/10.1080/00344087.2013.767660
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ν νπνίνο δελ κπφξεζε ηειηθά λα πινπνηεζεί εμαηηίαο ησλ δπζθνιηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηελ ππνελφηεηα πνπ αθνινπζεί. 

 

 
Γπζθνιίεο αξρηθήο έξεπλαο 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε έξεπλα πνπ είρε ζρεδηαζηεί αξρηθά γηα λα γίλεη ζηα πιαίζηα 

ηεο εξγαζίαο, αθνξνχζε ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ θξαηηθνχο θαη κε θξαηηθνχο θνξείο γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηνπ εμηξεκηζκνχ ζηνπο λένπο κέζα απφ ηε κειέηε 

πεξίπησζεο ηεο Διιάδαο. ηελ έξεπλα ζα γηλφηαλ θαηαγξαθή, πεξηγξαθή θαη αλάιπζε 

ησλ δξάζεσλ, ελψ ζα βαζηδφηαλ ζε εξεπλεηηθά εξγαιεία φπσο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο 

αξκφδηνπο απφ θάζε θνξέα ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ. 

Μεηά απφ εθηελή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη πξνζσπηθή κνπ επαθή κε 

Τπνπξγεία, νξγαληζκνχο, θνξείο, ΜΚΟ εληφο θαη εθηφο πξνζθπγηθψλ δνκψλ θαη 

ζσκαηεία ζηελ Διιάδα πξνέθπςε φηη δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

έξεπλαο θαη δξάζεηο πξνο αλάιπζε. Όζνλ αθνξά ηα Τπνπξγεία κε ηα νπνία ήξζα ζε  

επαθή, θαηά ηελ επηθνηλσλία κνπ καδί ηνπο ελεκεξψζεθα είηε φηη δελ ππήξραλ 

ζρεηηθέο δξάζεηο πνπ λα πινπνηνχληαη φπσο ππνζηήξημαλ εθπξφζσπνί ηνπο, είηε φηη νη 

πιεξνθνξίεο ήηαλ ελδνυπεξεζηαθέο θαη δελ κπνξνχζαλ λα δηαηεζνχλ ζηνπο πνιίηεο 

θαη ζπλεπψο θαη ζε εκέλα γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο. 

Σν γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία θαη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζηελ Διιάδα 

κνπ επηβεβαίσζαλ θαη γξαθεία Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ ζηελ Διιάδα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην δήηεκα. Δπηπξφζζεηα, εθπξφζσπνη απφ think tanks ηα νπνία πινπνηνχζαλ 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εμηξεκηζκνχ ζηελ Διιάδα, θαηά 

ηελ επηθνηλσλία καο δελ γλψξηδαλ λα κνπ δψζνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο 

έξεπλάο κνπ. 

Βιέπνληαο ηελ αλππαξμία ζηνηρείσλ απφ θνξείο ζηελ Διιάδα ή ηε αδπλακία 

πξφζβαζήο κνπ ζε απηά, απέθιεηζα ηελ πεξίπησζε δηεξεχλεζεο ηεο Διιάδαο σο πξνο 

ηελ αμηνπνίεζε ηεο Δθπαίδεπζεο σο κέζν πξφιεςεο ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο πνπ 

νδεγεί ζηνλ βίαην εμηξεκηζκφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζηξάθεθα ζηελ κειέηε 

πξνγξακκάησλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ 
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επξσπατθνχ δηθηχνπ RAN (Radicalization Awareness Network)19 κε ζθνπφ ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ, ην νπνίν έρεη 

δεκηνπξγήζεη εμεηδηθεπκέλε νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε (Education Working 

Group - RAN EDU20). Σν δίθηπν πινπνηεί δξάζεηο κεηαμχ άιισλ θξαηψλ-κειψλ θαη 

ζηελ Διιάδα, νη νπνίεο πινπνηνχληαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Μειεηψλ 

Αζθαιείαο (ΚΔΜΔΑ) ηεο Διιάδαο. Μεηά απφ επηθνηλσλία κε ην ΚΔΜΔΑ θαη ηνπο 

ππεχζπλνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο νπνίνπο ελεκεξψζεθα άξηηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Διιάδα, θαη ελεκεξψζεθα φηη δελ πινπνηνχληαη 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζε λένπο ζε αληίζεζε κε άιια θξάηε-κέιε, αιιά φηη νη 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη ζηελ Διιάδα κέρξη ζηηγκήο ζηα πιαίζηα ηνπ 

δηθηχνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ Δθπαίδεπζε ησλ εηδηθψλ πξψηεο γξακκήο (θπξίσο 

αζηπλνκηθψλ) θαη φρη λέσλ ή εθπαηδεπηηθψλ. 

ηε ζπλέρεηα, επηκέλνληαο ζηε ζεκαζία δηεξεχλεζεο ηνπ ζέκαηνο ζε εξεπλεηηθφ 

επίπεδν, αλαδήηεζα κεκνλσκέλα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη απφ επηκέξνπο 

νξγαληζκνχο ζηελ Διιάδα κε νκάδα ζηφρν ηνπο λένπο. Ζ αλαδήηεζή κνπ θαηέιεμε 

ζην επξσπατθφ πξφγξακκα Erasmus KA2 YCARe - πκβνπιεπηηθή ησλ λέσλ θαηά ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο πνπ πινπνηείην κεηαμχ άιισλ θαη ζηελ Διιάδα θαη ζηφρεπε 

απνθιεηζηηθά ζηελ πξφιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ησλ λέσλ. Χζηφζν, ιφγσ ηνπ 

φηη ην πξφγξακκα πεξηνξηδφηαλ ζηε ζπγθέληξσζε θαιψλ πξαθηηθψλ θαη νδεγηψλ θαη 

ζπλεπψο δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηνπ αληίθηππνπ πνπ είρε ην πξφγξακκα, δελ 

έγηλε ηειηθά κειέηε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη έιιεηςε εξεπλψλ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο Δθπαίδεπζεο σο κέζν πξφιεςεο ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηνπ 

εμηξεκηζκνχ ησλ λέσλ ζηνλ ρψξν ηεο Διιάδαο, ε εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ 

δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπηθψλ θαη εζληθψλ θνξέσλ 

θαη ηεο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο. 

 

 

 

 

 
19Βι. Radicalisation Awareness Network. Αλαθηήζεθε ζηηο 3 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en. 
20Βι. Education Working Group (RAN EDU). Αλαθηήζεθε ζηηο 3 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about- 

ran/ran-edu_en. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-edu_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-edu_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-edu_en
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1.6. Πεξίιεςε αλά θεθάιαην 
 

ην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, γίλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ νδήγεζε ζηελ αλάγθε δηεξεχλεζεο ηεο αμηνπνίεζεο ηεο 

Δθπαίδεπζεο σο κέζνπ πξφιεςεο ηνπ εμηξεκηζκνχ θαη ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο 

ππφςηλ ηα επξσπατθά θαη δηεζλή δξψκελα. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο ηεο 

κειέηεο πνπ εθπνλήζεθε, ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζην νπνίν θαιείηαη λα απαληήζεη ε 

εξγαζία θαη νη ππνζέζεηο εξγαζίαο ηηο νπνίεο θαιείηαη λα απνδείμεη ζε ζρέζε κε απηφ. 

Δπηπιένλ, γίλεηαη επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη πνπ 

αλαθέξεηαη ζην ζέκα πνπ δηεξεπλάηαη. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζεθε γηα ηελ αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο θαη νη δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

ζηνλ αξρηθφ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ, ελψ γίλεηαη θαη πεξίιεςε ησλ θεθαιαίσλ ηεο 

εξγαζίαο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη απνζαθήληζε ησλ φξσλ ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, 

ηνπ εμηξεκηζκνχ θαη άιισλ ζεκαληηθψλ γηα ην ζέκα ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη αλάιπζε 

ηνπ πιαηζίνπ ηνπο κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζή ηνπο. Παξάιιεια, παξνπζηάδεηαη ε 

ζχλδεζε θαη ε θιηκάθσζε ησλ θαηλνκέλσλ θαη ηα ζηάδηα εμέιημεο ηεο πνξείαο ησλ 

αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε κνληέισλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε βηβιηνγξαθία. Παξάιιεια, γίλεηαη παξνπζίαζε πηζαλψλ 

αηηηψλ θαη παξαγφλησλ ψζεζεο αηφκσλ γηα εκπινθή ηνπο ζε νξγαλψζεηο κε 

ξηδνζπαζηηθέο πεπνηζήζεηο θαη εμηξεκηζηηθή δξάζε. Έκθαζε δίλεηαη επηπιένλ ζηελ 

ζπζρέηηζε ηεο έλλνηαο ηεο ηαπηφηεηαο κε ηνλ εμηξεκηζκφ θαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

ζρέζεο ηνπ κε ηε κεηαλάζηεπζε. Παξνπζηάδνληαη επίζεο νη θαηεγνξίεο εμηξεκηζκνχ 

θαη ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, κε εηδηθή αλαθνξά ζηνλ εμηξεκηζκφ ησλ λέσλ θαη ζηα 

πηζαλά αίηηά ηνπ, ελψ παξνπζηάδνληαη θαη πηζαλά ραξαθηεξηζηηθά εμηξεκηζηψλ θαη 

πηζαλέο ελδείμεηο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ελφο αηφκνπ. 

ην ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, αλαιχεηαη ν ξφινο πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη 

ε Δθπαίδεπζε ζηελ πξφιεςε ησλ θαηλνκέλσλ εμηξεκηζκνχ θαη ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο. 

Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδεηαη ηφζν ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη 

ζηελ ελδπλάκσζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ θνηλσληψλ, αιιά θαη ν αξλεηηθφο ξφινο πνπ 

κπνξεί λα παίμεη ζηελ φμπλζε ησλ θαηλνκέλσλ. Παξνπζηάδνληαη αθφκα ζχγρξνλεο 

πξνθιήζεηο κε ηηο νπνίεο βξίζθεηαη αληηκέησπνο ν ρψξνο θαη βήκαηα γηα αλάιεςε 

δξάζεο. Δπηπιένλ, αλαιχεηαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 
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θαη ν ξφινο ησλ λέσλ σο θνξείο θνηλσληθήο αιιαγήο, ελψ γίλεηαη επίζεο ζχλδεζε ηεο 

Κξηηηθήο Παηδαγσγηθήο Θεσξίαο κε ηελ πξφιεςε ησλ θαηλνκέλσλ. Σέινο, 

παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο, εξγαιεία θαη πξαθηηθέο πνπ κπνξεί λα είλαη 

απνηειεζκαηηθά γηα αμηνπνίεζε ζηα ζρνιηθά πεξηβάιινληα. 

ην ηέηαξην θεθάιαην, επηδηψθεηαη λα δηεξεπλεζεί ην ελδηαθέξνλ πνπ έρνπλ δείμεη 

Γηεζλείο Οξγαληζκνί γηα ηνλ αληηζηαζκηζηηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ε Δθπαίδεπζε 

ζηελ πξφιεςε ηνπ εμηξεκηζκνχ θαη ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, θαζψο θαη ε 

παξνπζίαζε ηεο δξάζεο ηνπο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πνιηηηθήο. Δηδηθφηεξα, 

παξνπζηάδεηαη ε δξάζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ησλ ΟΖΔ - UNESCO θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ κέζσλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά. 

Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο βάζεη ησλ νπνίσλ δίλεηαη απάληεζε ζην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

πνπ ηίζεηαη, ελψ θαίλεηαη επηβεβαίσζε ησλ ππνζέζεσλ εξγαζίαο. Δπηπιένλ, γίλεηαη 

ζπδήηεζε θαη αλαθέξνληαη πξνηάζεηο γχξσ απφ ηνλ ξφιν πνπ πξέπεη λα 

δηαδξακαηίζνπλ θπβεξλεηηθνί θπξίσο θνξείο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο σο 

κέζν πξφιεςεο ηνπ εμηξεκηζκνχ θαη ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, ελψ ηνλίδεηαη ε 

ζεκαζία πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ηνπ ζέκαηνο απφ ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΠΛΑΗΗΧΖ ΣΧΝ 

ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ 

ην θεθάιαην απηφ, επηδηψθεηαη λα γίλεη επεμεξγαζία ησλ φξσλ ηνπ εμηξεκηζκνχ θαη 

ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ψζηε λα γίλεη ζαθέο ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη λα αλαιπζνχλ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δπηπιένλ, αλαιχνληαη νη έλλνηεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο πνπ απνηεινχλ έλλνηεο κε ηηο νπνίεο ζπλδένληαη ηα θαηλφκελα, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί κία πνιχπιεπξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο πνπ δηεξεπλάηαη 

ζηελ εξγαζία. Παξάιιεια, γίλεηαη επεμεξγαζία κεραληζκψλ κέζα απφ ηνπο νπνίνπο 

ηα άηνκα εληάζζνληαη ζε ξηδνζπαζηηθέο δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη κνληέισλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ πνξεία ηνπο πξνο ηελ πινπνίεζε βίαησλ πξάμεσλ. Αλαιχνληαη επίζεο 

αίηηα θαη βαζχηεξεο ξίδεο πνπ σζνχλ ηα άηνκα ζε εκπινθή ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο, ελψ 

αλαιχνληαη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο εμηξεκηζκνχ θαη ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο. Σέινο, 

δίλεηαη έκθαζε ζηνλ εμηξεκηζκφ ησλ λέσλ, ελψ γίλεηαη αλαθνξά ζε ελδείμεηο πνπ 

κπνξεί λα απνηεινχλ ζεκάδηα ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη κπνξεί λα εληνπηζζνχλ ζηα 

άηνκα. 

 

 
2.1. Έλλνηεο θιεηδηά θαη νξηνζέηεζή ηνπο 

 

Μέρξη ζηηγκήο, θαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη αθφκα νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηνπ εμηξεκηζκνχ. Σν γεγνλφο απηφ δελ 

επηηξέπεη λα γίλεη μεθάζαξνο ν ηξφπνο θαη ην πφηε κπνξεί ε Δθπαίδεπζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά σο κέζν πξφιεςεο ηνπο21. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

αλαγθαία είλαη ζε πξψηε θάζε ε πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο ησλ ελλνηψλ θαη ηνπ 

πιαηζίνπ ηνπο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη φξνη ηνπ εμηξεκηζκνχ, ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο θαίλεηαη λα ζπγρένληαη κεηαμχ ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε θαη ν εμηξεκηζκφο ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπλψλπκα 

γηα λα πεξηγξάςνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ αληηβαίλνπλ ζε έλα ζχλνιν αμηψλ θαη 

πεπνηζήζεσλ κίαο θνηλσλίαο22. Παξφηη ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ζαλ θαηλφκελν 

δηεξεπλάηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, θαίλεηαη ε βηβιηνγξαθία λα επηθεληξψλεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηε κειέηε ηεο ηξνκνθξαηίαο, παξφηη ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε πξνεγείηαη 

απηήο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα παξαιείπεηαη ε κειέηε άιισλ εηδψλ 

 

21 Macaluso, 2016, ζ. 2. 
22 Ibid, ζ .3. 
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ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο φπσο απηήο πνπ δελ νδεγεί ζε θαηλφκελα βίαο, θαζψο θαη ε 

δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ πεξηνξίδνληαη ζηνλ κηθξφ αξηζκφ φζσλ ζπκκεηέρνπλ 

ζε πνιηηηθέο ή ζξεζθεπηηθέο πξάμεηο βίαο23. 

 

 
Δμηξεκηζκφο 

 

Ο Archbishop Desmond Tutu νξίδεη ηνλ εμηξεκηζκφ σο ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

θάπνηνο δελ επηηξέπεη ηελ χπαξμε κίαο δηαθνξεηηθήο νπηηθήο γσλίαο θαη ζεσξεί ηηο 

απφςεηο ηνπ απνθιεηζηηθέο24. Ζ Davies (n.d.) έξρεηαη λα πξνζζέζεη ζηνλ πξνεγνχκελν 

νξηζκφ θαη ηε ρξήζε βίαο πξνθεηκέλνπ λα επηβάιιεη θάπνηνο ηελ άπνςή ηνπ, αλ είλαη 

απαξαίηεην25. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε άιινπο εξεπλεηέο, ν εμηξεκηζκφο ζρεηίδεηαη κε 

ηνλ ρψξν ηεο πνιηηηθήο θαη πεξηγξάθεηαη σο ε ρξήζε βίαο κε ζθνπφ ν πιεζπζκφο λα 

νδεγήζεη ηηο θπβεξλήζεηο ζε δηαπξαγκάηεπζε ή ζην λα αζθήζεη πίεζε γηα αιιαγέο ζηηο 

πνιηηηθέο ηνπο26. 

Ο Farr πεξηγξάθεη ηνπο εμηξεκηζηέο σο ηα άηνκα εθείλα πνπ «αηζζάλνληαη έλαλ 

βαζκφ αξλεηηθφηεηαο, αλ φρη ερζξφηεηαο, πξνο ην θξάηνο, ηε ρψξα, ηελ θνηλφηεηα». 

Δπηπξφζζεηα, ν ίδηνο ζεσξεί ηνπο εμηξεκηζηέο σο άηνκα πνπ είλαη πηζαλφ λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε ηξνκνθξάηεο ή πνπ δελ ζα αλαθέξνπλ ηξνκνθξαηηθή δξάζε αλ ηελ 

παξαηεξήζνπλ27. Ο Schmid (2013) αλαθέξεη πσο επηδίσμε ησλ εμηξεκηζηψλ είλαη ε 

δεκηνπξγία κίαο νκνηνγελνχο θνηλσλίαο πνπ βαζίδεηαη ζε άθακπηεο δνγκαηηθέο 

ηδενινγηθέο αξρέο, θαηαπηέδνληαο ηπρφλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη ππνηάζζνληαο ηηο 

κεηνλφηεηεο28. Απφ ηελ άιιε, ν Kundnani (2015), ππνζηεξίδεη φηη o εμηξεκηζκφο 

απνηειεί κία επξεία έλλνηα ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δαηκνλνπνίεζε φζσλ έρνπλ 

 

23Christmann, Κ. (2012). Preventing Religious Radicalisation and Violent Extremism: A Systematic 

Review    of   the   Research Evidence, ζ. 4. Αλαθηήζεθε ζηηο 3 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

http://www.safecampuscommunities.ac.uk/uploads/files/2016/08/yjb_preventing_violent_extremism_s 

ystematic_review_requires_uploading.pdf. 
24 Davies, L. (n.d.). Education against extremism. University of Birmingham, ζ. 1. Αλαθηήζεθε ζηηο 3 

Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

https://www.oise.utoronto.ca/cld/UserFiles/File/DAVIESeducationagainstextremism.pdf. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27ε House of Commons Home Affairs Committee, (2009). Project CONTEST: the government’s 

counter-terrorism strategy: Ninth report of session 2008–09, ζ. 29. Αλαθηήζεθε ζηηο 3 Ννεκβξίνπ, 

2018, απφ https://publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmhaff/212/212.pdf. 
28Schmid, A. P. (2013). Radicalisation, de-rradicalisation, counter-radicalisation: A conceptual 

discussion and literature review International Centre for Counter-Terrorism-The Hague, Netherlands, ζ. 

9. Αλαθηήζεθε ζηηο 3 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ https://icct.nl/wp-content/uploads/2013/03/ICCT-Schmid- 

Radicalisation-De-Radicalisation-Counter-Radicalisation-March-2013_2.pdf. 

http://www.safecampuscommunities.ac.uk/uploads/files/2016/08/yjb_preventing_violent_extremism_systematic_review_requires_uploading.pdf
http://www.safecampuscommunities.ac.uk/uploads/files/2016/08/yjb_preventing_violent_extremism_systematic_review_requires_uploading.pdf
http://www.safecampuscommunities.ac.uk/uploads/files/2016/08/yjb_preventing_violent_extremism_systematic_review_requires_uploading.pdf
https://www.oise.utoronto.ca/cld/UserFiles/File/DAVIESeducationagainstextremism.pdf
https://www.oise.utoronto.ca/cld/UserFiles/File/DAVIESeducationagainstextremism.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmhaff/212/212.pdf
https://icct.nl/wp-content/uploads/2013/03/ICCT-Schmid-Radicalisation-De-Radicalisation-Counter-Radicalisation-March-2013_2.pdf
https://icct.nl/wp-content/uploads/2013/03/ICCT-Schmid-Radicalisation-De-Radicalisation-Counter-Radicalisation-March-2013_2.pdf
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ξηδηθά δηαθνξεηηθέο απφςεηο29. Δπηζεκαίλεη αθφκα φηη ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο, ε έλλνηα 

ηνπ εμηξεκηζκνχ ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν ζηε ράξαμε πνιηηηθήο φζν ζηνλ δεκφζην ιφγν 

γηα λα γίλεη αλαθνξά ζε κνπζνπικάλνπο πνπ ζεσξνχληαη φηη επηθξίλνπλ ξηδηθά ηνλ 

δπηηθφ πνιηηηζκφ ή ηελ πνιηηηθή30. 

Ζ βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεη πσο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο εμηξεκηζκνχ. Οη 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο κνξθέο απηέο, ζρεηίδνληαη κε ηηο πέληε θχξηεο δηαζηάζεηο πνπ 

αθνινπζνχλ (Davies, 2009)31: 

• Κιίκαθα: απφ αηνκηθή ζε θξαηηθά ρξεκαηνδνηνχκελε. 

• Ρίδεο: πνιηηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή ζπλδπαζκέλεο. 

• Δπέθηαζε: θαηά πφζν ε ζχιιεςε λέσλ κειψλ απνηειεί ζπλερή επηδίσμε. 

• ηφρνη: αλ ε επηβνιή πνιηηηθψλ αιιαγψλ απνηειεί επηδίσμε. 

• Βία: αλ ε δχλακε ζεσξείηαη επηζπκεηή ή δηθαηνινγεκέλε. 

 

 
Ρηδνζπαζηηθνπνίεζε 

 

Οη Wilner & Dubouloz (2011) ραξαθηεξίδνπλ ηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε σο «κία 

πξνζσπηθή θαη θάπνηεο θνξέο δηαπξνζσπηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία ηα άηνκα 

πηνζεηνχλ αθξαία πνιηηηθά, θνηλσληθά, ή/θαη ζξεζθεπηηθά ηδαληθά θαη θηινδνμίεο, θαη 

ζηελ νπνία ε επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ δηθαηνινγεί ηε ρξήζε αδηάθξηηεο 

βίαο»32. Οη McCauley & Moskalenko (2008) ππνζηεξίδνπλ φηη ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε 

ζεκαίλεη αιιαγή ζηηο πεπνηζήζεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ζε 

θαηεπζχλζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηε βία θαη δεηνχλ ζπζίεο γηα ηελ 

ππεξάζπηζε ηεο νξγάλσζεο, ελψ αλαθέξνπλ φηη επηθεληξψλεηαη ζαλ θαηλφκελν ζε κε 

θξαηηθέο νκάδεο πνπ απνηεινχλ πξφθιεζε ή απεηιή γηα ην θξάηνο33. 

Παξαηεξείηαη αθφκα, ζχκθσλα κε ηνπο Monaghan & Molnar (2016) ε πξνζέγγηζε 

ηεο  ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο  απφ  γλσζηηθέο  ζεσξίεο  σο  κία πνιηηηζκηθή-ςπρνινγηθή 

 

 

 

 

29 Kundnani, Α. (2015). A Decade Lost: Rethinking Radicalisation and Extremism, Claystone, UK, ζ. 

28. Αλαθηήζεθε ζηηο 3 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ http://www.claystone.org.uk/wp- 

content/uploads/2015/01/Claystone-rethinking-radicalisation.pdf. 
30 Ibid, ζ. 26. 
31 Davies, 2009, ζ. 186. 
32 Wilner & Dubouloz, 2011, ζ. 418. 
33McCauley, C. & Moskalenko, S. (2008). Mechanisms of political radicalization: Pathways toward 

terrorism. Terrorism and Political Violence, 20 (3), ζ. 416. doi: 10.1080/09546550802073367. 

http://www.claystone.org.uk/wp-content/uploads/2015/01/Claystone-rethinking-radicalisation.pdf
http://www.claystone.org.uk/wp-content/uploads/2015/01/Claystone-rethinking-radicalisation.pdf
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πξνδηάζεζε34. ε απηφ ην πιαίζην, αλαθέξεηαη πσο ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε επηδξά ζηα 

άηνκα κεηαμχ άιισλ, αιιάδνληαο ηε ςπρνγλσζηηθή θαηαζθεπή λέσλ ηαπηνηήησλ ηνπο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, πεξηιακβάλεη δηάθνξνπο βαζκνχο, νη νπνίνη 

κπνξεί λα θαηαιήμνπλ ζηελ εθδήισζε ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ35. 

Οη δηαθνξεηηθνί βαζκνί ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο παξνπζηάδνληαη ζην κνληέιν ηεο 

ππξακίδαο γηα ην θαηλφκελν ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, ηνπ McCauley. ε απηφ ην 

κνληέιν, νη δηαβαζκίζεηο ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο απεηθνλίδνληαη σο ηα δηαθνξεηηθά 

επίπεδα κίαο ππξακίδαο. ηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο βξίζθνληαη νη ηξνκνθξάηεο ιφγσ 

ηνπ φηη είλαη αξηζκεηηθά ιίγνη, ζε ζρέζε κε φινπο εθείλνπο πνπ ζπκκεξίδνληαη 

πεπνηζήζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ησλ ηξνκνθξαηψλ νη ηξνκνθξάηεο κπνξεί λα 

ζεσξεζνχλ σο ε θνξπθή κηαο ππξακίδαο. ηε βάζε ηεο ππξακίδαο πεξηιακβάλνληαη 

άηνκα πνπ ζπκπάζρνπλ κε ηνπο ζηφρνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη ηξνκνθξάηεο ιέλε φηη 

αγσλίδνληαη, ελψ ηα ελδηάκεζα επίπεδα ηεο ππξακίδαο ζπλδένληαη κε απμεκέλε 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ36. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν θαζεγεηήο Mohammed Farouk αληηηίζεηαη ζηελ 

εμνκνίσζε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο κε ηελ ηξνκνθξαηία θαη αληηιακβάλεηαη ηε 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε σο κία δηαδηθαζία πνπ ακθηζβεηεί θαη απνξξίπηεη ην status quo 

θαη ιακβάλεη ππφςε ηεο ππάξρνπζεο ηδέεο ζηελ θνηλσλία,37. Ο Schmid (2013) 

ππνζηεξίδεη πσο ην λφεκα ηεο έλλνηαο «ξηδνζπαζηηθφο» έρεη αιιάμεη ζε κεγάιν βαζκφ, 

αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλα φηη ελψ ηνλ 19ν αηψλα αλαθεξφηαλ θπξίσο ζε 

θηιειεχζεξεο θαη πξννδεπηηθέο πνιηηηθέο ηδενινγίεο, ζήκεξα ν φξνο ζπλδέεηαη κε ηελ 

πηνζέηεζε αληη-θηιειεχζεξσλ, αληη-δεκνθξαηηθψλ θαη θνληακεληαιηζηηθψλ 

ηδενινγηψλ38.  Δπηπιένλ,  αλαθέξεη  πσο  ε  ξηδνζπαζηηθνπνίεζε  δελ  απνηειεί  έλα 

 

 
 

34Monaghan, J. & Molnar, A. (2016). Radicalisation theories, policing practices, and “the future of 

terrorism?”. Critical Studies on Terrorism, 9 (3), ζ. 396. doi: 10.1080/17539153.2016.1178485. 

35 Βι. Ghosh, Chan, Manuel & Dililulati, 2016, ζζ. 122-123. 
36McCauley, C. (2006). Jujitsu Politics: Terrorism and Response to Terrorism, ζε Kimmel, P. R. & 

Stout, C. E. (Eds). Collateral Damage: The Psychological Consequences of America’s War on 

Terrorism, 45–65, Westport, CT, US: Praeger Publishers/Greenwood Publishing Group. ζε McCauley 
& Moskalenko, 2008, ζ. 417. 
37British Council, (2015). Education Is Best Possible Antidote to Radicalisation. Αλαθηήζεθε ζηηο 4 

Ννεκβξίνπ, 2018, απφ https://www.britishcouncil.org/organisation/press/education-best-possible- 

antidote-radicalisation. 
38Schmid, A. P. (2013). Radicalisation, de-radicalisation, counter-radicalisation: A conceptual discussion 
and literature review, International Centre for Counter-Terrorism-The Hague, 4 (2), Netherlands, ζ. 7. 

Αλαθηήζεθε ζηηο 3 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ https://icct.nl/wp-content/uploads/2013/03/ICCT-Schmid- 

Radicalisation-De-Radicalisation-Counter-Radicalisation-March-2013_2.pdf. 

https://doi.org/10.1080/17539153.2016.1178485
https://www.britishcouncil.org/organisation/press/education-best-possible-antidote-radicalisation
https://www.britishcouncil.org/organisation/press/education-best-possible-antidote-radicalisation
https://icct.nl/wp-content/uploads/2013/03/ICCT-Schmid-Radicalisation-De-Radicalisation-Counter-Radicalisation-March-2013_2.pdf
https://icct.nl/wp-content/uploads/2013/03/ICCT-Schmid-Radicalisation-De-Radicalisation-Counter-Radicalisation-March-2013_2.pdf
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κνλφπιεπξν θαηλφκελν αιιά ιακβάλεη ρψξα ζηα πιαίζηα κίαο πνισκέλεο ζρέζεο 

ζχγθξνπζεο θαη ζηηο δχν πιεπξέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή39. 

 

 
Σξνκνθξαηία 

ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα ε ηξνκνθξαηία νξίδεηαη σο πξάμε πνπ δηαπξάηηεηαη γηα πνιηηηθφ, 

ζξεζθεπηηθφ ή ηδενινγηθφ ζθνπφ κε ζθνπφ λα εθθνβίζεη ην θνηλφ θαη λα απεηιήζεη ηελ 

αζθάιεηά ηνπ40. Σα θίλεηξα ησλ ηξνκνθξαηψλ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο Elworthy θαη 

Rifkind (2006) ν ζπκφο θαη ην κίζνο πνπ σζνχλ ηα άηνκα λα εληαρζνχλ ζε 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο41. Χζηφζν, ηα θίλεηξα ηνπο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη θαη κε 

ηελ επηζπκία ηνπο λα ζπκβάιινπλ ζε απηφ πνπ εθείλνη ζεσξνχλ σο θνηλφ θαιφ42. 

Παξφηη ε ηξνκνθξαηία ραξαθηεξίδεηαη σο έλα κέζν πνιηηηθνχ ειέγρνπ θαη 

ζπλεπψο θαηά θχξην ιφγν θπβεξλεηηθφ έξγν43, νη McCauley & Moskalenko (2008) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε ηξνκνθξαηία ζπλδέεηαη κε ηηο δξάζεηο κε θξαηηθψλ νκάδσλ44. 

Δηδηθφηεξα, ν πνιηηηθφο εμηξεκηζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επηζπκία ελφο θηλήκαηνο 

γηα εμνπζία, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ ππεξεζία ελφο πνιηηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν 

είλαη ζπλήζσο ζε αληίζεζε κε εθείλν πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο ππάξρνπζεο θξαηηθέο 

αξρέο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη αηνκηθέο ειεπζεξίεο πξέπεη 

λα πεξηνξηζηνχλ, κεηαμχ άιισλ θαη κε ηε καδηθή δνινθνλία φζσλ δηαθσλνχλ κε ην 

πξφγξακκα45. 

Ο Nef (2003) δειψλεη ηε ζχλδεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο κε ηελ πνιηηηθή θξίζε θαη 

εηδηθφηεξα κε πέληε παγθφζκηεο αιιεινζπλδεφκελεο εθδειψζεηο ηεο. Οη εθδειψζεηο 

απηέο είλαη46: 

 Σα   απνηπρεκέλα   θξάηε   κε    νηθνλνκηθέο   θαηαζηξνθέο θαη εζσηεξηθέο 

ζπγθξνχζεηο πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ έληνλν εκπφξην φπισλ. 

 

 

39 Ibid ζ. 60 
40Criminal Code, R.S.C.1985. c.46, s.83. ζε Ghosh, Chan, Manuel & Dililulati, 2016, ζ. 123. 
41 Βι. Elworthy, S. & Rifkind, G., (2006). Making terrorism history, Rider, London,. ζε Ghosh, Chan, 

Manuel & Dililulati, 2016, ζ. 123. 
42 Ghosh, Chan, Manuel & Dililulati, 2016, ζ. 123. 
43 Βι. Rummel, R. J. (1994). Death by Government, NJ: Transaction, New Brunswick ζε McCauley & 
Moskalenko, 2008, ζ. 416. 
44McCauley & Moskalenko, 2008, ζ. 416. 
45 Schmid, 2013, ζ. 9. 
46Nef, J. (2003). Terrorism and the Pedagogy of Violence: A Critical Analysis ζε Nelles, W, (n.d.). 
Terrorism and Human Security: From Critical Pedagogy to Peace Building?, Comparative Education, 

Palgrave Macmillan, New York ζε Davies, 2009, ζ. 186. 
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 Ζ ξαγδαία αχμεζε ησλ αιπηξσηηθψλ κνξθψλ εζλνηηθνχ θαη ζξεζθεπηηθνχ 

εζληθηζκνχ. 

 Ζ αλαδσπχξσζε ησλ λενθαζηζηηθψλ δεμηψλ ηάζεσλ ζηηο αλεπηπγκέλεο  ρψξεο 

 Ζ επέθηαζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο πνπ εληζρχεηαη απφ ηελ απηαξρηθή ή 

δηεθζαξκέλε επηβνιή ηνπ λφκνπ 

 Ζ απμαλφκελε έιιεηςε απνθαζηζηηθφηεηαο ηεο δεκνθξαηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

απνξξέεη απφ ηηο λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο 

 Ζ απνδπλάκσζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. 

Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην πψο έλα άηνκν κπνξεί λα νδεγεζεί ζην λα 

δηαπξάμεη κία πξάμε βίαο ή κία βνκβηζηηθή επίζεζε ζηελ νπνία θαη ην ίδην κπνξεί 

πνιιέο θνξέο λα απνηειεί ζχκα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη δχν 

κνληέια πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ πνξεία ησλ αηφκσλ κέρξη ηε εθηέιεζε ηεο 

ηξνκνθξαηηθήο πξάμεο, θαη εηδηθφηεξα ην κνληέιν ηεο θηλεηνπνίεζεο θαη 

ζηξαηνιφγεζεο ησλ απηνρείξσλ βνκβηζηψλ ηνπ Gill θαη ην κνληέιν ηεο ζθάιαο πξνο 

ηε ηξνκνθξαηηθή πξάμε ηνπ Moghaddam. 

 

 
Σν κνληέιν ηεο θηλεηνπνίεζεο θαη ζηξαηνιφγεζεο ησλ απηνρείξσλ βνκβηζηψλ  

 

ην κνληέιν ηνπ, ν Gill (2007), αλαθέξεηαη ζηε ζπκβνιή θνηλσληθψλ παξαγφλησλ θαη 

δηαδηθαζηψλ θνηλσληθνπνίεζεο ζε κηθξφηεξεο νκάδεο ζηε δηαδξνκή ησλ αηφκσλ πνπ 

θαηαιήγνπλ λα γίλνπλ απηφρεηξεο βνκβηζηέο. ε απηφ ν Gill ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ 

ηέζζεξα ζηάδηα-θιεηδηά απφ ηα νπνία πεξλάεη έλα άηνκν κέρξη λα θηάζεη ζην ζεκείν 

ηεο εθηέιεζεο ηεο πξάμεο. Σα ζηάδηα απηά απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα λα θηάζεη ην 

άηνκν ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο απηνζπζίαο θαη ε παξνπζία ηνπ ελφο εληζρχεη ηα 

ππφινηπα. Ζ ζεηξά σζηφζν ησλ ζηαδίσλ ελδέρεηαη λα δηαθέξεη απφ βνκβηζηή ζε 

βνκβηζηή47. 

Σν πξψην ζηάδην πεξηιακβάλεη επξείεο δηαδηθαζίεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη 

πξνπαγάλδα ζηελ νπνία ην άηνκν εθηίζεηαη, πνπ κπνξεί λα ην νδεγήζεη ζηελ πηνζέηεζε 

βίαηεο ζπκπεξηθνξάο. Σν δεχηεξν ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ χπαξμε θάπνηνπ 

παξάγνληα (ζξεζθεπηηθνχ, πνιηηηθνχ, πξνζσπηθνχ) πνπ κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ 

 
 

47 Gill, P. (2008). Suicide Bomber Pathways Among Islamic Militants, Policing: A Journal of Policy and 

Practice 4(2). doi:10.1093/police/pan056, ζ. 413. 
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Γηαδηθαζίεο θνηλσληθνπνίεζεο, θνηλσληθή 

ππνζηήξημε, άιινη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο 

Καηαιχηεο 

Πξνυπάξρνληεο δεζκνί κε ηελ 

πξφζιεςε βνήζεηαο 

Ρηδνζπαζηηθνπνίεζε ζην 

εζσηεξηθφ ηεο νκάδαο 

Απηφρεηξαο βνκβηζηήο 

 
 

έληαμε ηνπ αηφκνπ ζε θάπνηα νξγάλσζε, ελψ ζην ηξίην ζηάδην αθνινπζνχλ 

πξνυπάξρνληεο νηθνγελεηαθνί θαη θηιηθνί δεζκνί κέζσ ησλ νπνίσλ λα πξνσζείηαη 

ζηαδηαθά ε ζηξαηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ. Σέινο, ην ηέηαξην ζηάδην ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ελδννκαδηθή ξηδνζπαζηηθνπνίεζε κέζα απφ ηελ νπνία ζεκαληηθνί άιινη κέζα ζηελ 

νκάδα ζπκβάιινπλ ζηελ εζσηεξίθεπζε ησλ λνξκψλ ηεο νκάδαο απφ ην άηνκν ζε 

βαζκφ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπζηάζεη ηε δσή ηνπ γηα απηέο48. 

 

 
Δηθφλα 1. Σν κνληέιν ηεο Κηλεηνπνίεζεο θαη ζηξαηνιφγεζεο ησλ απηνρείξσλ βνκβηζηψλ ηνπ Gill 

Πεγή: Gill, P. (2008). Suicide Bomber Pathways among Islamic Militants. Policing: A Journal of Policy 

and Practice, 2 (4), ζ. 414. doi:10.1093/police/pan056. 

 

 

Σν κνληέιν ηεο ζθάιαο πξνο ηελ ηξνκνθξαηηθή πξάμε  
 

Ο Moghaddam (2005) παξνκνηάδεη ηελ πνξεία κέρξη ηελ ηξνκνθξαηία κε κία ζθάια 

πνπ ζηελεχεη, κε ηε δηάπξαμε ηεο ηξνκνθξαηηθήο πξάμεο λα βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή 

ηεο. Ζ ζθάια απνηειείηαη απφ έλα ηζφγεην θαη πέληε νξφθνπο, πνπ ν θαζέλαο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ παξακνλή ηνπ αηφκνπ ζε θάζε φξνθν 

εμαξηάηαη απφ ην πφζεο πφξηεο/ρψξνπο ζεσξεί φηη κπνξεί λα είλαη αλνηρηά γηα εθείλν 

ζηνλ φξνθν απηφ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην κνληέιν σζηφζν, δίλεηαη ζην πψο 

 

48 Ibid, ζζ. 414-418. 
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πξνζιακβάλεη ην άηνκν ην θηίξην ζην νπνίν βξίζθεηαη θαη ηηο πφξηεο πνπ κπνξεί λα 

είλαη αλνηρηέο γηα εθείλν θαη φρη ηφζν ν αξηζκφο απηψλ. ε θάζε φξνθν, νη επηινγέο 

ηνπ αηφκνπ ζηαδηαθά ιηγνζηεχνπλ ψζπνπ ε θαηαζηξνθή ησλ άιισλ, ηνπ εαπηνχ ή θαη 

ησλ δχν θαίλεηαη λα είλαη ην κφλν δπλαηφ απνηέιεζκα49. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Ηζφγεην 

Κπξηαξρία 
αληηιήςεσλ 

γηα    
δηθαηνζχλε 

θαη   
ζπλαηζζήκαη 
α ζρεηηθήο 
ζηέξεζεο 

 

 

 

 
 

 
Πξψην 
επίπεδν 

Αλαδήηεζε 
ηξφπσλ 

βειηίσζεο 
κίαο 

θαηάζηαζεο 
γηα   

πεξηζζφηεξε 
δηθαηνζχλε 

 

 

 
 

 
Γεχηεξν 
επίπεδν 

Θπκφο θαη 
απνγνήηεπζε 

θαη/ή 
απειεπζέξσ 
ζε ζπκνχ ζε 

θάπνηνλ 
"ερζξφ" κεηά 

απφ  
πξνηξνπή 
αξρεγνχ 

 
 

 

 
Σξίην 

επίπεδν 

ηαδηαθή 
απνδνρή ηεο 
ηξνκνθξαηία 

ο σο κία 
δηθαηνινγεκ 

έλε  
ζηξαηεγηθή 

 

 

 
Σέηαξην 
επίπεδν 

Απνδνρή 
αληίιεςεο 

"εκείο 
ελαληίνλ 

απηψλ" θαη 
ζηξαηνιφγεζ 

ε αηφκσλ 

 
Πέκπην 
επίπεδν 

Δπηινγή θαη 
εθπαίδεπζε 
αηφκσλ θαη 

αλάζεζε 
ηξνκνθξαηηθ 
ψλ πξάμεσλ 

 

Δηθφλα 2. Σα ζηάδηα ηνπ κνληέινπ ηεο θάιαο πξνο ηε ηξνκνθξαηηθή πξάμε 

Πεγή: Moghaddam, F. M. (2005), The staircase to terrorism: A psychological exploration, American 
Psychologist Association, 60 (2), ζζ. 161-162. doi: 10.1037/0003-066X.60.2.161. 

 
 

Φνληακεληαιηζκφο 
 

Ο φξνο θνληακεληαιηζκφο απνηειεί επίζεο έλαλ φξν πνπ δελ έρεη ζαθή νξηζκφ θαη 

είλαη ακθηιεγφκελνο. Γεληθά ν θνληακεληαιηζκφο απνηειεί πνιηηηθφ θαηλφκελν θαη 

ζεσξείηαη αληίζεηνο ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο, ελψ έρεη ζπλδεζεί κε ηελ έιιεηςε 

επειημίαο θαη ηνλ απηαξρηζκφ50. Παξφηη ηα θαηλφκελα θνληακεληαιηζκνχ πνπ 

εληνπίδνληαη πεγάδνπλ απφ δηαθνξεηηθά θίλεηξα θαη ηδενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θνηλσληψλ ζηηο νπνίεο εθδειψλνληαη είλαη ε θξίζε 

ηαπηφηεηαο, ηελ νπνία θπξίσο εληείλνπλ ε εθθνζκίθεπζε, ε κεηα-απνηθηνθξαηία θαη ε 

παγθνζκηνπνίεζε ηα νπνία ζεσξείηαη φηη ζπληεινχλ ζηελ απνδπλάκσζε ηεο 

παξαδνζηαθήο ζξεζθείαο, ηεο εζηθήο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζηαζεξψλ πνιηηηθψλ 

ηαπηνηήησλ51. 

 

 
49 Ibid, ζ. 161. 
50 Heywood, 2007, ζ. 235. 
51 Ibid. 
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Οη ξίδεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θνληακεληαιηζκνχ εληνπίδνληαη ζηελ αδπλακία 

δηάθξηζεο ησλ νξίσλ αλάκεζα ζηε ζξεζθεία θαη ζηελ πνιηηηθή. Δηδηθφηεξα, ν 

θνληακεληαιηζκφο ζρεηίδεηαη απφ ηε κία πιεπξά κε ηελ εθδήισζε ηεο πνιηηηθήο 

ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη απφ ηελ άιιε κε ηελ ζεψξεζε φηη ε έιιεηςε πίζηεο ζηε 

ζξεζθεία ζπλεπάγεηαη θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δηαθζνξά, γεγνλφο πνπ 

ζπλεπάγεηαη επίζεο ηελ αδπλακία πξνζέγγηζεο ηεο ζξεζθείαο σο έλα πξνζσπηθφ 

δήηεκα ηνπ θάζε αηφκνπ52. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα παξαηεξείηαη 

έληνλα ην θαηλφκελν ηνπ ζξεζθεπηηθνχ θνληακεληαιηζκνχ, ν νπνίνο πξεζβεχεη ηελ 

επηθξάηεζε ηεο πίζηεο ζηε ζξεζθεία θαη ζηηο πλεπκαηηθέο αμίεο έλαληη ησλ πιηθψλ 

αγαζψλ. Απνηειεί έλα θαηλφκελν πνπ έρεη πάξεη πνιηηηθή κνξθή θαη ζηνρεχεη ζε κία 

θνηλσληθή αλαδηακφξθσζε, θαζψο πξνζεγγίδεη ηε ζξεζθεία σο θνκκάηη άξξεθην κε 

ηνλ λφκν, ηελ πνιηηηθή θαη ηελ ιατθή θηλεηνπνίεζε53. 

 

 
Αλζεθηηθφηεηα 

 

Ζ έλλνηα ηεο αλζεθηηθφηεηαο απνηειεί ζπρλά βαζηθή έλλνηα ζηελ πξνζπάζεηα 

αλάπηπμεο ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ (Aly, Taylor & Karnovsky, 

2014, ζ. 373). Όπσο θαη νη πξνεγνχκελεο έλλνηεο, έηζη θαη απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κία πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ελλνηψλ πνπ ηηο δίλνληαη απφ ηε 

βηβιηνγξαθία. ε γεληθέο γξακκέο σο αλζεθηηθφηεηα νξίδεηαη σο ε δπλαηφηεηα 

αλάθακςεο απφ ηηο αληημνφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ54. Δπηπξφζζεηα, ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αλάπηπμε ηεο θνπιηνχξαο θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ ηα 

ζπζηήκαηα ιηγφηεξν επάισηα ζηνπο θηλδχλνπο θαη πεξηζζφηεξν έηνηκα λα δερζνχλ 

αιιαγέο55. Με ηελ παξαδνζηαθή ηεο έλλνηα, σζηφζν ε αλζεθηηθφηεηα απνηειεί «έλα 

κέηξν ηνπ πφζν θαιά έλα ζχζηεκα-κία νξγάλσζε, έλαο ζεζκφο, έλα νηθνζχζηεκα, κία 

πφιε ή πεξηνρή, ή κία νιφθιεξε ρψξα-ζπλέξρεηαη απφ έλα μαθληθφ ζνθ ή 

θαηαζηξνθή»56. Σέινο, ε παγθφζκηα ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ πξνζεγγίδεη ηελ 

αλζεθηηθφηεηα σο κία επξεία έλλνηα ε νπνία πεξηιακβάλεη φια ηα άηνκα θαη νιφθιεξε 

 
 

52 Ibid, ζ. 237. 
53 Ibid, ζζ. 234, 238. 
54CEECD / SKC-ECD, (2014). Eyes on resilience: The ability to bounce back from diversity. 

Αλαθηήζεθε ζηηο 4 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ http://www.child- 

encyclopedia.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/resilience-info.pdf. 
55 Cho, A., Willis, S. & Stewart-Weeks, Μ. (2011). The resilient society: Innovation, productivity, and 

the Art and Practice of Connectedness, CISCO White Paper, ζζ. 5-6. 
56 Ibid, ζ. 5. 

http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/resilience-info.pdf
http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/resilience-info.pdf
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ηελ θνηλσλία θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ έλλνηεο φπσο δεκνθξαηία, εκπηζηνζχλε ζηα 

ζεζκηθά φξγαλα, βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηθαλφηεηα κεηαξξχζκηζεο57. 

 

 
Ζ ζχλδεζε ησλ ελλνηψλ θαη ε θιηκάθσζε ησλ θαηλνκέλσλ  

 

ηε βηβιηνγξαθία παξαηεξείηαη κεγάιε ζχλδεζε ησλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ ελλνηψλ 

κεηαμχ ηνπο ε νπνία γίλεηαη αληηιεπηή κέζα απφ κία έλλνηα θιηκάθσζεο πνπ νδεγεί 

ζην επφκελν θαηλφκελν. Παξαηεξείηαη επίζεο κία εμίζσζε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο 

κε ηνλ εμηξεκηζκφ θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ δχν ελλνηψλ κε απηή ηεο ηξνκνθξαηίαο58. Ζ 

ζπζρέηηζε εμηξεκηζκνχ θαη ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο μεθηλάεη φηαλ ε ηάζε απφξξηςεο 

άιισλ πξννπηηθψλ νδεγεί ζε εζηθή ηεξαξρία, φπνπ νη αθξαίεο ζέζεηο δηθαηνινγνχληαη 

απφ εζηθνχο ιφγνπο59. Με άιια ιφγηα, ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε μεθηλάεη φηαλ ην άηνκν 

δηαθαηέρεηαη θαη εθθξάδεη εμηξεκηζηηθέο απφςεηο, ρσξίο φκσο λα πξνρσξά ζε αλάιεςε 

δξάζεο60. 

ηελή είλαη επίζεο, ε ζχλδεζε πνπ παξαηεξείηαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο αλάκεζα 

ζηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζε ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο. Χζηφζν, 

αθφκα δελ έρεη γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ξηδνζπαζηηθέο ηδέεο 

κεηαθξάδνληαη ζε βίαηεο ελέξγεηεο. Ο ιφγνο γηα απηφ είλαη φηη θαίλνληαη λα ππάξρνπλ 

πνιινί δξφκνη πνπ νδεγνχλ ζηε ηξνκνθξαηία θαη γηαηί ηα φξηα κεηαμχ βίαηεο θαη κε 

βίαηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο δελ είλαη ζαθή, αθνχ αθφκα θαη άηνκα πνπ δελ 

ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζε ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο είλαη πηζαλφ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

πξφζιεςε ή ζηελ ελδπλάκσζε άιισλ αηφκσλ πνπ ζα εθηειέζνπλ απηφλ ηνλ ξφιν61. 

ε απηφ ην πιαίζην, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά κνληέια κεηάβαζεο απφ ην έλα 

θαηλφκελν ζην άιιν. Δξεπλεηέο έρνπλ δηαθξίλεη κία ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ ζηαδίσλ 

κέζα απφ ηα νπνία πεξλάεη ην άηνκν πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ηειηθά λα δηαπξάμεη 

ηξνκνθξαηίαο ελέξγεηεο. Σα ζηάδηα απηά είλαη: 

 ε πξν-ξηδνζπαζηηθνπνίεζε, 
 

57 European Commission, (2017a). Joint Communication to the European Parliament and the Council: A 
strategic approach to resilience in the EU‟s external action, Brussels, ζ. 3. Αλαθηήζεθε ζηηο 4 Ννεκβξίνπ, 

2018, απφ https://eur-lex.europa.eu/legal- 

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0021&from=EN. 
58Schmid, 2013, ζ. 60. 
59Ghosh, Chan, Manuel & Dililulati, 2016, ζ. 122. 
60 Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο Γ/λζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο & ΚΔΜΔΑ, (2016β). Οδεγόο ηζέπεο- 

Γξάζεηο θαηά ηεο Ρηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηνπ εμηξεκηζκνύ, ζ.10. Αλαθηήζεθε ζηηο 4 Ννεκβξίνπ, 2018, 
απφ http://counter-radicalisation.gr/images/public-pdf/kemea_brochure_a6-2_1.pdf. 
61 Macaluso, 2016, ζ. 4 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52017JC0021&amp;from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52017JC0021&amp;from=EN
http://counter-radicalisation.gr/images/public-pdf/kemea_brochure_a6-2_1.pdf
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 ε ηαχηηζε, 

 ν δνγκαηηζκφο 

 θαη ε δξάζε62. 
 

Σν πξψην ζηάδην ραξαθηεξίδεηαη απφ κία θάζε κεηαηξνπήο ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε 

δσή ηνπ αηφκνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ξηδνζπαζηηθνπνίεζήο ηνπ63. ην 

δεχηεξν ζηάδην, πνπ απνηειεί ηε θάζε πξνζδηνξηζκνχ, ην άηνκν απνδέρεηαη έλαλ 

ζηφρν θαη αλαπηχζζεη ζρέζεηο κε νκντδεάηεο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ. ην ηξίην ζηάδην, 

ην άηνκν έρεη εληαρζεί ζε θάπνηα νκάδα, ε νπνία ιεηηνπξγεί εληείλνληαο ηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπ θαη ην πξνεηνηκάδεη γηα λα ζπκκεηάζρεη ζε κειινληηθέο ελέξγεηεο. ην 

ζηάδην ηεο δξάζεο, πνπ είλαη ην ηειεπηαίν, ην άηνκν είλαη πιένλ ζε ζέζε λα ζρεδηάζεη 

θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη επηζέζεηο (Δηθφλα 3). 

 

 
Δηθφλα 3. Ζ δηαδηθαζία ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο 

Πεγή: Silber, M. & Bhatt, A. (2007). Radicalization in the West: the homegrown threat. New York: 

New York, ζ. 22 ζε Hörnqvist & Flyghed, 2012, ζ. 321. 

 

 

 
 

62 FBI (2006) The radicalization process: from conversion to jihad. FBI Counterterrorism Division, 

Silber, M. & Bhatt, A. (2007). Radicalization in the West: the homegrown threat. New York: NewYork 

Police Department ζε Hörnqvist, M. & Flyghed, J. (2012). Exclusion or Culture? The Rise and the 

Ambiguity of the Radicalisation Debate, Critical Studies on Terrorism, 5 (3), ζ. 321. 

doi:10.1080/17539153.2012.717788. 
63 Silber, M. & Bhatt, A. (2007). Radicalization in the West: the homegrown threat. New York: 
NewYork, ζ. 22 ζε Hörnqvist & Flyghed, 2012, ζ. 321. 
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Δπηπιένλ, ε Διιεληθή Αζηπλνκία κε ην Κέληξν Μειεηψλ Αζθαιείαο ζηα πιαίζηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο Counter Radicalization, θαηαιήγνπλ ζηα παξαθάησ ζηάδηα πνπ 

αθνινπζεί ε βίαηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε: 

 

 
 

Δηθφλα 4. Σα ζηάδηα ηεο βίαηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο 

Πεγή: Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο Γ/λζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο & ΚΔΜΔΑ, 2016β. Οδεγόο ηζέπεο- 

Γξάζεηο θαηά ηεο Ρηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηνπ εμηξεκηζκνύ, ζ.10. 

 
 

ην ζρήκα θαίλεηαη φηη ηα άηνκα μεθηλάλε απφ έλα πξνζσπηθφ επίπεδν ζην νπνίν κέζα 

απφ έλα αίζζεκα αδηθίαο νδεγνχληαη ζηελ ππνζηήξημε αθξαίσλ πεπνηζήζεσλ κέρξη λα 

εληαρζνχλ ζε κία ξηδνζπαζηηθή νκάδα κε θνηλέο αξρέο, θαη λα νδεγεζεί ζε επφκελα 

ζηάδηα ζηελ εθδήισζε πξάμεσλ βίαο κέζα απφ ηνλ βίαην εμηξεκηζκφ θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηε ηξνκνθξαηία. εκαληηθφ είλαη σζηφζν λα ηνληζζεί φηη έλα άηνκν κε ξηδνζπαζηηθέο 

ηδέεο δελ ζα νδεγεζεί αλαγθαία ζηνλ βίαην εμηξεκηζκφ ή ηε ηξνκνθξαηία64. 

 

 
2.2. Σα αίηηα ησλ θαηλνκέλσλ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο πξφιεςεο ηεο εκθάληζεο 

ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο πνπ νδεγεί ζηνλ βίαην εμηξεκηζκφ, απαξαίηεην είλαη λα 

εληνπηζζνχλ θαη λα θαηαλνεζνχλ ηα βαζχηεξα αίηηα ησλ θαηλνκέλσλ θαη νη κεραληζκνί 

πξνζειπηηζκνχ αηφκσλ ζε δνγκαηηθέο θαη αθξαίεο πεπνηζήζεηο θαη πξάμεηο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, γίλνληαη αληηιεπηνί νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ρξεηάδεηαη λα επηθεληξσζνχλ 

 
 

64 Ibid, ζ. 6. 

ΣΡΟΜΟ 

ΚΡΑΣΗΑ 

ΒΗΑΗΟ 
ΔΞΣΡΔΜΗΜΟ 

 

ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΣΖ 
ΒΗΑ-ΑΝΑΛΖΦΖ ΓΡΑΖ 

 
ΔΝΣΑΞΖ Δ ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΖ ΟΜΑΓΑ 

ΣΑΤΣΗΖ ΜΔ ΡΗΕΟΠΑΣΗΚΖ ΗΓΔΟΛΟΓΗΑ 

ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΑΗΘΖΜΑ ΑΓΗΚΗΑ 
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νη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο ησλ θνηλσληψλ. 

 

 
Παξάγνληεο θηλδχλνπ 

Σφζν ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε φζν θαη ν εμηξεκηζκφο, απνηεινχλ πνιππαξαγνληηθά 

θαηλφκελα, κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ππξνδνηνχλ ηελ εκθάληζή ηνπο ή ζπληεινχλ ζηελ 

φμπλζή ηνπο λα ζπλππάξρνπλ θαη λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Οη παξάγνληεο απηνί 

κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ςπρνινγηθνχο, θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο, 

θαζψο θαη ζε ηδενινγίεο ησλ αηφκσλ πνπ σζνχληαη ηειηθά ζε πξάμεηο βίαο. Γεληθφηεξα, 

ηα αίηηα ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο κπνξεί λα θπκαίλνληαη απφ κία θξίζε ηαπηφηεηαο, 

έλα πξνζσπηθφ ηξαχκα, δηαθξίζεηο ή ηελ απνμέλσζε κέρξη θαη ηελ παξαπιεξνθφξεζε 

ζρεηηθά κε ην Ηζιάκ θαη ηε δπηηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή65. 

Παξάγνληεο πνπ σζνχλ ηα άηνκα ζηελ εθδήισζε πξάμεσλ βίαο κπνξεί λα είλαη 

επίζεο ζπλαηζζήκαηα φπσο ε νξγή θαη ην κίζνο. Δπηπιένλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη 

ηξνκνθξάηεο πηζηεχνπλ φηη δξνπλ γηα ην θνηλφ θαιφ θαη γηα κία εζηθή αηηία66. Όζνλ 

αθνξά, ηελ αηνκηθή ξηδνζπαζηηθνπνίεζε, ππνζηεξίδεηαη φηη νη απηφρεηξεο 

ηξνκνθξάηεο έρνπλ βηψζεη νη ίδηνη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κία ηζηνξία ζπκαηνπνίεζεο 

πνπ ηνπο νδεγεί ζηελ πξάμε απηή, θαζψο ζπλδένπλ ηε δηθή ηνπο ζπκαηνπνίεζε κε ηε 

ζπκαηνπνίεζε ηεο εζληθήο ηνπο νκάδαο67. 

Χζηφζν, γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηά θαηλφκελα φπσο ν εμηξεκηζκφο θαη ε 

ηξνκνθξαηία αλαγθαίν είλαη λα ιάβνπκε πξψηα ππφςε ην πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη 

ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία ζπκβαίλνπλ (Davies, 2009, ζ. 186). Πνιινί 

απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ σζνχλ ηα άηνκα ζηελ εθδήισζε πξάμεσλ βίαο εληνπίδνληαη 

ζε θξαηηθφ επίπεδν. ηηο θαηεγνξίεο απηέο εληάζζνληαη παξάγνληεο φπσο ε απνπζία 

θξάηνπο δηθαίνπ θαη δηθαηνζχλεο, ε θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

έιιεηςε πνιηηηθήο εθπξνζψπεζεο ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ, ε αλεξγία, ε θηψρεηα θαη 

 

 

 

 

 

65 Bizina, M. & Gray, D. H. (2014). Radicalization of Youth as a Growing Concern for Counter- 

Terrorism Policy, Global Security Studies, 5 (1), ζ. 74. Αλαθηήζεθε ζηηο 4 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

http://globalsecuritystudies.com/Bizina%20Youth-AG.pdf. 

66Ghosh, Chan, Manuel & Dililulati, 2016. 
67McCauley & Moskalenko, 2008, ζ. 418. 

http://globalsecuritystudies.com/Bizina%20Youth-AG.pdf
http://globalsecuritystudies.com/Bizina%20Youth-AG.pdf
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ε θαθή δηαθπβέξλεζε απνηεινχλ κεξηθνχο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα ππξνδνηήζνπλ 

βίαηεο ζπκπεξηθνξέο68. 

Δπηπξφζζεηα, κία κειέηε ηεο Δζληθήο Κνηλνπξαμίαο γηα ηε Μειέηε ηεο 

Σξνκνθξαηίαο θαη ησλ Αληηδξάζεσλ ζηελ Σξνκνθξαηία (START) δηαπίζησζε φηη 

πνιινί παξάγνληεο θηλδχλνπ αιιειεπηδξνχλ κε άιινπο φπσο ε νηθνγέλεηα, νη 

ζπλνκήιηθνη, ε θνηλφηεηα θαη ε θνηλσλία ζε παγθφζκην, θξαηηθφ θαη θνηλσληθφ 

επίπεδν69. ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο εληάζζνληαη επίζεο θαη ε δπαδηθή ζθέςε, ε 

έιιεηςε θξηηηθήο ζθέςεο ζηελ εθπαίδεπζε, νη αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ γελεψλ, 

θνηλσληψλ θαη θχισλ70. 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε απνηειεί έλα θαηλφκελν πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη εμίζνπ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε δνκή ησλ ζεκεξηλψλ θνηλσληψλ, θαζηζηψληαο ηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ηελ πνιπζξεζθεπηηθφηεηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Σν 

γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ αληηδξάζεηο σο πξνο ηελ πνηθηινκνξθία 

απηή θαη ππάξρεη ε ηάζε πεξηζσξηνπνίεζεο νκάδσλ θαη αηφκσλ ζηα πιαίζηα 

δηαηήξεζεο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ θνηλσληψλ, πνπ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε 

θνληακεληαιηζηηθψλ71 πεπνηζήζεσλ72. 

Ζ ξαγδαία ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ε εθηελήο ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο επηπιένλ, απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηελ εμάπισζε ηεο επηξξνήο 

εμηξεκηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη ηα ςεθηαθά κέζα θαη 

ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο απνηεινχλ ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εμηξεκηζηηθέο 

νξγαλψζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ηελ ηδενινγία ηνπο θαη λα πξνζειπηίζνπλ 

λέα κέιε73. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη δηαπηζησζεί φηη ην 90% ηεο νξγαλσκέλεο 

ηξνκνθξαηίαο ζην δηαδίθηπν πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο74. Ο ιφγνο γηα ηε ηφζν κεγάιε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ κέζσλ 

 
 

68World Bank, (2011). World Development Report 2011: Development, Violence and Security, 
Washington. Αλαθηήζεθε ζηηο 4 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

http://wdr2011.worldbank.org/sites/default/files/pdfs/WDR2011_Full_Text.pdf. 
69Aly θ.ά., 2014, ζζ. 373-374. 
70British Council, (2017). Building resilience to violent extremism. Αλαθηήζεθε ζηηο 4 Ννεκβξίνπ, 2018, 
απφ https://www.britishcouncil.org/organisation/policy-insight-research/building-resilience-extremism. 
71 Χο θνληακεληαιηζκφο ελλνείηαη «ε εκκνλή ή επηζηξνθή ησλ αηφκσλ ζε ζπληεξεηηθά ζξεζθεπηηθά 

βηψκαηα ηνπ παξειζφληνο, πνπ νδεγεί ζε αληίζηαζε ζε θάζε ελδερφκελε αιιαγή ή ζξεζθεπηηθή 

κεηαξξχζκηζε». Βι. Νηθνιαΐδε, Α. Β. (2007). Κνηλσληνινγία ηεο Θξεζθείαο, εθδφζεηο Γξεγφξε, Αζήλα, 

ζ. 290. 
72Βι. Ghosh, Chan, Manuel & Dililulati, 2016, ζ. 126. 
73Ibid, ζ. 127. 
74Weimann, G. (2012). Lone Wolves in Cyber Space. Journal of terrorism research, 3 (2), 75-90 ζε ibid. 

http://wdr2011.worldbank.org/sites/default/files/pdfs/WDR2011_Full_Text.pdf
http://wdr2011.worldbank.org/sites/default/files/pdfs/WDR2011_Full_Text.pdf
https://www.britishcouncil.org/organisation/policy-insight-research/building-resilience-extremism
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/11926422.2016.1165713?needAccess=true
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θνηλσληθήο δηθηχσζεο απφ εμηξεκηζηηθέο νκάδεο έγθεηηαη ζην φηη παξέρνπλ, ιφγσ ηεο 

θχζεο ηνπο, ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο δξάζεο 

ηνπο: 

 

• ρεκαηηζκφο δηθηχνπ θαη πξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε 

• Απφθηεζε ηαπηφηεηαο κίαο νκάδαο 

• Δπθνιία επηθνηλσλίαο θαη εμαζθάιηζε αλσλπκίαο 

• Πξνψζεζε πξνπαγαλδηζηηθνχ πιηθνχ 

• Αληαιιαγή κεζφδσλ δξάζεο 

• Παξνρή εθπαίδεπζεο 

• Γηθαηνιφγεζε ησλ πξάμεσλ 

• Δπηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο 

• Online ξηδνζπαζηηθνπνίεζε θαη απηνξηδνζπαζηηθνπνίεζε 

 

Δηθφλα 5. Παξάγνληεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 
αχμεζε εμηξεκηζηηθήο/ηξνκνθξαηηθήο δξάζεο. 

Πεγή: Οδεγόο ηζέπεο-Γξάζεηο θαηά ηηο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηνπ εμηξεκηζκνύ, 2016β, ζ. 22. 

 
 

Οη Ghosh, Chan, Manuel & Dililulati (2016), κέζα απφ κία επηζθφπεζε κειεηψλ θαη 

εξεπλεηψλ θαηαιήγνπλ ζην φηη ηα άηνκα κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη αλεβαίλνπλ ζην πξψην ζηάδην ηεο ζθάιαο ηεο ιφγσ ησλ 

παξαθάησ παξαγφλησλ75: 

 Απεηιή θαηά ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ, φηαλ 

αηζζάλεηαη φηη ην έζλνο, ν πνιηηηζκφο ή ε ζξεζθεία ηνπ απεηιείηαη ζε πξνζσπηθφ 

ή ζε νκαδηθφ επίπεδν. 

 Κνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε, φηαλ ην άηνκν δελ ηπγράλεη αλαγλψξηζεο ή ζσζηήο 

αλαγλψξηζεο 

 Αίζζεκα ηδενινγηθήο αλαγθαηφηεηαο, φηαλ θάπνηνο ηαπηίδεηαη κε ηηο αξρέο κίαο 

νκάδαο θαη εηδηθφηεξα φηαλ δηαπηζηψλεη θαθνκεηαρείξηζε απηήο. 

 Μίζνο θαη αλαδήηεζε εθδίθεζε ελαληίνλ κηαο νκάδαο 

 Μία ζηάζε πνπ νθείιεηαη ζε πνιηηηθά ή ζξεζθεπηηθά θίλεηξα, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηε ζξεζθεία σο θνηλσληθν-πνιηηηθφ νδεγφ γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ αηφκνπ. 

 Ζ αλαδήηεζε λνήκαηνο ζηε δσή θαη ιφγν χπαξμεο. 
 

 

 

75 Ghosh, Chan, Manuel & Dililulati, 2016, ζζ. 124-125. 
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 Ζ πιήμε κπνξεί λα απνηειέζεη έλαπζκα γηα θάπνηνπο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ 

πεξηβάιινληα ζηα νπνία ηα έρνπλ φια ζηε δσή ηνπο. 

 Ζ παγθνζκηνπνίεζε ελζαξξχλεη ηνλ ζξεζθεπηηθφ θνληακεληαιηζκφ, θαζψο 

δηεπθνιχλεη ηελ αλαδήηεζε ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 Ζ ηερλνινγία θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο θαη εηδήζεηο πνπ 

κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ηε θαληαζία ηνπ αηφκνπ. 

 Οη ζπζηεκαηηθέο αληζφηεηεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ έλα άηνκν ζε ξηδνζπαζηηθέο ή 

βίαηεο αληηδξάζεηο ζηελ πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζήο ηνπο. 

 Σα κελχκαηα απφ ηα ΜΜΔ πνπ παξνπζηάδνπλ ηε Γχζε σο ηελ πεγή ηνπ θαθνχ, 

ηεο αλεζηθφηεηαο θαη ηεο αληζφηεηαο. 

 Ζ πίεζε ησλ ζπλνκειίθσλ ζε ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα 

 Ζ χπαξμε ξηδνζπαζηηθψλ νκάδσλ πνπ αλαπηχζζνπλ ηνπηθά δίθηπα ξηδνζπαζηψλ 

ζηηο νπνίεο εληάζζνπλ επάισηνπο λένπο γηα λα δηαπξάμνπλ εγθιήκαηα ζην φλνκα 

ηεο ζξεζθείαο. 

 Τπνζρέζεηο κίαο θαιχηεξεο ή κε λφεκα δσήο πξνο ηε λενιαία. 

 

 
2.3. Δμηξεκηζκφο θαη θνηλσληθή ηαπηφηεηα 

 

Ζ εκθάληζε εμηξεκηζηηθψλ ζηάζεσλ φπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, 

θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κεηαμχ άιισλ κε κία θξίζε ηαπηφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ην 

άηνκν πνπ ηηο πηνζεηεί. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε επηθξάηεζε εμηξεκηζηηθψλ 

ζηάζεσλ κεηαμχ καζεηψλ θαη θνηηεηψλ ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ αλαδήηεζε 

ηεο ηαπηφηεηαο ζηελ νπνία βξίζθνληαη76. Ζ θξίζε απηή κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα 

κε ηελ θνηλσληθή νκάδα πνπ παξνπζηάδεη ηηο ζηάζεηο απηέο. Ζ κεγαιχηεξε δηεξεχλεζε 

ηεο ζχλδεζεο ησλ δχν ελλνηψλ είλαη ζπλεπψο αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζνχλ 

νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηα άηνκα θαηά ηελ αλαδήηεζε θαη δηακφξθσζε ηεο 

θνηλσληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. 

Βαζηθή γηα ηελ θαηαλφεζε απηήο ηεο ζχλδεζεο είλαη ε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο 

ηαπηφηεηαο. Ζ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο επεμεξγάδεηαη θνηλσληθέο, 

γλσζηηθέο, θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο, κέζα απφ ηηο νπνίεο 

ηα άηνκα ζπλδένπλ ηελ αληίιεςε ηνπ εαπηνχ ηνπο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο κίαο 

 

76Davydov, D. G. (2015). The Causes of Youth Extremism and Ways to Prevent It in the Educational 

Environment, Russian Education & Society, 57 (3), ζζ. 150-151. doi: 10.1080/10609393.2015.1018745. 

https://doi.org/10.1080/10609393.2015.1018745
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νκάδαο (Hogg, 2013, ζ. 437). Ο Tajifel (1981) νξίδεη ηελ θνηλσληθή ηαπηφηεηα σο «ην 

κέξνο ηεο απηναληίιεςεο ηνπ αηφκνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ επίγλσζε ηεο ηδηφηεηαο 

ηνπ κέινπο πνπ δηαζέηεη ζε κία νκάδα (ή νκάδεο), καδί κε ηελ αμία θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζεκαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδηφηεηα απηή»77. χκθσλα κε ηνπο 

Tajifel θαη Turner (1979) βαζηθή επηζπκία θάζε αηφκνπ είλαη ε επηζπκία ηνπ γηα 

απηνζαπκαζκφ θαη γηα δηακφξθσζε κίαο ζεηηθήο ηαπηφηεηαο78. 

Ζ θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηεο 

νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη ην άηνκν. πλεπψο, αλάινγα κε ην αλ ε νκάδα ζηελ νπνία 

είλαη κέινο ην άηνκν αμηνινγείηαη ζεηηθά ή αξλεηηθά, επεξεάδεηαη αλάινγα θαη ε 

θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο έζσ νκάδαο εμαξηάηαη απφ ηε 

ζχγθξηζή ηεο κε άιιεο ζρεηηθέο έμσ νκάδεο θαη ηε ζχγθξηζή ηνπο ζε ηνκείο πνπ έρνπλ 

ζεκαζία γηα απηέο. Όηαλ γίλνληαη ζεηηθέο ππνδειψζεηο αμίαο γηα ηελ έζσ νκάδα ζε 

ζρέζε κε θάπνηα έμσ νκάδα ή έμσ νκάδεο, ηφηε ε έζσ νκάδα αλαπηχζζεη κία ζεηηθή 

θνηλσληθή ηαπηφηεηα θαη πςειφ θχξνο, θαη ην άηνκν-κέινο απηήο ην ίδην79. ε 

πεξίπησζε πνπ νη αμηνινγήζεηο ηεο νκάδαο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο θαη ζπλεπψο ην 

ίδην θαη ε θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ, ηφηε ην ηειεπηαίν ζα πξνζπαζήζεη είηε λα 

εγθαηαιείςεη ηελ ππάξρνπζα νκάδα ηνπο ζπκκεηέρνληαο ζε θάπνηα πην ζεηηθά 

δηαθξηηή ή/θαη λα θάλνπλ ηελ ππάξρνπζα νκάδα ηνπο πην ζεηηθά δηαθξηηή80. Αλ απηή 

δελ είλαη δπλαηή ή ε αληηπαξάζεζε κε ηελ θπξίαξρε νκάδα πξέπεη λα απνθεπρζεί ηα 

κέιε κπνξεί λα θνιιήζνπλ ζην ζχζηεκα αμηψλ ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο81. 

Ζ δεκηνπξγία ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ απνηειεί σζηφζν θαη κία πνιηηηθή κέζσ 

ηεο νπνίαο απνθηνχλ δχλακε εζληθά θηλήκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ πνιηηηζκφ, 

ηε ζξεζθεία θαη ηελ ηζηνξία γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα αίζζεζε ελφηεηαο82. Οη 

πνιιαπιέο ηαπηφηεηεο κπνξεί λα μερσξίδνπλ αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο. Μία ηζρπξή 

εζληθή ηαπηφηεηα κπνξεί λα ζπλδέεηαη ζε θάπνηεο θπιέο κε ηε δηαηήξεζε ηεο  

 

77Tajfel, H. (1981). Human Groups and Social Categories: Studies in Social Psychology. Cambridge: 

Cambridge Univ. Press, ζ. 255 ζε Tajfel, H. (1982). Social Psychology of Intergroup Relations. Annual 

Review of Psychology, 33 (1), ζ. 24. doi:10.1146/annurev.ps.33.020182.0002. 
78Tajfel, H. & Turner, J. (1979). An integrative theory of intergoup conflict, University of Bristol, 

Endland, ζ. 40. Αλαθηήζεθε ζηηο 4 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ http://www.ark143.org/wordpress2/wp- 

content/uploads/2013/05/Tajfel-Turner-1979-AnΦ-Integrative-Theory-of-Intergroup-Conflict.pdf. 
79Tajifel, H. & Turner, J. (n.d.). The Social identity theory of intergroup behavior, Political Psychology, 

ζζ. 283-284. Αλαθηήζεθε ζηηο 5 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 
https://student.cc.uoc.gr/uploadFiles/%CE%92310/Tajfel%20&%20Turner%2086_SIT_xs.pdf 
80ibid, ζ. 284. 
81Bryant & Vorderer, 2011, ζ. 259. 
82Cockburn, C. (1998). The Space Between Us: Negotiating Gender and National Identities in Conflict, 
Zed Books, London, ζ. 10 ζε Davies, (n.d.), ζζ. 3-4. 

http://www.ark143.org/wordpress2/wp-content/uploads/2013/05/Tajfel-Turner-1979-An-Integrative-Theory-of-Intergroup-Conflict.pdf
http://www.ark143.org/wordpress2/wp-content/uploads/2013/05/Tajfel-Turner-1979-An-Integrative-Theory-of-Intergroup-Conflict.pdf
https://student.cc.uoc.gr/uploadFiles/%CE%92310/Tajfel%20%26%20Turner%2086_SIT_xs.pdf
https://student.cc.uoc.gr/uploadFiles/%CE%92310/Tajfel%20%26%20Turner%2086_SIT_xs.pdf
https://student.cc.uoc.gr/uploadFiles/%CE%92310/Tajfel%20%26%20Turner%2086_SIT_xs.pdf
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απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο πςειήο απηνεθηίκεζεο θαη σο πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο 

θαηά ηεο βίαο ησλ λέσλ (Bhui, Dinos & Jones, 2012)83. Χζηφζν, ην ζεκείν φπνπ 

αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα είλαη φηαλ κία ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα έρεη 

πιήξεο πξνβάδηζκα έλαληη ησλ ππνινίπσλ, θαζψο απηή ε θπξηαξρία κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ζπλαηζζεκάησλ κίζνπο γηα ηνπο άιινπο84. Δηδηθά ζε 

θνηλσληθά πιαίζηα φπνπ πιήηηεηαη ε εζληθή ηαπηφηεηα, ε ζξεζθεία παίξλεη ηε κνξθή 

εζλνηηθνχ εζληθηζκνχ, επηδηψθνληαο λα απνηειέζεη ηελ θχξηα ζπιινγηθή ηαπηφηεηα 

ησλ αηφκσλ αληηθαζηζηψληαο ην έζλνο85. 

Ση γίλεηαη σζηφζν ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ηελ χπαξμε πνιιαπιψλ ηαπηνηήησλ; Νένη πνπ είλαη κεηαλάζηεο ή παηδηά κεηαλαζηψλ 

θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ ην δήηεκα ησλ πνιιψλ ηαπηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηεο 

έλλνηεο ηεο παηξίδα, ηεο θπιή, ηεο ζξεζθείαο, ηεο γιψζζαο θ.ά. ε απηφ ην πιαίζην, 

ην άηνκα απηά θαινχληαη λα θάλνπλ κία επηινγή θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί 

ε επηινγή ηνπο λα ηνπο παξέρεη ελδπλάκσζε κέζα απφ ηε ρξήζε βίαο. Οη δηάθνξεο 

κνξθέο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο κπνξνχλ έηζη λα απνηειέζνπλ κία ιχζε κπξνζηά ζην 

δίιεκκα απηφ ησλ αηφκσλ θαη λα θαιχςνπλ βξαρππξφζεζκα ηηο ςπρνινγηθέο ηνπο 

αλάγθεο86. Ο Bhabha (1994) πξνηείλεη ηνλ φξν ηνπ πβξηδηζκνχ, ν νπνίνο ζεκαίλεη 

δεκηνπξγία λέσλ ζπλδπαζκψλ ηαπηνηήησλ, αληί γηα χπαξμε πνιιαπιψλ ηαπηνηήησλ, 

ακθηζβεηψληαο θαηαζθεπέο γχξσ απφ ηηο έλλνηεο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο 

πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο πνπ ηνλίδνπλ δηαθνξέο ζε θνηλσληθφ επίπεδν87. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε ζχλδεζε ηνπ εμηξεκηζκνχ κε ηελ 

έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο θέξλεη ζηελ επηθάλεηα θαη κία άιιε ζχλδεζε, απηή ηνπ 

εμηξεκηζκνχ θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο. Αλαγθαίν είλαη λα ππνγξακκηζηεί φηη ε 

κεηαλάζηεπζε δελ απνηειεί απφ κφλε ηεο έλα θαηλφκελν πνπ νδεγεί ζηελ εκθάληζε 

θαηλνκέλσλ ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, παξφηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο βιέπνπκε ηελ 

αληηκεηψπηζε κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ σο πηζαλνχο ηξνκνθξάηεο. Ζ κεηαλάζηεπζε 

θξχβεη κέζα ηεο έλα δήηεκα θπιήο, κε νξηζκέλεο θπιέο λα ζεσξνχληαη θαηψηεξεο 

 

83 Bhui, K., Dinos, S. & Jones, E. (2012). Psychological process and pathways to radicalization, Journal 

of Bioterrorism & Biodefense, ζ. 3. Αλαθηήζεθε ζηηο 5 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

https://www.omicsonline.org/psychological-process-and-pathways-to-radicalization-2157-2526.S5- 

003.pdf. 
84Davies, n.d., ζ. 4. 
85Heywood, 2007, ζ. 235. 
86Bhui θ.ά., 2012, ζ. 3. 
87Bhabha, H. K. (1994). The location of culture, Routledge, London and New York, ζζ. 111,120 ζε 

Davies, n.d., ζ. 4. 

https://www.omicsonline.org/psychological-process-and-pathways-to-radicalization-2157-2526.S5-003.pdf
https://www.omicsonline.org/psychological-process-and-pathways-to-radicalization-2157-2526.S5-003.pdf
https://www.omicsonline.org/psychological-process-and-pathways-to-radicalization-2157-2526.S5-003.pdf
https://www.oise.utoronto.ca/cld/UserFiles/File/DAVIESeducationagainstextremism.pdf%20p.%204
https://www.oise.utoronto.ca/cld/UserFiles/File/DAVIESeducationagainstextremism.pdf%20p.%204
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άιισλ. Μέζα απφ ηε ζηξαηησηηθή θαη νηθνλνκηθή θπξηαξρία ησλ Δπξσπατθψλ εζλψλ 

απφ ην παξειζφλ, ε θπξηαξρία απηή ηαπηίζηεθε κε ην ιεπθφ ηνπο ρξψκα. Απνηέιεζκα 

απηνχ είλαη ε δπζαξέζθεηα ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ε εκθάληζε 

θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ θαη αδηθηψλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο απμάλνπλ ην ελδερφκελν 

ζχγθξνπζεο88. 

 

 
Πνιηηηθέο ηδέεο θαη ηδενινγίεο 

 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ησλ ηδεψλ θαη ηδενινγηψλ θαη ηεο αιιειεπίδξαζήο 

ηνπο ζηε δηεξεχλεζε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία, νη νπνίεο θαη 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ. χκθσλα κε ηνλ Heywood 

(2007), ε ζεκαζία ηνπο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηφζν νη ηδέεο φζν θαη νη ηδενινγίεο 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο θαη εμήγεζεο ηνπ θφζκνπ, φπνπ ην θάζε άηνκν ηνλ 

πξνζεγγίδεη ππφ ην πξίζκα ησλ δηθψλ ηνπ πεπνηζήζεσλ. ην πιαίζην απηφ, φινη νη 

άλζξσπνη εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο εθθξάδνληαο παξάιιεια θαη πνιηηηθέο ηδέεο, νη 

νπνίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ θαη λα 

θηλεηνπνηνχλ ηελ πνιηηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα89. 

Παξφηη δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο γηα ηνλ φξν «ηδενινγία», ν David 

McLellan (1995) πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα σο ηελ πην αφξηζηε ηδέα ζηνλ ρψξν ησλ 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ππνζηεξίδεη φηη έρεη απνηειέζεη πεδίν αληηπαξάζεζεο90. Οη 

αληηπαξαζέζεηο γχξσ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν φξν νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη κέζα απφ 

ηελ έλλνηα ηεο ηδενινγίαο αληηθαηνπηξίδεηαη ε ζχλδεζε αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ 

πξαθηηθή, θαζψο θαη ε πάιε κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ ηδενινγηψλ91. Ο Heywood (2007) 

εηδηθφηεξα αλαθέξεη γηα ηελ έλλνηα ηεο ηδενινγίαο: 

«Μηα ηδενινγία είλαη έλα πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν ζπλεθηηθό ζύλνιν ηδεώλ 

πνπ παξέρεη ηε βάζε γηα νξγαλσκέλε πνιηηηθή δξάζε, είηε πξόθεηηαη γηα ηε 

δηαηήξεζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ή ηελ αλαηξνπή ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο 

εμνπζίαο. Δπνκέλσο, όιεο νη ηδενινγίεο (α) πξνζθέξνπλ κηα πεξηγξαθή ηεο 

ππάξρνπζαο ηάμεο, ζπλήζσο κε ηε κνξθή κηαο «θνζκνζεσξίαο», (β)  

 
 

88Cantle, T. (2005). Community Cohesion: A New Framework for Race and Diversity, Institute of 

Community Cohesion, UK, ζ. 6. 
89Heywood, 2007, ζ. 2. 
90Βι. McLellan, D. (1995). Ideology. 2nd edn. Milton Keynes: Open University Press ζε 
http://www.retawprojects.com/uploads/politics-ideologies.pdf ζ. 4 
91 Ibid, ζζ. 4-5. 

http://www.retawprojects.com/uploads/politics-ideologies.pdf
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πξνσζνύλ έλα κνληέιν ελόο επηζπκεηνύ κέιινληνο, έλα όξακα ηεο «θαιήο 

θνηλσλίαο» θαη (γ) εμεγεί πώο κπνξεί θαη πξέπεη λα επηθέξεη ε πνιηηηθή 

αιιαγή - πώο λα θηάζεηε από (α) ζε (β).»92
 

Οη πνιηηηθέο ηδέεο θαζνξίδνληαη απφ ην θνηλσληθφ θαη ηζηνξηθφ πιαίζην θαη 

δηακνξθψλνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, νη νπνίεο δηαθνξνπνηνχληαη 

απφ θνηλσληθή ηάμε ζε θνηλσληθή ηάμε θαη εληζρχνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ. 

Παξάιιεια, νη πνιηηηθέο ηδέεο ζπκβάιινπλ θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ δηαθπβέξλεζεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζε βαζηέο 

ζξεζθεπηηθέο ηδέεο βαζίδνληαη νη απφιπηεο κνλαξρίεο, ζε καξμηζηηθέο-ιεληληζηηθέο 

ηδέεο ηα εζληθά θνκκνπληζηηθά πνιηηηθά ζπζηήκαηα93. Πνιηηηθέο ηδέεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θπβεξλεηηθνχο εγέηεο απνζθνπψληαο ζηελ ηδενινγηθή 

ρεηξαγψγεζε ησλ πνιηηψλ, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ θαζηζκνχ θαη ηνπ 

θνκκνπληζκνχ φπνπ νη ηδέεο απνθηνχλ θαηαπηεζηηθφ θαη απηαξρηθφ ραξαθηήξα94. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη πεξηπηψζεηο ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο 

θαη ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, κε ηηο αληίζεηεο απφςεηο είηε λα ινγνθξίλνληαη είηε λα 

θαηαζηέιινληαη95. 

 
 

2.4. Καηεγνξίεο εμηξεκηζκνχ θαη ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο 
 

Σφζν ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε φζν θαη ν εμηξεκηζκφο ζρεηίδνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο κε ζξεζθεπηηθνχο ή πνιηηηθνχο παξάγνληεο πνπ γελλνχλ ζηα άηνκα 

θίλεηξα αλάιεςεο δξάζεο πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη θνηλσληθή αιιαγή. ην πιαίζην 

απηφ, αλαδχνληαη ηα θαηλφκελα ηνπ ζξεζθεπηηθά θαη πνιηηηθά ππνθηλνχκελνπ 

εμηξεκηζκνχ πνπ ζπλνδεχνπλ κέρξη ζήκεξα ηελ αλζξψπηλε ηζηνξία. ηελ ππνελφηεηα 

απηή εμεηάδνληαη μερσξηζηά νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο ψζηε λα θαηαλνεζνχλ ηα 

πιαίζηά ηνπο. Χζηφζν ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη παξφηη ζα εμεηαζηνχλ 

κεκνλσκέλα, παξαηεξείηαη ζχλδεζε ηνπ πνιηηηθνχ εμηξεκηζκνχ κε ηνλ ζξεζθεπηηθφ 

θνληακεληαιηζκφ, κε ηε ζχλδεζή ηνπο λα πεγάδεη απφ αίηηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαηάξξεπζε νινθιεξσηηθψλ θαζεζηψησλ θαη πνιηηηθψλ ζξεζθεηψλ (Weinberg & 

Pedahzur, 2005, ζ. 2). 

 
92 Heywood, 2007, ζζ. 9-10. 
93 Ibid, ζ. 3. 
94 Ibid, ζζ. 14-15. 
95 Ibid, ζ. 5. 
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Θξεζθεπηηθά ππνθηλνχκελνο/ε 
 

Ο ζξεζθεπηηθά ππνθηλνχκελνο θαη εηδηθφηεξα ν ηζιακηθφο εμηξεκηζκφο απαζρφιεζε 

έληνλα ηα ηειεπηαία ρξφληα ηε δηεζλή θνηλφηεηα ιφγσ ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ 

πνπ έγηλαλ απφ Ηζιακηζηέο ζε ρψξεο φπσο ην Λνλδίλν (Ηνχιηνο 2005), ην Παξίζη 

(Ννέκβξηνο 2015) θαη ηηο Βξπμέιιεο (Μάξηηνο 2016) απφ άηνκα πνπ γελλήζεθαλ ζηηο 

ρψξεο απηέο96. Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη δελ πξφθεηηαη γηα έλα 

θαηλφκελν πνπ αθνξά κφλν ηελ Δπξψπε, αιιά ηνλ παγθφζκην ρψξν. Γηεπθξηλίδεηαη φηη 

ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνελφηεηαο δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε λα ζηνρνπνηήζεη 

θνηλσληθέο νκάδεο θαη εηδηθφηεξα απηή ησλ κνπζνπικάλσλ, νη νπνίνη φπσο αλαθέξεηαη 

ζηε ζπλέρεηα πθίζηαληαη έλαλ γεληθφ θνηλσληθφ ζηηγκαηηζκφ, αιιά απνζθνπεί ζηε 

δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ιφγσ πεξηζηαηηθψλ πνπ απαζρφιεζαλ ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ Ηζιακηζηέο ζην φλνκα ηεο ζξεζθείαο. 

ηνλ επξσπατθφ ρψξν νη κνπζνπικάλνη απνηεινχλ ηελ κεγαιχηεξε ζξεζθεπηηθή 

κεηνλφηεηα θαη ην Ηζιάκ ηε ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε ζξεζθεία (Archick, Rollins & 

Woehrel, 2005, ζ. 1). ηε Γπηηθή Δπξψπε θαίλεηαη λα επηθξαηεί κία αίζζεζε 

πνιηηηζκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ηζιακνθνβίαο θαη αληη-κνπζνπικαληθήο, ε 

νπνία ζπληζηά φρη κφλν θφβν ηεο ζξεζθείαο ηνπ Ηζιάκ αιιά θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αλζξψπσλ πνπ θέξλνπλ ζηηο θνηλσλίεο ππνδνρήο97. Τπάξρεη 

αθφκα ε ηάζε φηαλ νη κνπζνπικάλνη εθθξάδνπλ θάπνηα αληίζεηε άπνςε λα 

ραξαθηεξίδνληαη σο εμηξεκηζηέο98. ηελ επηθξάηεζε απηνχ ηνπ αηζζήκαηνο εληείλεηαη 

θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζε πνιιέο ρψξεο έρνπλ παξαηεξεζεί αθξνδεμηέο νκάδεο λα 

πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία απεηιεηηθή εηθφλα γχξσ απφ ηνλ κνπζνπικαληθφ 

πιεζπζκφ, θάηη πνπ παξαηεξείηαη ηδηαίηεξα ζηα θέληξα κεγάισλ πφιεσλ φπνπ είλαη 

θαη πεξηζζφηεξν αηζζεηή ε παξνπζία ηνπο99. Δπηπιένλ, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 

ζπληεινχλ επίζεο ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε, θαζψο ρξεζηκνπνηνχλ γιψζζα γηα λα 

πεξηγξάςνπλ ηνπο κνπζνπικάλνπο πνπ είλαη ζπρλά βίαηε, ππνλνψληαο έηζη φηη ην 

Ηζιάκ είλαη επίζεο βίαην κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη αλάινγα θαη ε θνηλή γλψκε100. 

 
96Ghosh, Chan, Manuel & Dililulati, 2016, ζ. 118. 
97 Caldwell, C., (2009). Reflections on the revolution in Europe: immigration, Islam, and the West. 
Doubleday. New York ζε Abbas, T. (2012). The symbiotic relationship between Islamophobia and 

radicalisation, Critical Studies on Terrorism, 5 (3), ζ. 346. doi: 10.1080/17539153.2012.723448. 

Αλαθηήζεθε ζηηο 5 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17539153.2012.723448?needAccess=true. 
98Kundnani, 2015, ζ. 28. 
99Abbas, 2012, ζ. 345. 
100Ibid, ζ. 352. 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17539153.2012.723448?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17539153.2012.723448?needAccess=true
http://www.claystone.org.uk/wp-content/uploads/2015/01/Claystone-rethinking-radicalisation.pdf%20%C3%8F%C6%92.%2028
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Παξφηη ε πιεηνςεθία ησλ κνπζνπικάλσλ ζηελ Δπξψπε δελ ζπκκεηέρεη ζε 

εμηξεκηζηηθέο νξγαλψζεηο, έρνπλ αλαπηπρζεί ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν εμηξεκηζηηθέο 

νξγαλψζεηο απφ Ηζιακηζηέο κε ζηφρν ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ. 

Απηή ε ζηξνθή πξνο ηε βία, πνπ φπσο είδακε ζηελ ελφηεηα ησλ βαζχηεξσλ αηηηψλ ηνπ 

θαηλνκέλνπ δελ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηε ζξεζθεία απηή θαζαπηή, κπνξεί λα εξκελεπζεί 

κέζα απφ ην γεγνλφο φηη κεγάιν κέξνο ηνπ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ ζηελ Δπξψπε 

απνηειείηαη απφ θησρνχο, άλεξγνπο, κε πνιινχο λα αηζζάλνληαη φηη πθίζηαληαη κία 

πνιηηηζηηθή αιινηξίσζε απφ ηηο ρψξεο ππνδνρήο ή φηη γίλνληαη εηο βάξνο ηνπο 

θνηλσληθέο αδηθίεο. Ζ θαηάζηαζε απηή απνηέιεζε απφξξνηα ηνπ φηη θάπνηεο 

επξσπατθέο ρψξεο, φπσο ε Γεξκαλία, ε Απζηξία θαη ε Διβεηία, ηνπο ζεψξεζαλ σο 

πξνζσξηλνχο εξγαδφκελνπο κε απνηέιεζκα λα κελ δηακνξθψζνπλ απνηειεζκαηηθέο 

πνιηηηθέο έληαμήο ηνπο, ελψ άιιεο φπσο ε Βξεηαλία, νη Κάησ Υψξεο θαη ε Γαιιία 

έθαλαλ πξνζπάζεηεο ελζσκάησζήο ηνπο πνπ σζηφζν δελ ήηαλ αξθεηέο θαζψο 

αλαπηχρζεθαλ δηαθξηηέο κνπζνπικαληθέο θνηλφηεηεο101. 

ηηο παξάιιειεο απηέο θνηλσλίεο κεηαλαζηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο βξίζθνληαη άηνκα πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζηφρνπο 

γηα πξνζειπηηζκφ απφ ξηδνζπαζηηθέο νκάδεο, ιφγσ ηνπ φηη βηψλνπλ ηελ αδπλακία 

έληαμεο ζηηο θνηλσλίεο ππνδνρήο (Baker, Mitchell & Tindall, 2007). Δπηπιένλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Sageman102, ν παξάγνληαο πνπ σζνχζε ηνπο λένπο ζην λα κπνπλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ήηαλ απηφο ηεο κνλαμηάο πνπ έλησζαλ ζηηο 

θνηλσλίεο ππνδνρήο. Σν αίζζεκα απηφ, ηνπο σζνχζε ζην λα βξνπλ άηνκα φπσο εθείλνη 

ζηα ηδακηά, ζηα νπνία πήγαηλαλ κε ζθνπφ φρη ηφζν ηε ζξεζθεπηηθή ιαηξεία φζν ηελ 

αλάπηπμε θηιηψλ. ηνπο ρψξνπο απηνχο μεθηλνχζε σζηφζν ε έληαμή ηνπο ζε θιίθεο 

πνπ πξνσζνχζαλ ηε ρξήζε βίαο103. 

Τπάξρεη φκσο ηειηθά θάπνηα ζχλδεζε αλάκεζα ζηε ζξεζθεία θαη ηε δηελέξγεηα 

ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ; Ζ Davies (ρ.ρ.) αλαγλσξίδεη κία πνιχπινθε ζχλδεζε 

αλάκεζα ζηηο δχν έλλνηεο θαη ηνλίδεη ηε ηάζε πνιηηηθνπνίεζεο ηεο ζξεζθείαο θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζή ηνπο απφ θξαηηθνχο ρνξεγνχο γηα ζθνπνχο ηνπο104. Όζν θαη ηε ζχλδεζε 

ηνπ Ηζιάκ κε ηε ηξνκνθξαηία ππνζηεξίδεη φηη φιεο νη ζξεζθείεο είλαη 

 

101Archick θ.ά., 2005, ζ. 2. 
102Πξψελ εμεηαζηήο ππνζέζεσλ ηεο CIA ζε Telvick, M. (2005). Al Qaeda Today: The New Face of the 

Global Jihad, Frontline. Αλαθηήζεθε ζηηο 5 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/front/etc/today.html. 
103 Ibid. 
104Davies, n.d., ζ. 2. 

https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/front/etc/today.html
https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/front/etc/today.html
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θνληακεληαιηζηηθέο105. Ο Pape (2005) ππνζηεξίδεη φηη ππάξρεη κηθξή ζρέζε κεηαμχ 

ηεο ηξνκνθξαηίαο απηνθηνλίαο θαη ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ ή νπνηαζδήπνηε 

άιιεο ζξεζθείαο ηνπ θφζκνπ, αλαθέξνληαο πσο ε ζξεζθεία ρξεζηκνπνηείηαη σο 

εξγαιείν γηα ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο νξγαλψζεσλ, αιιά είλαη ζπάληα ε αηηία γηα ηελ 

εθδήισζε ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ106. 

Τπάξρεη σζηφζν κία έληνλε επηθέληξσζε ζην Ηζιάκ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηε 

πξαγκαηνπνίεζε ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ ζε ζρέζε κε εμηξεκηζηέο άιισλ ζξεζθεηψλ. 

Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη κνπζνπικαληθφο πιεζπζκφο βξίζθεηαη ζε φιν ηνλ 

θφζκν θαη ζπλεπψο ε επηξξνή ησλ πξάμεσλ ησλ πηζηψλ ηνπ είλαη πην έληνλε ζε 

παγθφζκην επίπεδν107. Δπηπξφζζεηα, ην Ηζιάκ απνηειεί κία ζηαζεξή ηαπηφηεηα πνπ 

δξα θαζεζπραζηηθά γηα φζνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ δεηήκαηα ζχγρπζεο ηαπηφηεηαο θαη 

δπζθνιία πξνζαξκνγήο ζε κία λέα ρψξα108. Παξφια απηά, ε αλαδήηεζε ηεο 

πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο λένπο κνπζνπικάλνπο πεξηιακβάλεη 

ηνλ πεηξακαηηζκφ κε ζέκαηα πίζηεο θαη νκφηηκνπο ηνπο, ν νπνίνο αλ θαη δελ νδεγεί 

αλαγθαζηηθά ζε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε, αλ ζπλδπαζηεί κε αίζζεκα αδηθίαο θαη έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο πξνο ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, κπνξεί λα θαηαζηήζεη θάπνην άηνκν επάισην 

ζε ξηδνζπαζηηθέο ηδενινγίεο109. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ σζηφζν είλαη λα παξνπζηαζζεί θαη κία άιιε εξεπλεηηθή 

άπνςε ζχκθσλα κε ηελ νπνία αθξαίεο ηδενινγίεο ζηε ζξεζθεία εληάζζνληαη ζηελ 

θαηεγνξία ηνπ ζξεζθεπηηθνχ θνληακεληαιηζκνχ. Δηδηθφηεξα, ν ζξεζθεπηηθφο 

θνληακεληαιηζκφο απνηειεί κία θαηεγνξία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πνιηηηθή θαη ε 

θνηλσληθή δσή θαζνξίδνληαη κε βάζε βαζηά ξηδσκέλεο ζξεζθεπηηθέο αξρέο θαη 

ηδενινγίεο, νη νπνίεο ζπλήζσο πεγάδνπλ απφ ηεξά θείκελα110. Ο ζξεζθεπηηθφο 

θνληακεληαιηζκφο πνξεί λα απνηειέζεη κέζν πνιηηηθήο αλαλέσζεο πνπ λα ζηνρεχεη 

ζηελ άζθεζε επηξξνήο απφ έλα εγέηε ζε πεξηζσξηνπνηεκέλνπο ή θαηαπηεζκέλνπο 

ιανχο γηα ηε δηακφξθσζε κίαο εληαίαο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο ή γηα ηελ ελίζρπζε κίαο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο. Οη θχξηεο κνξθέο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ θνληακεληαιηζκνχ είλαη ν  

 

 

 

 
105Ghosh, Chan, Manuel & Dililulati, 2016, ζ. 122. 
106 Pape, 2005, ζζ, 1-2. 
107Ghosh, Chan, Manuel & Dililulati, 2016, ζ. 118. 
108Bhui θ.ά., 2012, ζ. 3. 
109Christman, 2012, ζ. 24. 
110Heywood, 1997/2006, ζ. 100. 

https://www.omicsonline.org/psychological-process-and-pathways-to-radicalization-2157-2526.S5-003.pdf%20%C3%8F%C6%92.%203
http://www.safecampuscommunities.ac.uk/uploads/files/2016/08/yjb_preventing_violent_extremism_systematic_review_requires_uploading.pdf%20%C3%8F%C6%92.%2024


36 

Λπδία Βατνπνύινπ ΠΜ «Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο Πνιηηηθέο ζηελ Δθπαίδεπζε, Καηάξηηζε 
 

 

θαη Έξεπλα» 

 

ηζιακηθφο θνληακεληαιηζκφο, ν ρξηζηηαληθφο θνληακεληαιηζκφο θαη άιιεο θαηεγνξίεο 

θνληακεληαιηζκνχ111. 

Μεηαμχ απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ, αλαθέξεηαη φηη ν πνιηηηθά ζεκαληηθφηεξνο είλαη 

ν ηζιακηθφο θνληακεληαιηζκφο112. Τπνζηεξίδεηαη πσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φινη νη 

Μνπζνπικάλνη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θνληακεληαιηζηέο ιφγσ ηεο βαζηάο πίζηεο 

ηνπο ζην Κνξάλη, ε νπνία απνηειεί θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο113. Χζηφζν, ε έλλνηα 

ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ αλαθέξεηαη ζε κία καρεηηθή πίζηε ζηηο ηζιακηθέο 

πεπνηζήζεηο θαη ηδενινγίεο θαη ζηε ζεψξεζή ηνπο σο ηηο βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο 

βαζίδεηαη ε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή θαη κε ηηο νπνίεο πξέπεη λα ζπκβαδίδεη ε 

πξνζσπηθή εζηθή. Οη ζξεζθεπηηθνί θνληακεληαιηζηέο ππνζηεξίδνπλ πσο ε ζξεζθεία 

είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πνιηηηθή ιφγσ ηνπ ελδηαθέξνληφο ηεο γηα θνηλσληθή 

αλαζπγθξφηεζε114. Σν πιαίζην απηφ ηεο απφιπηεο πίζηεο ζηηο ζξεζθεπηηθέο αξρέο ησλ 

θεηκέλσλ θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπο απφ φινπο ζε θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ 

επίπεδν, ζπλεπάγεηαη σο έλλνηα ηελ επηδίσμε δεκηνπξγίαο ελφο «ηζιακηθνχ θξάηνπο» 

ζην νπνίν ζα εθαξκφδεηαη ν ηζιακηθφο λφκνο115. 

 

 
Πνιηηηθά ππνθηλνχκελνο/ε 

 

H πνιηηηθή ξηδνζπαζηηθνπνίεζε κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί σο κία αιιαγή ζηα πηζηεχσ, 

ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε δξάζε γηα ππνζηήξημε κίαο νκάδαο θαη ζπζία γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο116, πνπ ζπκβαίλεη ζηα πιαίζηα ελφο κεραληζκνχ δξάζεο-αληίδξαζεο, ζηελ 

νπνία θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ην θξάηνο117. Ο πνιηηηθφο εμηξεκηζκφο ήηαλ θαη 

εμαθνινπζεί λα είλαη ε ζπρλφηεξε κνξθή ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, εηδηθά ζηελ 

Δπξψπε118. Γεληθά απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην θαηλφκελν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

επηθξάηεζε κίαο αζπξφκαπξεο ζθέςεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία αμηνινγνχληαη ηα 

θνηλσληθά εξεζίζκαηα σο καχξα ή άζπξα119. 

 

 

 

111 Heywood, 2007, ζ. 244. 
112Heywood, 1997/2006, ζ. 101. 
113 Heywood, 2007, ζ. 244. 
114  Ibid, ζ. 236. 
115  Ibid, ζ. 244. 
116McCauley &Moskalenko, 2008, ζ. 428. 
117Ibid, ζ. 430. 
118 Schmid, 2013. 
119Greenberg, J., & Jonas, E. (2003). Psychological motives and political orientation—The left, the right, 

and the rigid: Comment on Jost et al. Psychological Bulletin, 129, 376–382 ζε Van Prooijen, J. W., 

https://www.scribd.com/document/258302136/ANDREW-HEYWOOD-%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97-%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97-pdf
http://www.retawprojects.com/uploads/politics-ideologies.pdf
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αλ θαηλφκελν ν πνιηηηθφο εμηξεκηζκφο απνθηά θνηλσληθή δηάζηαζε φηαλ 

πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία νκάδσλ γηα ηελ επηδίσμε ησλ ζηφρσλ ησλ νπνίσλ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέιε ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ αλεπίηξεπηα κέζα θαη νδεγνχλ ζε 

επηδήκηα απνηειέζκαηα (Breton, Galleotti, Salmon, Wintrobe, 2002, ζ. 44). Χζηφζν, 

είλαη πηζαλφ πνιηηηθή ξηδνζπαζηηθνπνίεζε λα εκθαληζηεί θαη ζε κεκνλσκέλα άηνκα 

πνπ νδεγνχληαη ζηε πνιηηηθή βία. ε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη πνιχ πηζαλφ, 

πεξηζζφηεξν απφ ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο, ε θηλεηνπνίεζε θαη αλάιεςε δξάζεο ηνπ 

αηφκνπ λα νθείιεηαη ζε δεηήκαηα ςπρνπαζνινγίαο120. 

Με ηελ έλλνηα πνιηηηθφο εμηξεκηζκφο ελλνείηαη ηφζν ν αθξναξηζηεξφο/αλαξρηθφο 

φζν θαη ν αθξνδεμηφο. Γεληθφηεξα ππάξρνπλ πνιιέο πνιηηηθέο ηδενινγίεο νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθή ζεψξεζε ηεο πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο121. ηα 

άθξα βξίζθνληαη ν θνκκνπληζκφο θαη ν θαζηζκφο φπσο απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ 

ζρήκα: 

Δηθφλα 6: Φάζκα πεηάινπ πνιηηηθψλ ηδενινγηψλ. 

Πεγή: Heywood, A. (2007). Political ideologies: An introduction, 3rd edition. Palgrave Macmillan , ζ. 

14. 

 

Καη ηα δχν άθξα, αλέπηπμαλ ζην παξειζφλ απηαξρηθέο κνξθέο πνιηηηθήο θπξηαξρίαο 

πνπ επέβαιιαλ ηελ ππαθνή θαη θαηαπηεζηηθά ζπηήκαηα θαλφλσλ, νη νπνίεο 

ραξαθηεξίζηεθαλ απφ θάπνηνπο σο νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα122. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα νινθιεξσηηθψλ θαζεζηψησλ ζηηο δχν πιεπξέο ζηελ Ηζηνξία, είλαη απηφ 

ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο ε νπνία βαζίζηεθε ζηνλ θπιεηηζκφ κέζα απφ ηε ιαηξεία ηεο 

άξηαο θπιήο θαη ηνλ αληηζεκηηηζκφ γηα ηελ επηδίσμε εμνιφζξεπζεο ησλ Δβξαίσλ123
 

 
 

Krouwel, A. P. M. & Pollet, T. V. (2015).  Political Extremism Predicts Belief in Conspiracy Theories, 

Social Psychological and Personality Science, 6 (5), ζ. 251. doi: 10.1177/1948550614567356. 
120McCauley & Moskalenko, 2008, ζ. 19. 
121 Heywood, 1997/2006, ζ. 71. 
122 Heywood, 2007, ζζ. 8, 14-15. 
123Heywood, 1997/2006, ζ. 96. 
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φζνλ αθνξά ηνλ θαζηζκφ θαη ζηνλ θνκκνπληζκφ ηελ νινθιεξσηηθή θπβέξλεζε πνπ 

δηακφξθσζε ν ηάιηλ ζηελ ΔΓ, ε νπνία ιεηηνπξγνχζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 

εθθνβηζκνχ, ηεο θαηαζηνιήο θαη ηνπ ηξφκνπ124. 

Ο αθξνδεμηφο εμηξεκηζκφο πξνζεγγίδεη γεληθά ηελ εζληθή ηαπηφηεηα σο ππέξηαηε 

αμία ηνπ αηφκνπ ην νπνίν θαη αληηηίζεηαη ζε θάζε θίλδπλν αιινίσζήο ηεο θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ εδξαίσζε ζρεηηθψλ αληηιήςεσλ κε ηε βία125. ην πιαίζην ηνπ 

θαζηζκνχ, ε αηνκηθή ηαπηφηεηα παχεη λα ππάξρεη θαη απηήλ αληηθαζηζηά ε ηαπηφηεηα 

ηεο θνηλφηεηαο ή ηεο θνηλσληθήο νκάδαο, ελψ ηα κέιε ησλ θνηλσληψλ ή ησλ νκάδσλ 

είλαη πξφζπκα λα ζπζηάζνπλ ηε δσή ηνπο γηα ηε δφμα ηνπο έζλνπο ή ηεο θπιήο ηνπ ζηα 

πιαίζηα κίαο απφιπηεο πίζηεο ζε έλαλ πνιηηηθφ εγέηε126. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, 

παξάγνληεο φπσο ε πνιηηηθή αζηάζεηα, ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε δηαθξαηηθέο 

κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ παξάγνληεο φμπλζεο αθξνδεμηψλ 

ηδενινγηψλ127. Ζ άλνδνο ησλ αθξνδεμηψλ θνκκάησλ ζηνλ εθινγηθφ ρψξν ζηηο δπηηθέο 

Δπξσπατθέο ρψξεο πνπ παξαηεξείηαη έληνλα θαη ζήκεξα, μεθίλεζε απφ ηα κέζα ηνπ 

1980128. 

Ο θαζηζκφο ζπλδέεηαη γεληθά κε ηηο έλλνηεο ηνπ θπιεηηζκνχ θαη ηνπ ξαηζηζκνχ. 

Δηδηθφηεξα, ζπλδέεηαη κε ηνλ θπιεηηζκφ δειαδή ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ιαψλ ζε 

βηνινγηθά δηαθξηηέο «θπιέο» κε βάζε ηα γελεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηηο 

θνηλσληθέο, δηαλνεηηθέο θαη εζηθέο δηαθνξέο πνπ απηέο επηθέξνπλ ζηα άηνκα. Ο 

πνιηηηθφο ξαηζηζκφο εληνπίδεηαη ζηελ επηδίσμε θπιεηηθψλ δηαρσξηζκψλ κε βάζε ηελ 

ππεξνρή θάπνησλ θπιψλ είηε ππάξρεη είηε φρη θάπνηα θπιεηηθή ζεσξία ζηελ νπνία 

βαζίδνληαη νη ππνζηεξηθηέο ηεο129. ην πιαίζην απηφ, ε ζπγθεθξηκέλε ηδενινγία 

πηζηεχεη ζηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο «θαζαξήο θπιήο», ππνζηεξίδεη ηνλ βηνινγηθφ 

ξαηζηζκφ130 θαη ζηνρνπνηνχλ επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο, θαιιηεξγψληαο ζε 

θνηλσληθφ επίπεδν εηδηθφηεξα ηελ Ηζιακνθνβία θαη ηελ νκνθνβία131. 

 

 

 
 

124 Ibid, ζ. 90. 
125Ibid, ζ. 22. 
126  Heywood, 1997/2006, ζ. 96. 
127 Heywood, 2007, ζ. 172-173. 
128Mudde, 1996, ζ. 225. 
129 Heywood, 2007, ζζ. 184-185. 
130Βηνινγηθφο ξαηζηζκφο είλαη ε αληίιεςε ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ είλαη φινη νη άλζξσπνη ίζνη, αιιά 
αλάινγα κε ην ρξψκα, ηελ εζληθφηεηα ή ηε ζξεζθεία ηνπο δηαρσξίδνληαη ζε αλψηεξνπο θαη θαηψηεξνπο 

ζε Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο Γ/λζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο & ΚΔΜΔΑ, 2016α, ζ. 22. 
131Ibid. 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01402389608425132?needAccess=true
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Ο θνκκνπληζκφο απφ ηελ άιιε πιεπξά, απνβιέπεη ζηελ εμαθάληζε ησλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη ζην κνίξαζκα ηνπ πινχηνπ ζε φινπο ηνπο πνιίηεο132. Με ηελ 

ηδενινγία απηή ν Μαξμ, ππνζηήξηδε πσο ζα κπνξέζνπλ φινη λα αλαπηχμνπλ ειεχζεξα 

ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο133. Ζ αλαξρηθή ηδενινγία απφ ηελ άιιε, εκθαλίζηεθε ζηα κέζα ηνπ 

δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα, ιίγν πξηλ ηελ επνρή ηεο καδηθήο νξγάλσζεο θαη έρεη σο φξακά 

ηεο ηελ απειεπζέξσζε ησλ ιαψλ απφ ηελ πνιηηηθή θπξηαξρία θαη ηελ νηθνλνκηθή 

εθκεηάιιεπζε (Kinna, 2005., ζ. 3). Δηδηθφηεξα, ε αλαξρία ζπλδέεη ην θξάηνο κε ηελ 

αίζζεζε ηεο θαηαπίεζεο θαη επηδηψθεη παξάιιεια ηελ θαηάξγεζε ησλ λφκσλ θαη ηε 

δεκηνπξγία κίαο θνηλσληθήο ηάμεο134, ελψ βαζηθή επηδίσμε ηεο ξηδνζπαζηηθήο 

αξηζηεξήο ηδενινγίαο είλαη ε αλαθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο 

αληζφηεηαο ηνπ εηζνδήκαηνο ζην θνηλσληθφ πιαίζην (Visseretal, 2014, ζ. 554). 

 

 
2.5. Ο εμηξεκηζκφο ησλ λέσλ 

 

Γεδνκέλνπ φηη φπσο δηαπηζηψζεθε ζηελ ππνελφηεηα αλαθνξηθά κε ην πξνθίι ησλ 

εμηξεκηζηψλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνπ πξνζειπηίδεηαη απφ ηηο εμηξεκηζηηθέο 

νξγαλψζεηο είλαη λέα άηνκα, ε δηεξεχλεζε ηνπ εμηξεκηζκνχ ησλ λέσλ απνθηά 

απμεκέλε ζεκαζία. Ηδηαίηεξε έκθαζε θαίλεηαη λα δίλεηαη κεηαμχ απηψλ ζηνπο 

έθεβνπο νη νπνίνη είλαη κία νκάδα επάισηε ζηηο ηδενινγηθέο επηξξνέο, θαζψο δηαλχνπλ 

κία πεξίνδν έληνλεο ςπρνθνηλσληθήο αλάπηπμεο κε βαζηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά ηελ 

αλαδήηεζε ηεο νληνινγηθήο αζθάιεηαο θαη ηελ εδξαίσζε ηεο ηδενινγηθήο 

ηαπηφηεηαο135. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε ειηθία ησλ λέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε εμηξεκηζηηθέο νξγαλψζεηο έρεη κεησζεί ζηα 13, 14 ή 15  έηε136. 

Ο Davydov (2015) εληνπίδεη ζηελ έξεπλά ηνπ ηα παξαθάησ πέληε αίηηα πνπ 

αθνινπζνχλ, ζηα νπνία νθείιεηαη ν λεαληθφο εμηξεκηζκφο137: 

 Ο ξνκαληηζκφο ησλ λέσλ ιφγσ ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ε πξνζπάζεηά ηνπο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά θαη λα μεπεξάζνπλ εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλε. χκθσλα κε 

ηνλ Vygotskii ζε απηή ηελ ειηθία ππάξρεη «θπξηαξρία ηνπ ξνκαληηζκνχ» ζηα 

πιαίζηα ηεο νπνίαο νη λένη αλαδεηνχλ ηελ πεξηπέηεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ 

 

132 Heywood, 1997/2006, ζ. 89. 
133 Ibid. 
134Heywood, 2007, ζζ. 130-150. 
135Aly θ.ά., 2014,  ζ. 373. 
136Nordbruch, 2016, ζ. .3. 
137 Davydov, 2015, ζ. 149-155. 
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εξσηζκφ138, ελψ επίζεο ππάξρεη θαη «θπξηαξρία ηεο πξνζπάζεηαο», ζηελ νπνία νη 

λένη ξέπνπλ πξνο ηελ αληίζηαζε γηα λα μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα, θάηη πνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εηξήλεο θαη ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ εκθαλίδεηαη σο δηακαξηπξία. 

 Ζ ηαχηηζε κε εμηξεκηζηέο ζρεηίδεηαη κε ηε ηάζε ησλ λέσλ λα απαμηψλνπλ ηηο 

θνηλσληθέο λφξκεο θαη αμίεο, αλαδεηψληαο άιιεο κε απνδεθηέο κέζα απφ ηε 

δεκηνπξγία εμηξεκηζηηθψλ ζπκκνξηψλ. Σν γεγνλφο απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ελίζρπζε ηεο δηθήο ηνπο αληίιεςεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο πνπ πεηπραίλνπλ κέζα απφ 

ηε δηακφξθσζε κίαο εμηξεκηζηηθήο ζέζεο πξνο κηα δηαθνξεηηθή εζληθφηεηα ή 

ζξεζθεπηηθή νκάδα, ε νπνία αηζζάλνληαη φηη απεηιεί ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο θαη 

ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ. 

 Ο ζρεκαηηζκφο ελφο απηαξρηθνχ ζπκπιέγκαηνο πξνζσπηθφηεηαο γηα αθιφλεην 

ζεβαζκφ ησλ αξρψλ κέζα ζε κηα νκάδα, ππεξβνιηθή αλεζπρία γηα ηα ζέκαηα ηεο 

θαηάζηαζεο θαη ηεο εμνπζίαο, ζηεξεφηππεο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο θαη 

κηζαιινδνμία πξνο ηελ αβεβαηφηεηα. πρλά, νη έθεβνη επηιέγνπλ σο ζηφρνπο ηνπο 

αλζξψπνπο δηαθνξεηηθήο θπιήο, εζληθφηεηαο ή ζξεζθείαο, πεξηζσξηνπνηεκέλνπο 

αλζξψπνπο (αζηέγνπο, ηνμηθνκαλείο) πνπ θαηέρνπλ δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο 

απφςεηο ή αθφκα θαη δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο ζηε κνπζηθή θαη ζηα ζπνξ. 

 Ζ θνπιηνχξα ηεο βίαο πνπ έρεη ξίδεο ζηελ θνηλσλία. 

 Ζ ξνπή πξνο ηελ εμηξεκηζηηθή ζπκπεξηθνξά απφ ηηο δπζκελείο θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηε δπζαξέζθεηα ησλ αηφκσλ σο πξνο απηέο. 

Έξεπλεο ππνδεηθλχνπλ επίζεο φηη νη λένη ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη 

έλα επίπεδν εθπαίδεπζεο, αιιά έρνπλ ιίγεο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο θαη θακία 

επθαηξία λα εθθξάζνπλ δηαθσλία ή λα ζπκκεηάζρνπλ επνηθνδνκεηηθά ζηηο πνιηηηθέο 

δηαδηθαζίεο, ζεσξνχληαη σο νκάδα πηζαλψλ πξνζιήςεσλ γηα φζνπο ππνθηλνχλ ηνπο 

άιινπο ζηε βία139. Απφ ηελ άιιε, παξάγνληεο φπσο ε θηψρεηα, ε αληζφηεηα, ε αίζζεζε 

ηεο αδηθίαο, ε δηαθζνξά, ε αδχλακε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ  ζε  ξηδνζπαζηηθνπνίεζε  θαη  βίαην  εμηξεκηζκφ140.  Παξάιιεια,  ζηελ 

 
 

138  Vygotskjii, L.S. (1984). Sobranie sochinenni, Detskaia psikhologiia, 4 (6), Moscow, ζ. 37 ζε ibid ζ. 

149. 
139Paffenholz, T. & Brede, D. (2004). Lessons Learnt from the German Anti-Terrorism Package (ATP), 
Deutches Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Eschborn, 40-48. ζε UNICEF, 

2009, ζ. 14. 
140Difraoui, A. E. (2017). The role of culture in preventing and reducing violent extremism, MORE 

EUROPE–external cultural relations, ζ. 1. Αλαθηήζεθε ζηηο 6 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

http://www.moreeurope.org/sites/default/files/paper_role_of_culture_pve_more_europe_28.09.2017 

0.pdf. 

http://www.moreeurope.org/sites/default/files/paper_role_of_culture_pve_more_europe_28.09.2017__0.pdf
http://www.moreeurope.org/sites/default/files/paper_role_of_culture_pve_more_europe_28.09.2017__0.pdf
http://www.moreeurope.org/sites/default/files/paper_role_of_culture_pve_more_europe_28.09.2017__0.pdf
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πεξίπησζε ησλ εθήβσλ κεηαλαζηψλ, εθείλνη κπαίλνπλ ζπρλά ζηε δηαδηθαζία ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο εμαηηίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζπκνχ πνπ ηνπο δεκηνπξγνχληαη 

απφ ην γεγνλφο φηη παξφηη απνηεινχλ δεχηεξεο γεληάο Μνπζνπικάλνπο εμαθνινπζνχλ 

λα ζεσξνχληαη κεηαλάζηεο θαη λα κελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία141. 

 

 
2.6. Υαξαθηεξηζηηθά εμηξεκηζηψλ 

 

Ζ ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ζαλ θαηλφκελν αθνξά δηάθνξα ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά πνιχ δχζθνιε ηε ζθηαγξάθεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνθίι ηνπ 

αηφκνπ πνπ είλαη επάισην ζε αθξαίεο ηδενινγίεο142. Ο Christmann (2012), κέζα απφ 

κία ζπζηεκαηηθή επηζθφπεζε πεγψλ, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ηζιακηθή 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε θαη ηξνκνθξαηία αθνξνχλ έλαλ πνιχ εηεξνγελή πιεζπζκφ κε 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πνηθίιινπλ φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, ην νηθνγελεηαθφ  

ππφβαζξν, ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ην εηζφδεκά ηνπο143. 

Χζηφζν, ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία ζηελ αλάγθε αλαγλψξηζεο 

ησλ αηφκσλ πνπ είλαη επάισηα ζηνλ πξνζειπηηζκφ απφ ξηδνζπαζηηθέο νξγαλψζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνχλ θαηάιιειεο πξαθηηθέο παξέκβαζεο. ε γεληθέο 

γξακκέο πην επάισηνη απέλαληη ζηελ εμηξεκηζηηθή ηδενινγία είλαη άηνκα λεαξήο 

ειηθίαο, δπζαξεζηεκέλνη θαη απνμελσκέλνη πνπ αλαδεηνχλε κία ζεηηθή ηαπηφηεηα144. 

ην πιαίζην απηφ, πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ επηρεηξήζεη φρη λα νξίζνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξνθίι αηφκνπ, αιιά λα εμαθξηβψζνπλ αλ ππάξρνπλ νκνηφηεηεο ζε 

ραξαθηεξηζηηθά αηφκσλ κε έληνλα εμηξεκηζηηθή δξάζε. 

Οη Russell θαη Miller (2008), θάλνληαο κία έξεπλα ζε ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο, 

θαηάθεξαλ λα βγάινπλ θάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ 

νξγαλψζεσλ ησλ νπνίσλ ηα ραξαθηεξηζηηθά εξεπλήζεθαλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά 

αθνξνχζαλ ηνκείο φπσο ε ειηθία, ην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ππφβαζξν, νη ζπνπδέο, 

ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε θαηαγσγή θ.ά. Δηδηθφηεξα, ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία 

νδεγήζεθαλ ήηαλ: 

 

 

 

 
 

141 Bizina & Gray, 2014, ζ. 73. 
142 Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο Γ/λζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο & ΚΔΜΔΑ, 2016β, ζει. 7. 
143Christmann, 2012, ζ. 4. 
144Bhui, 2012, ζ. 3. 
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 Ζ ζπλήζεο ειηθία ησλ ηξνκνθξαηψλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ νκάδσλ πνπ 

δηεξεπλήζεθαλ ήηαλ 22-25 έηε. 

 Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία πνπ εθηειεί ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο απνηειεί 

αληξηθφ πιεζπζκφ. Παξφηη ππήξμαλ πεξηπηψζεηο γπλαηθψλ πνπ αλέιαβαλ 

εγεηηθνχο ξφινπο ζε ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο, δηαπηζηψλεηαη φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ αλαιακβάλνπλ ππνζηεξηθηηθνχο ξφινπο ζηε δξάζε 

ησλ νξγαλψζεσλ, γηαηί θαίλεηαη λα είλαη ζε απηέο πην απνηειεζκαηηθέο ζε 

ζρέζε κε ηνπο άληξεο. 

 Οη πεξηζζφηεξνη ήηαλ αλχπαληξα κέιε πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη άλεζε ζηελ 

κεηαθίλεζε θαη πξνζήισζε ζε έλαλ επαλαζηαηηθφ ζθνπφ. 

 Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αζηηθνχο ηξνκνθξάηεο είλαη είηε ληφπηνη είηε έρνπλ 

δήζεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ πφιε ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

 Αλήθαλ ζε κεζαίεο ή θαη πςειέο θνηλσληθέο ηάμεηο κε γνλείο πνπ εξγάδνληαλ 

ζε θαηαμησκέλα θνηλσληθά επαγγέικαηα. 

 Σφζν ηα κέιε φζν θαη νη αξρεγνί ησλ νκάδσλ είραλ πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν 

θαη ζπγθεθξηκέλα είραλ ιάβεη παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε ή ήηαλ 

θνηηεηέο, ελψ νη ηνκείο ζπνπδψλ ηνπο ζρεηίδνληαλ θπξίσο κε ηηο αλζξσπηζηηθέο 

επηζηήκεο 

 Όζνη εξγάδνληαλ ήηαλ θπξίσο δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, γηαηξνί, ηξαπεδηθνί 

ππάιιεινη, δηθεγφξνη, κεραληθνί, δεκνζηνγξάθνη, θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ 

θ.ά. 

 Οη ηδενινγηθέο ηάζεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ θαη ε 

πνιηηηθή ηνπο θηινζνθία ζρεηίδνληαλ κε ηελ αλαξρία, ηνλ Μαξμηζκφ- 

Λεληληζκφ θαη ηνλ εζληθηζκφ145. 

Αμίδεη επηπιένλ λα αλαθεξζεί φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, σο απηφρεηξεο βνκβηζηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη παηδηά, φπσο δηαπίζησζε κία κειέηε ηεο Απνζηνιήο Βνήζεηαο 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζην Αθγαληζηάλ γηα ηνπο βνκβηζηέο απηνθηνλίαο ζηε ρψξα. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, κεξηθνί απφ ηνπο βνκβηζηέο ήηαλ παηδηά ειηθίαο 11 έσο 15 

εηψλ πνπ είηε αλαγθάζηεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ είηε εμαπαηήζεθαλ, ελψ θαηέιεμαλ φηη 

 

 

 

 
 

145Russel. C. A. & Miller, B. H. (2008). Profile of a terrorist, Studies in Conflict & Terrorism, 1 (1), ζζ. 

19-29. doi: 10.1080/10576107708435394. 

https://www.tandfonline.com/uter20
https://doi.org/10.1080/10576107708435394
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ηα παηδηά πνπ επηιέγνληαη είλαη παηδηά θησρά θαη ακφξθσηα θαη αληινχληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηηο καλδξάζεο (ηζιακηθά ζξεζθεπηηθά ζρνιεία)146. 

 

 
Δλδείμεηο ξηδνζπαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

 

Παξφηη νη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

λα κπνξνχλ λα απνηεινχλ ππνρξεσηηθά ζεκάδηα εμηξεκηζηηθήο δξάζεο, έρεη γίλεη 

πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθέο ελδείμεηο γηα ηε δξάζε θαη ηηο πεπνηζήζεηο ελφο 

αηφκνπ. Μεξηθά ζεκάδηα πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ελδείμεηο φηη έλα άηνκν έρεη 

κπεη ζε δηαδηθαζία ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, είλαη ηα αθφινπζα147: 

 Δκθάληζε ζπκπεξηθνξάο αλαδήηεζεο ηαπηφηεηαο 

 Γεκηνπξγία ζρέζεσλ κε άηνκα άιισλ αηφκσλ 

 Αληίδξαζε ιφγσ δηαθξίζεσλ 

 Έθθξαζε αθξαίσλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ην θξάηνο θαη ηνπο ζεζκνχο 

 Υξήζε εθθξάζεσλ «εκείο θαη νη άιινη» 

 Δθδήισζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο κηθξήο θιίκαθαο 
 

Δηδηθφηεξα, γίλεηαη κία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ελδείμεσλ πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ 

γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ελδερφκελεο δηαδηθαζίαο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη γηα 

ελδερφκελε πξνεηνηκαζία ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ, ζηηο νπνίεο θαηεγνξίεο γίλεηαη 

κία πην αλαιπηηθή απαξίζκεζε ζεκαδηψλ πνπ κπνξνχλ νδεγήζνπλ ζε πηζαλέο 

ππνζέζεηο γηα ηε δξάζε ελφο αηφκνπ. Οη ελδείμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλαγλψξηζε 

ελδερφκελεο δηαδηθαζίαο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζζνχλ 

ελδερνκέλσο θαη ζε έλα ζρνιηθφ πιαίζην είλαη: 

 Αιιαγέο ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ζηα πιαίζηα 

ελζσκάησζεο ζηε ηαπηφηεηα κίαο νκάδαο. 

 Ξαθληθή πηνζέηεζε δηαθνξεηηθήο ελδπκαζίαο κε ξνχρα κε ζπγθεθξηκέλεο 

θίξκεο, ρξψκαηα, ζηάκπεο, ζπλζήκαηα ή πνπ λα ζρεηίδνληαη κε θάπνηα 

ζξεζθεπηηθή παξάδνζε. 

 Αιιαγή νλφκαηνο θαη ρξήζε ςεπδσλχκσλ 
 

 

 

146UNICEF, 2009, ζ. 13. 
147Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο Γ/λζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο & ΚΔΜΔΑ, 2016α, ζ. 13. 

https://childrenandarmedconflict.un.org/publications/MachelStudy-10YearStrategicReview_en.pdf%20%C3%8F%C6%92.%2013
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 Σαηνπάδ 

θαη Έξεπλα» 

 Καηνρή θαη ρξήζε εμνπιηζκνχ θαη αμεζνπάξ (π.ρ. ζηξαηησηηθή έλδπζε) 

 Αιιαγή θνπξέκαηνο (κεξηθφ ή νιηθφ μχξηζκα θεθαιήο) 

 Τπεξβνιηθή ελαζρφιεζε κε βίαηεο/καρεηηθέο πνιεκηθέο ηέρλεο 

 Αιιαγή ζηνλ ηξφπν δηαζθέδαζεο 

 Απνκφλσζε απφ νηθνγέλεηα, θίινπο, παξέεο 

 Αηθλίδηα δηαθνπή ηνπ ζρνιείνπ/ζπνπδψλ/δξαζηεξηνηήησλ 

 πλαλαζηξνθή κφλν κε ηα άηνκα ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο 

 πκκεηνρή ζε θιεηζηέο ζπλαληήζεηο/εθδειψζεηο ζξεζθεπηηθνχ/ηδενινγηθνχ 

ραξαθηήξα 

 Δθηελήο ρξήζε δηαδηθηχνπ θαη επίζθεςε ζειίδσλ κε ξηδνζπαζηηθφ πεξηερφκελν 

θαη κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

 Τηνζέηεζε βίαηνπ θαη αθξαίνπ ιφγνπ 

 Υξήζε ξηδνζπαζηηθήο/εμηξεκηζηηθήο νξνινγίαο/εμχκλεζε βίαο 

 Καηνρή πιηθνχ εμηξεκηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ (θπιιάδηα, βηβιία, CDs, DVDs) 

 Πξνζβιεηηθή ζηάζε θαη δηάπξαμε κηθξψλ παξαβάζεσλ απφ αζέβεηα απέλαληη 

ζε δεκνθξαηηθνχο. θξαηηθνχο ζεζκνχο (π.ρ. πξφθιεζε θζνξψλ ζε θπβεξλεηηθά 

θηίξηα, αλαγξαθή ζπλζεκάησλ, ζπκκεηνρή ζε θαηαιήςεηο θηηξίσλ) 

 Σαμίδηα ζε πεξηνρέο εληάζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ, ζπλδπαζηηθά κε ηελ χπαξμε 

ζεκαδηψλ (ηξαχκαηα, νπιέο, αθξσηεξηαζκνί, πξνβιήκαηα ζηελ φξαζε, αθνή, 

βάδηζε)148. 

 

 
πκπεξάζκαηα 

 

Ο εμηξεκηζκφο θαη ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο θχζεο ηνπο 

δελ επηηξέπνπλ ηελ νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ηνπο, γεγνλφο πνπ απνηειεί εκπφδην ζηνλ 

ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ θαη θνηλψλ πνιηηηθψλ θαη παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξφιεςή ηνπο. 

Ζ ίδηα ζχγρπζε επηθξαηεί θαη φζνλ αθνξά ηνπο φξνπο ηνπ εμηξεκηζκνχ, ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο, νη νπνίνη πνιιέο θνξέο παξνπζηάδνληαη 

λα ζπγρένληαη κεηαμχ ηνπο. εκαληηθφ είλαη λα δηεπθξηληζηεί φηη θαλέλα απφ ηα δχν 

θαηλφκελα δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ππνρξεσηηθά ζε ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο. Σφζν ε 

 

 

148 Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο Γ/λζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο & ΚΔΜΔΑ, 2016α, ζζ. 14-16. 
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ξηδνζπαζηηθνπνίεζε φζν θαη ν εμηξεκηζκφο απνηεινχλ πνιππαξαγνληηθά θαηλφκελα 

θαη νθείινληαη ζε πνηθίινπο παξάγνληεο πνπ ζπλππάξρνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ 

ηνπο. Κάπνηνη απφ απηνχο πνπ ηνπο νδεγνχλ ζηελ πηνζέηεζε ξηδνζπαζηηθψλ ηδεψλ 

κπνξεί λα είλαη ηα πξνζσπηθά ηξαχκαηα, ην αίζζεκα αδηθίαο, ε νξγή, ε αλάιεςε 

δξάζεο γηα κία εζηθή αηηία, ε νηθνγέλεηα, νη ζπλνκήιηθνη, ε θνηλσλία, ε έιιεηςε 

θξηηηθήο ζθέςεο, ε αλππαξμία πξννπηηθψλ απαζρφιεζεο, νη αληζφηεηεο, ε 

παγθνζκηνπνίεζε, ε ξαγδαία ηερλνινγηθή αλάπηπμε ή ν λεαληθφο ξνκαληηζκφο. 

Μεηαμχ απηψλ ζεκαληηθφ ξφιν θαίλεηαη λα παίδεη ε αλαδήηεζε ηεο ηαπηφηεηαο, εηδηθά 

ζηνπο λένπο πνπ θαίλεηαη λα απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ κειψλ 

εμηξεκηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, ηελ νπνία πνιιέο θνξέο αλαδεηνχλ κέζα απφ ηε 

ζπιινγηθή ηαπηφηεηα πνπ ηνπο πξνζθέξεη κία νξγάλσζε. Δπηπξφζζεηα, θαη ηα δχν 

θαηλφκελα ζρεηίδνληαη κε ζξεζθεπηηθνχο ή πνιηηηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη 

θηλεηνπνηνχλ ηα άηνκα λα δξάζνπλ πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη θάπνηα αιιαγή ζε 

θνηλσληθφ επίπεδν. Σέινο, κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ πηζαλέο ελδείμεηο γηα εληνπηζκφ 

ξηδνζπαζηηθνπνηεκέλσλ αηφκσλ θαη γηα έγθαηξε παξέκβαζε, θαζψο θαη ζηνηρεία γηα 

ην πξνθίι ησλ εμηξεκηζηψλ ηα νπνία φκσο δελ είλαη απαξαίηεην λα ηζρχνπλ ζε θάζε 

άηνκν. 
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θαη Έξεπλα» 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΔΞΣΡΔΜΗΜΟ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην επηδηψθεηαη λα παξνπζηαζζεί ν πνιπδηάζηαηνο ξφινο πνπ 

κπνξεί θαη θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ν ηνκέαο ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ πξφιεςε ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηνπ εμηξεκηζκνχ. Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδεηαη ηφζν ν ζεηηθφο 

φζν θαη ν αξλεηηθφο αληίθηππνο πνπ κπνξεί λα έρεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε 

Δθπαίδεπζε φζνλ αθνξά ηελ ελίζρπζε ή φρη βίαησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη αθξαίσλ 

αληηιήςεσλ, ελψ παξάιιεια παξνπζηάδνληαη πξνζεγγίζεηο πξνο πηνζέηεζε απφ ηα 

ζρνιηθά πεξηβάιινληα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ. Έκθαζε 

δίλεηαη επίζεο ζηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πινπνίεζε απνηειεζκαηηθψλ 

παξεκβάζεσλ, θαζψο θαη ζηνλ ξφιν ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δπηπιένλ, 

παξνπζηάδεηαη ε θχζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζηηγκήο θαη 

αλαδεηθλχνληαη πξσηνβνπιίεο φπσο νη δηαπνιηηηζκηθέο δξάζεηο, ν γξακκαηηζκφο ζηα 

κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ν ζξεζθεπηηθφο γξακκαηηζκφο. 

 

 
3.1. Ο ξφινο ηεο Δθπαίδεπζεο ζηε δηακφξθσζε αλζεθηηθψλ 

θνηλσληψλ 

Ζ Δθπαίδεπζε κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πνιχ ηζρπξφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ 

ππεπζχλσλ ράξαμεο πνιηηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε αλζεθηηθφηεηαο θαη έρεη ππνζηεξηρηεί 

απφ ην Παγθφζκην Φφξνπκ Καηαπνιέκεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο σο κία απφ ηηο βαζηθέο 

ηνπ πξνηεξαηφηεηεο149. Ο ζεκαληηθφο ξφινο ηεο ζηελ πξφιεςε ησλ θαηλνκέλσλ βίαο 

έγθεηηαη ζην φηη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ άκβιπλζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, ζε δνκηθφ 

επίπεδν κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ 

πνιηηψλ ζηα ζεζκηθά φξγαλα, ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο κέζα απφ ηε βειηίσζε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ζε επίπεδν ζηάζεσο πξνσζψληαο ηελ 

έληαμε θαη ηνλ ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο150. 

ε έλα ηέηνην πιαίζην, ηα ζρνιεία πξέπεη λα απνηεινχλ ρψξνπο πνπ λα είλαη 

αζθαιείο πξνθεηκέλνπ λα έξζνπλ ζηελ επηθάλεηα θαη λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα νη 

 
 

149Global Counterterrorism Forum. Abu Dhabi Memorandum on Good Practices for Education and 
Countering Violent Extremism, ζ. 1. Αλαθηήζεθε ζηηο 6 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/aussenpolitik/sicherheitspolitik/14Sept19-GCTF- 

Abu-Dhabi-Memorandum_en.pdf. 
150 Dupuy, K. (2009). Education for Peace Building Peace and Transforming Armed Conflict Through 

Education Systems, Save The Children Norway, Oslo ζε Malacuso, 2016, ζ. 6. 

https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/aussenpolitik/sicherheitspolitik/14Sept19-GCTF-Abu-Dhabi-Memorandum_en.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/aussenpolitik/sicherheitspolitik/14Sept19-GCTF-Abu-Dhabi-Memorandum_en.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/aussenpolitik/sicherheitspolitik/14Sept19-GCTF-Abu-Dhabi-Memorandum_en.pdf
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απφςεηο ησλ καζεηψλ, έηζη ψζηε λα γίλεη ζηε ζπλέρεηα επεμεξγαζία ηνπο ζηα πιαίζηα 

ελφο επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ151. Γεληθψο, ηα ζρνιεία θαη ηα παλεπηζηήκηα νθείινπλ 

λα θαιχςνπλ ηελ αλάγθε ησλ λέσλ γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή, θαζψο ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε ελδέρεηαη λα εκπιαθνχλ κε αλεμέιεγθηα καδηθά θηλήκαηα152. ηφρνο ηεο 

Δθπαίδεπζεο είλαη λα παξέρεη κία αζθαιή θαη πβξηδηθή αίζζεζε ηαπηφηεηαο 

πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη ηελ έληαμε ησλ λέσλ ζε κία απφιπηε ηαπηφηεηα, λα 

ζπκβάιιεη ζηελ εχξεζε δίθαησλ θαη φρη βίαησλ ηξφπσλ απφδνζεο δηθαηνζχλεο, θαη 

ηέινο λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ θξηηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ153. Πξνθεηκέλνπ 

φκσο λα κπνξέζεη ε Δθπαίδεπζε λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

εμηξεκηζκνχ, πξέπεη λα ζπληειέζεη ζηελ αλάπηπμε ηεζζάξσλ βαζηθψλ ζεκείσλ ηα 

νπνία αθνινπζνχλ154: 

 Κξηηηθφο ζεβαζκφο: Σα ζρνιεία σο πεξηβάιινληα πξέπεη λα δηδάμνπλ ζηνπο 

καζεηέο ηνπο κεραληζκνχο εθείλνπο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα μερσξίδνπλ ηη 

λα ζεβαζηνχλ θαη ηη λα απνξξίςνπλ. 

 Κξηηηθή ζθέςε: Πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ε θξηηηθή αλάιπζε εθεκεξίδσλ, 

ηειενπηηθψλ ξεπνξηάδ, αιιά θπξίσο ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο πάλσ ζε 

έλα δήηεκα πνπ εμεηάδεηαη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη δελ ππάξρεη θάπνηα 

πνιηηηθή επηξξνή ζηελ απφδνζή ηνπο. Δπίζεο, απαξαίηεηε είλαη ε εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επεμεξγαζία ακθηιεγφκελσλ ζεκάησλ. Έκθαζε 

πξέπεη αθφκα λα δνζεί ζηελ εθπαίδεπζε ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ 

απνηεινχλ βαζηθή πεγή πιεξνθφξεζεο, θαζψο θαη ζηελ πνιηηηθή εθπαίδεπζε 

ησλ καζεηψλ. 

 Κξίζηκεο αμίεο: Έκθαζε δίλεηαη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ 

εθπαίδεπζε γχξσ απφ απηά, θαζψο παξέρνπλ έλα πιαίζην ζπδήηεζεο θαη 

δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε παξαγφλησλ βίαο. Βαζηθφ θνκκάηη κίαο ηέηνηαο 

πξνζέγγηζεο νθείιεη λα είλαη ε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα δηθά 

ηνπο δηθαηψκαηα. 

 

 

 

 

 
151Malacuso, 2016, ζζ. 10-11. 
152Erikson, E. (1996). Identichnost’: iunost’ i krizis. Moscow, ζε Davydov, 2015, ζ. 150. 
153Davies, n.d., ζ. 20. 
154Ibid, ζζ. 7-18. 
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 Κξηηηθή δξάζε: Μέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη κεηέπεηηα ζηελ νηθνδφκεζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη 

ζηελ αλάιεςε κεκνλσκέλεο δξάζεο γηα αληίζηαζε ζηε βία θαη ηνλ εμηξεκηζκφ. 

ε επίπεδν εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ, νη Sieckelinck, Kaulingfreks & De Winter (2015) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε μεθηλάεη φηαλ έλα παηδί αξρίδεη λα αλαπηχζζεη 

πνιηηηθέο ή ζξεζθεπηηθέο ηδέεο, νη νπνίεο αληηιακβάλεηαη φηη είλαη ηειείσο 

δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ θπξηαξρνχλ είηε γεληθά είηε ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ155. πλεπψο νη έλλνηεο ηεο απνδνρήο θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο απνηεινχλ 

έλλνηεο-θιεηδηά πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ πιαηζίσλ. 

Αληίζηνηρα ν φξνο «αλζεθηηθφηεηα» ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα αλαθέξεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηά ησλ ίδησλ θαη ησλ καζεηεπφκελσλ λα πξνζαξκφδνληαη θαη λα αλαθάκπηνπλ 

απφ πξνθιήζεηο, κε ηξφπνπο πνπ λα πξνάγνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή156. 

Ο Nordbrush (2016) ππνγξακκίδεη ην γεγνλφο πσο φινη νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

είλαη επάισηνη ζηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε157. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ππνζηεξίδεη πσο ην 

ζρνιείν πξέπεη λα επηδηψθεη λα αλαπηχζζεη δεζκνχο κε ηνπο καζεηέο, κέζα απφ ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, 

ελψ νθείιεη λα ζπκβάιιεη ζηελ ελδπλάκσζή ηνπο κε ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηνπο 

ζθέςεο γηα ηελ επεμεξγαζία ακθηιεγφκελσλ ζεκάησλ (ηαπηφηεηαο, ζξεζθείαο, θχινπ 

θαη δηεζλψλ ζπγθξνχζεσλ). Παξάιιεια, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζην λα αληηθαηνπηξίδεη 

ηελ πνηθηινκνξθία ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ κε δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν θαη 

ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο θαη ζηε δηακφξθσζε απνηειεζκαηηθψλ δνκψλ ππνζηήξημεο 

θαη ηζρπξψλ ηνπηθψλ δηθηχσλ πνπ λα δξάζνπλ πξηλ ηελ εκθάληζε πεξηζηαηηθψλ βίαηνπ 

εμηξεκηζκνχ. 

Όζνλ αθνξά ηνλ ζξεζθεπηηθφ εμηξεκηζκφ, νη Ghosh, Chan, Manuel & Dililulati 

(2016) ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε δηεξεχλεζεο ηνπ ξφινπ πνπ κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη ε Δθπαίδεπζε ζηελ πάηαμή ηνπ πξηλ ηε δηακφξθσζε ξηδνζπαζηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη κεηά ηελ αλάπηπμή ηνπο ε  

 
 

155 Sieckelinck, Kaulingfreks & De Winter, 2015, ζ. 330. 
156UNESCO, IIEP, PEIC, & IBE (2015b). Safety, resilience, and social cohesion: A guide for education 
sector planners-Βooklet 1: Over view incorporating safety, resilience, and social cohesion in education 

sector planning, Paris, ζ. 7. Αλαθηήζεθε ζηηο 6 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

http://education4resilience.iiep.unesco.org/sites/default/files/booklets/1_planning_en.pdf. 
157 Nordbrush, 2016, ζ. 2. 

http://education4resilience.iiep.unesco.org/sites/default/files/booklets/1_planning_en.pdf
http://education4resilience.iiep.unesco.org/sites/default/files/booklets/1_planning_en.pdf
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απνξηδνζπαζηηθνπνίεζε απαηηεί απνδφκεζε πνιχπινθσλ ηδενινγηψλ, πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα καθξνπξφζεζκε ζαλ δηαδηθαζία. Απνζηνιή ηεο Δθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε 

ηνπο ίδηνπο είλαη λα εκπνδίζεη ηε κεηάβαζε ησλ αηφκσλ ζε επφκελα ζηάδηα ζηελ 

αιπζίδα θνληακεληαιηζκφο-εμηξεκηζκφο-ξηδνζπαζηηθνπνίεζε-ηξνκνθξαηία158. ε 

απηφ ην πιαίζην, απαξαίηεην είλαη ε Δθπαίδεπζε λα αθνξά ηφζν ηα άηνκα πνπ είλαη 

πεξηζζφηεξν επάισηα ζην λα κεηαβνχλ ζε επφκελα ζηάδηα ηεο αιπζίδαο, φζν θαη ηα 

άηνκα ηα νπνία κέζα απφ ηε δξάζε ηνπο νδεγνχλ άιια άηνκα ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε, 

αιιά θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ εχξεζε δηεμφδσλ γηα ηνπο καζεηέο κέζα απφ ηελ έθθξαζε 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη ηελ ηνπηθή 

θνηλφηεηα 159. 

 

 

3.2. Αξλεηηθφο ξφινο Δθπαίδεπζεο 

 
Δθηφο απφ ηνλ ζεηηθφ αληίθηππν πνπ κπνξεί λα έρεη ν ηνκέαο ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ 

πξφιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ ησλ λέσλ, ε 

Δθπαίδεπζε κπνξεί λα ζπληειέζεη θαη ζηνλ αθξηβψο αληίζεην ζηφρν, δειαδή απηφλ ηεο 

ππνζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο ξηδνζπαζηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη ζηελ έληαμε λέσλ ζε 

εμηξεκηζηηθέο νξγαλψζεηο. ηελ Δπξψπε έρνπλ ππάξμεη πεξηπηψζεηο ζην παξειζφλ 

ζηηο νπνίεο ε Δθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ελίζρπζε θνηλσληθψλ αλαηαξαρψλ 

κε ρξήζε πξνπαγαλδηζηηθψλ κέζσλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο λαδηζηηθήο 

Γεξκαλίαο160. 

Σα παλεπηζηήκηα εηδηθφηεξα απνηεινχλ βαζηθνχο ρψξνπο ζηξαηνιφγεζεο κειψλ 

ζε νκάδεο, θάηη πνπ θαίλεηαη θαη απφ ηνλ κεγάιν αξηζκφ θνηηεηψλ θαη 

παλεπηζηεκηαθψλ απνθνίησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο161. 

Δηδηθφηεξα, νη λένη πνπ έρνπλ ιάβεη θάπνηα εθπαίδεπζε ζηε δσή ηνπο απνηεινχλ 

ζηφρνπο γηα ηηο εμηξεκηζηηθέο νξγαλψζεηο, νη νπνίεο επηδηψθνπλ λα δηαζέηνπλ κία 

κνξθσκέλε εγεζία κε πνιηηηθνχο ή ηδενινγηθνχο παξάγνληεο σο θίλεηξα θαη λα ηελ 

αμηνπνηνχλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε έλνπισλ εμεγέξζεσλ162. Παξάιιεια, ζε επίπεδν 

 
 

158Ibid, ζ. 121. 
159Ibid, ζζ. 126-129. 
160 Malacuso, 2016, ζ. 1. 
161Russel & Miller, 2008, ζ. 29. 
162McLean, L., Hilker & McAslan Fraser, E. (2009). Youth Exclusion, Violence, Conflict and Fragile 
States, Social Development Direct, ζ. 23. Αλαθηήζεθε ζηηο 6 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

http://www.gsdrc.org/docs/open/con66.pdf. 

http://www.gsdrc.org/docs/open/con66.pdf
http://www.gsdrc.org/docs/open/con66.pdf
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ζρνιηθνχ πιαηζίνπ, νη Cammarota & Romero (2016) ηνλίδνπλ φηη κέζα απφ ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ πξνσζνχληαη ζρέζεηο εμνπζίαο, νη νπνίεο εθδειψλνληαη θαη θαηά 

ηελ αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ163. ρέζεηο εμνπζίαο 

εθδειψλνληαη επίζεο θαη κέζα απφ ηε ρξήζε ξαηζηζηηθνχ ιφγνπ ν νπνίνο παξαηεξείηαη 

ζηα ζρνιηθά πιαίζηα164, θαζψο θαη ζηελ ππνθεηκεληθή αμηνιφγεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ ζπνπδαζηψλ165. 

Σα ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ σο επηιεθηηθνί νξγαληζκνί, νη νπνίνη κέζα απφ ηελ 

αλάπηπμε αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ καζεηψλ έρνπλ σο απνηέιεζκα, φζνη δελ 

αλαπηχζζνπλ κία ζεηηθή θνηλσληθή ηαπηφηεηα φπσο νη θαιχηεξνη καζεηέο, λα δνχλε 

κέζα ζε έληνλεο αλεζπρίεο. Ζ αλάπηπμε ηέηνησλ ζπλαηζζεκάησλ νδεγεί κε ηε ζεηξά 

ηεο ζε εθδήισζε ζπγθξνχζεσλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην θαη αηζζήκαηα απνηπρίαο πνπ 

ζπλδένληαη άηππα κε ηελ εζληθφηεηά ηνπο166. Γεληθά ηα ζρνιεία σο κηθξνγξαθίεο ηεο 

θνηλσλίαο έρνπλ ηελ ηάζε λα αλαπαξάγνπλ ηεξαξρηθέο ζρέζεηο θαη ζηεξενηππηθέο 

αληηιήςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πνιηηηζκηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ θεθάιαην ησλ 

λέσλ, ζπκβάιινληαο ζηελ απνμέλσζή ηνπο απφ ην ζχλνιν167. 

Ζ πξφζβαζε ζηελ Δθπαίδεπζε απνηειεί δείθηε ηζφηεηαο θαη δπλαηφηεηαο 

κείσζεο ησλ αληζνηήησλ ηηο νπνίεο αληηθαηνπηξίδεη ζε θνηλσληθφ επίπεδν168. 

Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε άληζε πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε πνπ παξαηεξείηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζε παγθφζκην επίπεδν, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ εθδήισζε βίαησλ 

ζπκπεξηθνξψλ θαη εληφο ησλ ζρνιηθψλ πιαηζίσλ. Παξφηη σζηφζν ε έιιεηςε 

πξφζβαζεο ζηελ Δθπαίδεπζε κπνξεί λα απμήζεη ηε πηζαλφηεηα αλάπηπμεο βίαησλ 

ζπκπεξηθνξψλ, απφ ηελ άιιε πιεπξά ε αχμεζε ηεο πξφζβαζεο ζε ζρνιεία θαη 

παλεπηζηήκηα δελ απνηειεί ιχζε169. 

Οη εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ πξφιεςε ησλ ζπγθξνχζεσλ, παξφηη 

ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο έληαμεο, ηνπ ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο 

αλνρήο ζηα ζρνιηθά πιαίζηα, θαίλεηαη λα έρνπλ ηειηθά αληίζεηα θαη αξλεηηθά 

 
 

163 Cammarota & Romero, 2016, ζ. 10. 
164Cammarota, J., & Romero, A. (2006). A critically compassionate intellectualism for Latino/a students. 

Multicultural Education , 14 (2), 16-23 ζε Daniels, E., Harnischfeger, A. & Hos, R. (n.d.). Youth as 

active agents: Counter-narrating the source of reform, ζ. 10. Αλαθηήζεθε ζηηο 6 Ννεκβξίνπ, 2018, από 
http://www.academia.edu/1650292/Youth_as_active_agents_Counternarrating_the_source_of_reform . 
165Ibid, ζ. 9. 
166Davies, n.d., ζ. 5. 
167Daniels, n.d., ζ. 8. 
168Phyllis, 2012, ζ. 13. 
169 Ibid. 

http://www.academia.edu/1650292/Youth_as_active_agents_Counternarrating_the_source_of_reform
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απνηειέζκαηα νδεγψληαο ζηνλ ζηηγκαηηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ θαη ζηελ 

εδξαίσζε πξνθαηαιήςεσλ170. Μέρξη ζηηγκήο έρνπλ δηακνξθσζεί πνιηηηθέο νη νπνίεο 

επηθεληξψλνληαη ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, παξακειψληαο 

ηηο πξψηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο κε απνηέιεζκα λα ράλνληαη πνιιέο ζεκαληηθέο 

επθαηξίεο πξφιεςεο ησλ θαηλνκέλσλ, ελψ ε πεξηνξηζκέλε γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο έρεη νδεγήζεη ζην λα δνζεί έκθαζε ζηελ επηηήξεζε θαη ηνλ 

εληνπηζκφ πηζαλψλ ξηδνζπαζηψλ, κε απνηέιεζκα λα επηθξαηεί δπζπηζηία θαη 

δαηκνλνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ171. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ν αξλεηηθφο ηνπ αληίθηππνο 

εληνπίδεηαη θαη ζε κεκνλσκέλα καζήκαηα. Δηδηθφηεξα, ν ηξφπνο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, ν ηξφπνο πνπ δηδάζθεηαη κπνξεί λα δψζεη κία αξλεηηθή ρξνηά 

φηαλ δίλεηαη έκθαζε ζηε βία, θαη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο απνδνρήο ζπγθεθξηκέλσλ 

πεπνηζήζεσλ θαη γεγνλφησλ, ή θαη ησλ πξνζσπηθψλ απφςεσλ ησλ θαζεγεηψλ ηηο 

νπνίεο παξνπζηάδνπλ σο παγησκέλεο αιήζεηεο172. 

 

3.3. χγρξνλεο πξνθιήζεηο θαη ε δξάζε ηνπ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο 

ζήκεξα 

 
Παξφηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δνζεί έκθαζε ζηελ αλάπηπμε καθξνπξφζεζκσλ 

πξνιεπηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηνλ βίαην εμηξεκηζκφ θαη ηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε, 

εληνπίδνληαη πνιιέο πξνθιήζεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ νηθνδφκεζε αλζεθηηθφηεηαο έλαληί ηνπο. Ζ έιιεηςε 

νπζηαζηηθήο θαηαλφεζεο ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο δελ αθήλεη ην πεξηζψξην 

δηακφξθσζεο απνηειεζκαηηθψλ πξνιεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

εθείλσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη νη πεξηζζφηεξεο 

πνιηηηθέο πνπ δηακνξθψλνληαη γηα ηνλ ρψξν ηεο Δθπαίδεπζεο λα πεξηνξίδνληαη ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ζηε ρξήζε ησλ ζρνιείσλ σο ρψξνπο 

εληνπηζκνχ αηφκσλ κε ξηδνζπαζηηθή ζπκπεξηθνξά, γεγνλφο πνπ έρεη νδεγήζεη ζηε  

 

 

 

 

170Richards, A. (2011). The Problem with „Radicalization‟: The Remit of „Prevent‟ and the Need to 

Refocus on Terrorism in the UK. International Affairs, 87 (1), 143–52. doi:10.1111/j.1468- 

2346.2011.00964.x. ζε Malacuso, 2016 ζ. 6. 
171Malacuso, 2016, ζ. 1 
172Davydov, 2015, ζ. 154. 
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ζηνρνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ θαη θπξίσο κνπζνπικάλσλ πνπ κπαίλνπλ ζην 

ζηφραζηξν173. 

ε πνιηηηθέο ηέηνηεο θχζεσο, επεξεάδεηαη αξλεηηθά θαη ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο θαινχληαη λα 

εληνπίζνπλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ ξηδνζπαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζην ζρνιείν ηνπο ρσξίο 

λα έρνπλ αλαπηχμεη ζρεηηθέο δεμηφηεηεο, ρσξίο λα ππάξρεη αληηθεηκεληθφο ηξφπνο 

κέηξεζεο ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα ππάξρεη θίλδπλνο λα 

βαζίζνπλ απηή ηελ έξεπλα ζε πξνζσπηθέο ηνπο πξνθαηαιήςεηο θαη λα νδεγεζνχλ ζηνλ 

εληνπηζκφ ιάζνο αηφκσλ174. 

ε γεληθφ επίπεδν ζηε ηππηθή εθπαίδεπζε δελ ζεκεηψλνληαη πνιιέο πξνζπάζεηεο 

γηα ηελ πξφιεςε ηνπ εμηξεκηζκνχ ησλ λέσλ175. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ελ κέξεη θαη 

ζην φηη δαπαλνχληαη πνιχ κεγαιχηεξα ρξεκαηηθά πνζά γηα ζηξαηησηηθέο δαπάλεο παξά 

γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη άιινπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε 

ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο εηξήλεο176. Παξφηη, παξαηεξνχληαη ζρέδηα 

πξφιεςεο ηνπ εμηξεκηζκνχ απφ ζρνιεία, εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηε 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο είλαη αθφκα ακθίβνιε177. 

Δλδερνκέλσο ην γεγνλφο απηφ λα νθείιεηαη ζην φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί δελ έρνπλ 

επαξθψο ππνζηεξηρζεί πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα αλαπηχμνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα 

ησλ καζεηψλ γηα λα αληηζηαζνχλ ζηελ εμηξεκηζηηθή ηδενινγία (Ghosh, Manuel, Chan, 

Dilimulati & Babae, 2016, ζ. 5). Απηφ είλαη θάηη πνπ εληζρχεηαη θαη απφ ην ππάξρνλ 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν δελ πεξηιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία ακθηιεγφκελσλ 

ζεκάησλ φπσο απηφ ηεο ηξνκνθξαηίαο, ελψ θαη νη εθπαηδεπηηθνί δελ αηζζάλνληαη ηθαλνί 

λα ην επεμεξγαζηνχλ ζηε ηάμε ηνπο178. 

ε πνιιά ζρνιεία θαη ρψξεο, παξαηεξείηαη σζηφζν ελζάξξπλζε ηεο δξάζεο ησλ 

καζεηψλ ηφζν ζε επίπεδν θνηλφηεηαο φζν θαη ζε επίπεδν ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, 

αιιά θαη παξφηξπλζε ηεο έθθξαζήο ηνπο179. Απνηέιεζκα απηνχ, είλαη λα ππάξρεη 

 
 

173Malacuso, 2016, ζ. 10. 
174 Ibid, ζ. 6. 
175 Davies, 2009, ζ. 184. 
176 Phyllis, 2012, ζ. 11. 
177Khukhlaev, O.E. (2011). Sotsial’no-psikhologicheskii podkhod k razrabotke sposobovsnizheniia 

predubezhdennosti (etnotsentrizma) ζε Miry kul‟tur i kul‟tura mira: Materialy III Vserossiiskoi nauchno- 
prakticheskoi konferentsii Prakticheskaia etnopsikhologiia: aktual’nye problemy i perspektivy razvitiia, 

Moscow, ζ. 119 ζε Davydov, 2015, ζ. 147. 
178Davies, 2009, ζ. 185 
179Davies, n.d., ζ. 19. 
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κεγαιχηεξε επηζπκία ησλ καζεηψλ λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο πάλσ ζε πνιηηηθά 

δεηήκαηα, ζε ζρέζε κε ζρνιεία απφ ηα νπνία εθιείπαλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία180. Ζ 

πνιηηηθή αλεζπρία φκσο επηθεληξψλεηαη πιένλ ζηε ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε181, θαζψο 

ην θαηλφκελν ηνπ ζξεζθεπηηθνχ εμηξεκηζκνχ έρεη πάξεη ηφζν κεγάιε δηάζηαζε σο 

απεηιή πνπ νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο θαη ζηφρνη πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα εληνπίδνληαη πιένλ ζηα καζήκαηα, θαη εηδηθά ζε απηά πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζξεζθεία182. 

Παξάιιεια, ε έιιεηςε εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ θαη νη πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο θαη νη ρακειέο νηθνλνκηθέο απνιαβέο λέσλ κε πνιιά πξνζφληα απφ ηελ 

άιιε, απνηεινχλ επίζεο ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη εδψ θαη πνιιέο 

δεθαεηίεο ε Δθπαίδεπζε, νη νπνίεο απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο θνηλσληθψλ 

ζπγθξνχζεσλ (Barakat & Urdal, 2009, ζ. 4). Δπηπξφζζεηα, ε έιιεηςε πξφζβαζεο ζηελ 

Δθπαίδεπζε απνηειεί απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο, θαζψο ηα παηδηά πνπ κέλνπλ 

έμσ απφ ζρνιηθά πιαίζηα απνηεινχλ εχθνινπο ζηφρνπο γηα εθκεηάιιεπζε θαη 

πξνζειπηηζκφ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζε δέθα επηά θξάηε πνπ 

πιήηηνληαη απφ θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο ηα παηδηά έξρνληαη αληηκέησπα κε ηνλ πφιεκν, 

ελψ 28,5 εθαηνκκχξηα παηδηά ππνινγίδεηαη φηη δελ θνηηνχλ ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε κε ην 55% απηψλ λα είλαη θνξίηζηα183. 

 

 
3.4. Βήκαηα πξνο ηε δηακφξθσζε αλζεθηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ 

Ζ Δθπαίδεπζε κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ζηηο ζηάζεηο θαη λα αλαπηχμεη ηηο δεμηφηεηεο 

ησλ λέσλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ κία θνηλσλία πνπ λα κπνξεί λα 

θαηαπνιεκήζεη θαηλφκελα βίαο θαη κε απνδνρήο. Παξά ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ δίλεηαη 

απφ ηνλ εξεπλεηηθφ ρψξν ζην θνκκάηη ηεο αλάπηπμεο ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ λέσλ, νη 

εξεπλεηέο θαίλεηαη λα κελ ζπκθσλνχλ γχξσ απφ ην πνηα είλαη ηειηθά ε θαιχηεξε 

κέζνδνο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ (Gielen, 2017, ζ. 10). Γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθέο νη πξνζπάζεηεο ζπλεηζθνξάο ηεο Δθπαίδεπζεο ζε απηφλ ηνλ ζηφρν, 

 

 
 

180Ibid. 
181Gearon, 2013, ζ. 130. 
182Ghosh, Chan, Manuel & Dililulati, 2016, ζ. 118. 
183UNESCO, IIEP, PEIC, & IBE, 2015b, ζ. 9. 
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αλαγθαία είλαη ε δξάζε ηφζν ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, φζν θαη ζε ζεζκηθφ 

επίπεδν, δειαδή ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Σα έζλε θαίλεηαη λα επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ εηξελεπηηθή δξάζε ή ηελ 

αλαζπγθξφηεζε κεηά απφ κία ζχγθξνπζε, παξά ζηελ πξνιεπηηθή δξάζε θαη ηελ 

έγθαηξε αλαγλψξηζε θαη επίιπζε βαζηθψλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ ζε ζπγθξνχζεηο. 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη επηηπρήο ε πξφιεςε ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα ρξεηάδεηαη λα πηνζεηήζνπλ ελεξγφ ξφιν, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ ζηνπο πνιίηεο γηα ηελ επίιπζε ησλ θνηλσληθψλ δηαθνξψλ ρσξίο ρξήζε βίαο 

θαη γηα ηνλ θαηεπλαζκφ επηζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ184. Αλαγθαία είλαη επίζεο ε 

αλάπηπμε πξφηππσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα φιεο 

ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ε αλάπηπμε ζεζκηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πηζαλψλ πξνθιήζεσλ κέζα απφ ηελ ελεκέξσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

γηα ηα εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο κε ηα νπνία κπνξεί λα ζπκβάιιεη αληηκεηψπηζε 

παγθφζκησλ πξνθιήζεσλ185. 

Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ησλ ζρνιείσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ γηα ηελ 

πξφιεςε ηνπ εμηξεκηζκνχ είλαη ε αλάπηπμε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηφζν ησλ καζεηψλ 

φζν θαη ησλ θαζεγεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη αιιειεπίδξαζή ηνπο ρσξίο ηελ 

εκθάληζε ζπγθξνχζεσλ. ε έλα ηέηνην πιαίζην, ηα άηνκα πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη πξφζπκα λα δερζνχλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο απφ ηε δηθή 

ηνπο θαη λα δνπλ πνιιέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία ελφο ζέκαηνο, αιιά θαη λα 

ακθηζβεηνχλε παγησκέλεο αιήζεηεο, αθφκα θη αλ απηέο ππνζηεξίδνληαη απφ ηα βηβιία 

ή ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο ηέηνηεο. Αληίζεηα, φιεο νη απφςεηο θαη ε επεμεξγαζία 

γεγνλφησλ θαη θαηλνκέλσλ γίλεηαη πνιππξηζκαηηθά ζηα πιαίζηα επνηθνδνκεηηθψλ 

δηαιφγσλ ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη ειεπζεξία ιφγνπ θαη έθθξαζεο αληηθάζεσλ θαη 

αβεβαηνηήησλ186. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο ησλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε γηα πξφιεςε εμηξεκηζηηθψλ αληηιήςεσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πξέπεη λα γίλεηαη ζχλδεζε ησλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ κε θνηλέο αμίεο 

θαη έλλνηεο ηζαγέλεηαο θαη ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ παηδαγσγηθψλ κέζσλ θαη 

πξνζεγγίζεσλ ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο. Παξάιιεια, πξέπεη λα πξνσζείηαη ε πξνζέγγηζε 

 
184Phyllis, 2012, ζ. 12. 
185 Ibid, ζ. 23. 
186Davydov, 2015, ζ. 158. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002171/217106e.pdf
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ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηινκνξθίαο σο πιενλέθηεκα γηα ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο αιιειεπίδξαζεο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ187. Παξάιιεια, έλαο 

επηπιένλ ζηφρνο ηεο Δθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη ε αχμεζε ησλ επθαηξηψλ 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ λέσλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν ζηελ είζνδφ ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο188, 

δεδνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ πνπ κεηαμχ άιισλ σζνχλ ηε λενιαία ζηελ 

πηνζέηεζε βίαηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Έλα ζεκείν ζην νπνίν κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη θχξην ξφιν ε Δθπαίδεπζε είλαη ε 

αλάπηπμε κίαο αληηζηαζκηζηηθήο ηδενινγίαο πνπ ζηνρεχεη ζηελ ακθηζβήηεζε 

νκνγελνπνηεηηθψλ ζρεκάησλ ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο απφ ηνπο λένπο. Δηδηθφηεξα, 

ε αληηζηαζκηζηηθή ηδενινγία είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ ηπρφλ πνισκέλεο απφςεηο λα 

γίλνπλ πεξηζζφηεξν νπδέηεξεο, αιιά θαη γηα λα θαηαξξηθζνχλ πξνθαηαιήςεηο ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Γηα ηελ αλάπηπμε κίαο ηέηνηαο ηδενινγίαο ζηνπο λένπο, ηα 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα πξέπεη λα ζηνρεχζνπλ ζηελ πξνψζεζε επξχηεξσλ ελλνηψλ 

φπσο ε ηζφηεηα θαη ε ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ γηα ηελ αλάπηπμε ζρεηηθψλ θνηλψλ ηδεψλ 

ζηνπο λένπο (Precht, 2007, ζ. 86). Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ αλάπηπμε κίαο 

αληηζηαζκηζηηθήο ηδενινγίαο ρξεηάδεηαη λα δνζεί έκθαζε ζην γεθχξσκα ηνπ ράζκαηνο 

πνπ ππάξρεη κε ηε κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα εμαηηίαο ησλ κχζσλ γχξσ απφ απηή θαη 

ηε ηαχηηζή ηεο κε ηε βία θαη ηηο βνκβηζηηθέο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο. Πξέπεη ζπλεπψο 

λα θαιιηεξγεζεί ε ζξεζθεπηηθή θαηαλφεζε, δίλνληαο πξνζνρή ζην λα κελ νμπλζνχλ 

ηδέεο δηαθνξεηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ νκάδσλ θαη ζηνρεχνληαο ζηελ αλάπηπμε ελφο 

αηζζήκαηνο θνηλφηεηαο θαη ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο189. Ζ πνιηηηθή παηδεία θαη ε 

εθπαίδεπζε γηα ηελ θξηηηθή παγθφζκηα ηζαγέλεηα απνηεινχλ επίζεο ρξήζηκα κέζα γηα 

ηελ πνιηηηθνπνίεζε ησλ λέσλ, ζπκβάιινληαο ζηελ επεμεξγαζία ησλ απφςεσλ πξηλ ηελ 

άθξηηε απνδνρή ηνπο190. 

Γηα ηελ νηθνδφκεζε εθπαηδεπηηθψλ πιαηζίσλ πνπ λα ζηνρεχνπλ ζηελ νηθνδφκεζε 

ηεο εηξήλεο, απαξαίηεηε είλαη επηπιένλ ε παξνρή ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε, ε αλάπηπμε κηθηψλ ηάμεσλ θαη ε δεκηνπξγία ρψξσλ γηα ηελ 

 

187Anna Lindh Foundation, (2015). Anna Lindh Foundation calls for a ―strategic engagement in 

education for intercultural citizenship‖ at the Club de Madrid forum. Αλαθηήζεθε ζηηο 6 Ννεκβξίνπ, 

2018, απφ http://www.annalindhfoundation.org/news/anna-lindh-foundation-calls-strategic- 

engagement-education-intercultural-citizenship-club-de. 
188 Phyllis, 2012, ζ. 17. 
189 Ibid, ζ. 75. 
190 Davies, 2009, ζ. 185 

http://www.annalindhfoundation.org/news/anna-lindh-foundation-calls-strategic-engagement-education-intercultural-citizenship-club-de
http://www.annalindhfoundation.org/news/anna-lindh-foundation-calls-strategic-engagement-education-intercultural-citizenship-club-de
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θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ191. Μέρξη ηψξα, πξσηνβνπιίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

έλαλ ζπλδπαζκφ παξεκβάζεσλ φπσο ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ε εθπαίδεπζε ζε 

ζέκαηα επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, κε ηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, απνηεινχλ πην απνηειεζκαηηθέο πξνζπάζεηεο κείσζεο 

ηεο ρξήζεο βίαο (Walton, 2010). Δπηπξφζζεηα, ε πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ ή 

εθπαηδεπηηθψλ αληαιιαγψλ σο κέζα ήπηαο ηζρχνο (Aly, Balbi & Jacques, 2015, ζ. 4) 

απνηειεί κία απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή ησλ εζλψλ γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή θαηαλφεζε 

ηελ νπνία ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα ππνζηεξίμνπλ. 

Σέινο, ε ηηκσξία σο κνξθή εθδίθεζεο ζηα ζρνιεία απνηειεί έλα κέζν ην νπνίν 

είλαη αληίζεην κε θάζε πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο κίαο θνπιηνχξαο εηξήλεο ζηνπο 

καζεηέο. Αληίζεηα, ε απνθαηαζηαηηθή δηθαηνζχλε απνηειεί κία ελαιιαθηηθή ιχζε ε 

νπνία πξνζεγγίδεη ην παξάπησκα σο κία ζχγθξνπζε αλάκεζα ζε δχν άηνκα θαη 

επηδηψθεηαη ε ιχζε ηνπ φρη κέζα απφ ηε ηηκσξία ηνπ δξάζηε αιιά κέζα απφ ην λα  

έξζνπλ ζε επαθή ηα δχν απηά άηνκα θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί 

λα έρεη ε ζχγθξνπζε ζην ζχκα, ζηνλ δξάζηε θαη ζηελ θνηλφηεηα192. 

 

 

3.5. Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
 

Οη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ καδί κε ηνπο καζεηέο ηνλ θεληξηθφ ππξήλα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ ζρνιηθψλ πιαηζίσλ. Ο ξφινο πνπ θαινχληαη λα 

δηαδξακαηίζνπλ δε απνθηά αθφκα κεγαιχηεξε ζεκαζία ηε ζηηγκή πνπ ηα ζρνιεία θαη 

ηα παλεπηζηήκηα γίλνληαη ρψξνη φπνπ εθδειψλνληαη ξηδνζπαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ή 

ζηνπο νπνίνπο πξνζειπηίδνληαη επάισηα άηνκα γηα ζηξαηνιφγεζε ζε νξγαλψζεηο. 

Χζηφζν, έρεη παξαηεξεζεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο φηη νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηνηθήζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ δελ έρνπλ πιήξε θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηνπ 

εμηξεκηζκνχ ηεο λενιαίαο θαη ησλ βαζηθψλ αηηηψλ ηνπ, αιιά νχηε θαη κεζφδσλ 

δηαρείξηζήο ηνπο193. 

Ζ ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο απνηειεί 

βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ελδπλάκσζε θαη ησλ καζεηψλ ηνπο ελάληηα ζηηο 

ξηδνζπαζηηθέο ηδενινγίεο θαη νκάδεο194. Γίλεηαη έηζη θαηαλνεηή ε ζεκαζία ηεο 

 

191 Malacuso, 2016, ζ. 7. 
192Davies, n.d., ζ. 7. 
193Davydov, 2015, ζ. 147. 
194  Nordbruch, 2016, ζ. 2. 
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πξνεηνηκαζίαο θαη εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα εθνδηαζηνχλ κε ηα 

θαηάιιεια εξγαιεία πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο παξάγνληεο 

ψζεζεο θαη έιμεο θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο ςπρνθνηλσληθνχο παξάγνληεο θαη πνπ 

κπνξεί λα εηζάγνπλ ηνπο λένπο ζηελ πνξεία ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο πξνο ηελ 

ηξνκνθξαηία195. Πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ έλα αζθαιέο ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη 

λα ελδπλακψζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο, νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

πξνψζεζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα έηζη ψζηε λα 

απνθηήζνπλ ηελ αίζζεζε ηεο δχλακεο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ σο ελεξγνί δξψληεο γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηθαηνζχλεο ζε απηή196. 

Αλαγθαίν είλαη επίζεο νη εθπαηδεπηηθνί λα πξνζπαζήζνπλ λα αλαπηχμνπλ κία 

θνπιηνχξα εηξήλεο ζηνπο καζεηέο ηνπο θαη απφξξηςεο ηεο βίαο σο κέζν επίιπζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ησλ δηαθνξψλ. Αλαγθαίν είλαη σζηφζν ε ζηάζε απηή λα 

πξεζβεχεηαη ζηελ πξάμε θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα απνηππψλεηαη 

θαη ζηνλ ιφγν ηνπο197. Πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε κίαο ηέηνηαο 

θνπιηνχξαο ζηε λενιαία ρξεηάδεηαη λα ελζαξξχλεη ηελ απφξξηςε ηεο θπξηαξρίαο κίαο 

εμνπζίαο θαη κίαο αιήζεηαο, αιιά θαη απφ ηελ άιιε λα θαιιηεξγνχλ ηελ εηνηκφηεηά 

ηνπο γηα αιιαγέο. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε αλάπηπμε δηαιφγνπ ζηνλ νπνίν ζα 

αθνχγνληαη φιεο νη απφςεηο κε ζεβαζκφ αιιά θαη ε θξηηηθή αλάιπζή ηνπ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπδήηεζε198. ηα πιαίζηα σζηφζν κίαο αλνηρηήο ζπδήηεζεο, νη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηπρφλ εμηξεκηζηηθέο απφςεηο πνπ 

ζα εθθξαζηνχλ ζηε ηάμε θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο δηαρεηξηζηνχλ, ελψ πξέπεη λα 

κπνξνχλ επίζεο λα αλαγλσξίδνπλ πηζαλά πξψηα ζεκάδηα βίαηνπ εμηξεκηζκνχ, 

ηδηαίηεξα φζνη εξγάδνληαη ζε πεξηνρέο ζπγθξνχζεσλ (Veenkamp & Zeiger, 2015, ζζ. 

156-157). 

Βαζηθφ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη ε επηδίσμή ηνπο λα ζέηνπλ θνηλνχο ζηφρνπο 

κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπο κε ηνπο καζεηέο θαη έηζη λα δηακνξθψλνπλ ζπλεξγαηηθέο 

ζρέζεηο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα 

θαηαλνήζνπλ πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ ηνπο απνκαθξχλνπλ απφ ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ. ε έλα ηέηνην πιαίζην, νθείινπλ λα ηνπο αθηεξψλνπλ ρξφλν γηα λα αθνχλε 

 

195Ghosh, Chan, Manuel & Dililulati, 2016, ζ. 124. 
196 De los Reyes, E., & Gozemba, P.A. (2002). Pockets of hope: How students and teachers change the world. 
Connecticut: Bergin and Garvey, ζ. 19 ζε Daniels θ.ά., n.d., ζ. 16. 
197Davydov, 2015, ζζ. 60-61. 
198Iurkin, I.N. (2011). Dukhovnaia kul’tura protivodeistviia sotsial’nomu ekstremizmu v 
molodezhnoisrede (filosofskii analiz): Avtoref. dis. kand. filos. nauk. Moscow, ζε Ibid, ζζ. 60-61. 
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ηε δηθηά ηνπο γλψκε γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζρνιηθφ πιαίζην θαη 

λα ηνπο πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα λα ακθηζβεηήζνπλ θαη λα αληηδξάζνπλ απέλαληη ζε 

ζπληεξεηηθνχο κεραληζκνχο θαη αληηιήςεηο ηνπ ζεζκνχ ηνπ ζρνιείνπ πνπ νδεγεί ζηελ 

θαηαπίεζε θαη ηελ απνμέλσζή ηνπο (Blackburn, 2009, ζ. 109). 

Γηα λα κπνξέζνπλ φκσο λα πεηχρνπλ φιεο απηέο ηηο αιιαγέο ζηνπο καζεηέο ηνπο 

γηα ηελ απνθπγή εθδειψζεσλ βίαο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα εμεηάζνπλ πξψηα 

νη εθπαηδεπηηθνί ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο θαη ηπρφλ πξνθαηαιήςεηο γηα λα κπνξέζνπλ λα 

βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα μεπεξάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο. Παξάιιεια ζχκθσλα κε 

ηνλ Jackson απαξαίηεην είλαη λα είλαη ζε ζέζε νη εθπαηδεπηηθνί λα εξκελεχζνπλ ην 

πεξηερφκελν ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη λα επεμεξγάδνληαη 

δεηήκαηα ζεκαληηθά καδί ηνπο καζεηέο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βάινπλ ζε κία 

δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ησλ γεγνλφησλ θαη εηδήζεσλ πξηλ ηελ απνδνρή ηνπο199. 

 
 

3.6. Οη λένη σο θνξείο θνηλσληθήο αιιαγήο 
 

Οη λένη νθείινπλ λα απνηειέζνπλ βαζηθέο νκάδεο εζηίαζεο ζε θάζε ζπληνληζκέλε 

πξνζπάζεηα πξφιεςεο θαηλνκέλσλ ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη εμηξεκηζκνχ, δεδνκέλνπ 

φηη φπσο αλαιχζεθε, απνηεινχλ θχξηνπο ζηφρνπο απφ εμηξεκηζηηθέο νξγαλψζεηο. 

Παξάιιεια, έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νκάδα θαη επεηδή 

νη λένη απνηεινχλ έλα ελεξγφ κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ πιεζπζκνχ θαη έλαλ ζεκαληηθφ 

πφξν γηα εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ είλαη κέρξη ζηηγκήο 

αλαμηνπνίεηνο200. 

Παξά ηε ζεκαληηθή θνηλσληθή ζπκβνιή πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη λένη ζε πνιιέο 

πηπρέο ηεο θνηλσληθήο δσήο, ε νξγάλσζε Anna Lindh παξαηεξεί ηελ πεπνίζεζε 

πνιιψλ λέσλ φηη δελ κπνξνχλ λα παίμνπλ θαλέλα ξφιν ζηελ επίιπζε θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε αλάπηπμεο ηεο 

εκπηζηνζχλεο ησλ λέσλ πξνο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο γηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή 

αιιαγή κέζα απφ ηελ έθθξαζε ηεο θσλήο ηνπο πέξα απφ ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο 

πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο θαη ηελ αλάιεςε ηεο θνηλσληθήο ηνπο επζχλεο, θαζψο ζε 

 

 

 

 

 

199Ghosh, Chan, Manuel & Dililulati, 2016, ζ. 128. 
200Daniels θ.ά., n.d., ζ. 3. 
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αληίζεηε πεξίπησζε ε απάζεηα απνηειεί θίλεηξν γηα ηε ζηξαηνιφγεζή ηνπο απφ 

νξγαλψζεηο201. 

ε ηέηνηεο πξνζπάζεηεο ελζάξξπλζεο ηνπ ελεξγνχ ξφινπ ηεο λενιαίαο, αλαγθαία 

είλαη ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο θξηηηθήο εμέηαζεο ηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Με ηελ θξηηηθή απηή νπηηθή ζχκθσλα κε ηνλ Freire, μεθηλάεη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ξφινπ ηνπ αηφκνπ σο παξάγνληαο αιιαγήο202. Δπηπξφζζεηα, 

κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία, νη λένη μεθηλνχλ λα ακθηζβεηνχλ θαη λα αλαζεσξνχλ 

ηελ ηαπηφηεηά ηνπο θαη λα δξνπλ είηε γηα ζχγθξνπζε είηε γηα κεηαξξχζκηζε203. 

Οη λένη ραξαθηεξίδνληαη γεληθά απφ κία δηαξθή επηζπκία αλαδήηεζεο λέσλ 

αηζζήζεσλ θαη εκπεηξηψλ, ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε 

ηνπο, θαζψο ε πηζαλή κε ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο ηνπο γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή κπνξεί 

λα πάξεη πνηθίιεο κνξθέο204. Απφ ηελ άιιε, πνιχ ζπρλά νη λένη βξίζθνληαη ζήκεξα 

αληηκέησπνη κε ηελ νηθνλνκηθή απνμέλσζε, ηελ έιιεηςε πνιηηηθήο δχλακεο, ηνλ 

θνηλσληθφ ζηηγκαηηζκφ, ηνλ ξαηζηζκφ, ηνλ ζεμηζκφ θαη ηελ νκνθνβία πνπ νδεγνχλ 

ζηελ απνμέλσζή ηνπο (Ginwright & James, 2003, ζζ. 27-31). ε έλα ηέηνην πιαίζην, ε 

ιχζε κπνξεί λα είλαη ε ελαζρφιεζε ησλ λέσλ κε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ε 

νξγάλσζε ηεο λενιαίαο. Ζ νξγάλσζε ηεο λενιαίαο απνηειεί κία πνιπεπίπεδε 

παξέκβαζε ε νπνία επεξεάδεη ζεηηθά ηφζν ηελ αλάπηπμε ηεο ίδηαο ηεο λενιαίαο, φζν 

θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο, ελψ ζπκβάιιεη ζην λα εμνπιίδεη ηνπο 

πεξηζσξηνπνηεκέλνπο λένπο κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αζθήζνπλ 

πνιηηηθή δχλακε (Christens & Dolan, 2010, ζ. 544). Πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή ε νξγάλσζε ησλ λέσλ, πξνυπφζεζε είλαη λα αλαιακβάλνπλ 

θαηλνχξγηνπο ξφινπο θαη ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπο, ελψ ηδηαίηεξα ζεηηθή είλαη ε ζπλεξγαζία ηνπο κε ελήιηθεο ζηελ 

νξγάλσζή ηνπο, θαζψο έηζη ππάξρνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θαη γηα ηηο δχν 

πιεπξέο (Zeldin, 2010, ζ. 86). 

 

 

 

 

 

 

 

 

201Βι. Anna Lindh Foundation, (2015). 
202Freire, P. (1985). The politics of education. New York: Bergin & Garvey ζε Daniels θ.ά., n.d., ζ. 6. 
203 Daniels θ.ά., n.d., ζ. 7-8. 
204Davydov, 2015, ζ. 149. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ginwright%2C%2BShawn
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=James%2C%2BTaj
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3.7. Κξηηηθή Παηδαγσγηθή Θεσξία θαη πξφιεςε θαηλνκέλσλ 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη εμηξεκηζκνχ 

Ζ Κξηηηθή Παηδαγσγηθή Θεσξία βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε κίαο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο 

γεγνλφησλ θαη αιεζεηψλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ελψ ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε 

ελδπλάκσζεο ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ ζε κία πνξεία πξνο ηε ρεηξαθέηεζή ηνπο. Σν 

γεγνλφο απηφ ηε θαζηζηά έλα πνιχηηκν εξγαιείν πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ε 

Δθπαίδεπζε απνηειεζκαηηθά σο κέζν πξφιεςεο θαηλνκέλσλ εμηξεκηζκνχ θαη 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ησλ λέσλ. Παξφηη, ε Κξηηηθή Παηδαγσγηθή απνηειεί έλα 

αλνκνηνγελέο ζχλνιν ηδεψλ, βαζηθφο θνηλφο ζηφρνο απηψλ είλαη ε ελδπλάκσζε ησλ 

αλίζρπξσλ θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη αδηθηψλ205. 

χκθσλα κε ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο Κξηηηθήο Παηδαγσγηθήο Θεσξίαο, ηα ζρνιεία 

απνηεινχλ «πνιηηηζκηθά πεδία δξάζεο φπνπ πνιχ ζπρλά έλα εηεξνγελέο πιήζνο 

ηδενινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ κνξθψλ ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο ζε έλαλ αθαηάπαπζην 

αγψλα γηα θπξηαξρία» (Γνχλαξε & Γξφιιηνο, 2010, ζ. 282), ελψ ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα απνηειεί έλα κέζν λνκηκνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ δσήο (Giroux, 

2009, ζ. 35). ε έλα ηέηνην πιαίζην, έλλνηεο φπσο απηέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο 

ππνβηβάδνληαη θαη αλαπηχζζνληαη άληζεο ζρέζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

θαη ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη εληφο θαη εθηφο εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ. Οη 

Aronowitz & Giroux (1986) ππνζηεξίδνπλ φηη κπξνζηά ζε απηέο ηηο πξνθιήζεηο νη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηε δηακφξθσζε θξηηηθά ζθεπηφκελσλ θαη 

ελεξγψλ πνιηηψλ νη νπνίνη ζα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νηθνδφκεζε 

δίθαησλ θνηλσληψλ206. Οθείινπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ, λα νδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο ζε 

κία δηαδηθαζία ακθηζβήηεζεο ησλ θπξίαξρσλ ξαηζηζηηθψλ θαη εζληθηζηηθψλ 

ηδενινγηψλ θαη πξαθηηθψλ θαη ππνλφκεπζεο αληηδεκνθξαηηθψλ θαη ξαηζηζηηθψλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζην λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε πεξηζσξηνπνηεκέλεο 

θσλέο λα αξζξψζνπλ ηε δηθή ηνπο θσλή θαη λα αθνπζζνχλ. Ζ Κξηηηθή Παηδαγσγηθή 

ππνζηεξίδεη φηη νη παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο νθείινπλ λα ζηνρεχνπλ ζηνλ θνηλσληθφ  

 
205McLaren. P. (2007). Critical Pedagogy: An overview. ην Γνχλαξε, Π. & Γξφιιηνο, Γ. (2010). Κξηηηθή 

Παηδαγσγηθή, κηα ζπιινγή θεηκέλσλ, Αζήλα: Gutenberg, ζ. 281. 
206 Aronowitz, H. & Giroux, H. A. (1986). Teaching and the role of the transformative intellectual. ην 

Aronowitz, H. & Giroux, H. A. Education under siege. The conservative, liberal and radical debate over 

schooling. London: Routledge and Kegan Paul. ην Γνχλαξε, Π. & Γξφιιηνο, Γ. (2010). Κξηηηθή 

Παηδαγσγηθή, κηα ζπιινγή θεηκέλσλ, Αζήλα: Gutenberg, ζ. 180. 
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κεηαζρεκαηηζκφ θαη λα βξίζθνληαη ζε αιιειεγγχε κε πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο207. 

Ο Freire ζηελ Αγσγή ηνπ Καηαπηεζκέλνπ πξφηεηλε σο πξαθηηθή ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ησλ νπνίσλ γηλφηαλ επεμεξγαζία κε ηε ρξήζε 

ηνπ δηαιφγνπ σο κέζν γηα λα εθθξαζηνχλ νη απφςεηο ηνπο νη εθπαηδεπφκελνη θαη λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο αληίιεςε. Με ηνλ ηξφπν απηφ, επεδίσθε λα 

πηνζεηήζνπλ κία αληίιεςε φηη ν θφζκνο δελ απνηειεί κία ζηαηηθή πξαγκαηηθφηεηα 

αιιά κία δηαδηθαζία αιιαγήο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηνλ θφζκν 

(Freire, 1972, ζ. 12). ην ίδην πιαίζην ν Giroux (1992) ππνζηεξίδεη φηη:  

«Οη καζεηέο πξέπεη λα πξνζεγγίζνπλ ην παξειζόλ σο κέξνο ελόο δσληαλνύ 

δηαιόγνπ, σο κηα επηβεβαίσζε ηεο πνηθηιίαο ησλ αθεγήζεσλ θαη παξάιιεια ηεο 

αλάγθεο λα θξίλνπλ απηέο ηηο αθεγήζεηο όρη σο αρξνληθνύο θαη κνλνιηζηθνύο 

ιόγνπο αιιά σο ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο ζπκβάζεηο θαη θαηαζθεπέο πνπ κπνξνύλ 

λα αλαθαηαζθεπαζηνύλ ζηελ πξννπηηθή δηακόξθσζεο πεξηζζόηεξν δεκνθξαηηθώλ 

κνξθώλ δεκόζηαο δσήο»208. 

Έλαο άιινο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε Κξηηηθή Παηδαγσγηθή απνηειεί κία ζεσξία πνπ 

κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηνλ ξφιν ηεο Δθπαίδεπζεο σο κέζν πξφιεςεο εμηξεκηζηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ είλαη φηη ζπκπεξηιακβάλεη κέζα ηεο κεηαμχ άιισλ ηελ έλλνηα ηεο 

Κξηηηθήο Πνιππνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ ζπκπιεξψλεη ηελ Κξηηηθή Παηδαγσγηθή 

κπξνζηά ζηα φιν θαη απμαλφκελα ράζκαηα κεηαμχ ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ 

νκάδσλ πνπ εληνπίδνληαη (Sleeter & McLaren, 1995, ζ. 6). Ο Κξηηηθφο 

Πνιππνιηηηζκφο κνηξάδεηαη θνηλέο ηδέεο θαη αμίεο κε ηελ Κξηηηθή Παηδαγσγηθή φπσο 

ηελ έκθαζε ζηελ ελδπλάκσζε ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ ηνπο δίλεη 

λα αθνπζζνχλ, ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ θνηλσληθψλ λνξκψλ (Theriault, 2012, ζ. 

22). Παξάιιεια φκσο, ν Κξηηηθφο Πνιππνιηηηζκφο επηθεληξψλεηαη θαη ζηελ 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο ηφζν κεηαμχ ησλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ, 

φζν θαη εληφο ησλ ίδησλ ησλ νκάδσλ, θαζψο θαη ζηελ θξηηηθή επεμεξγαζία ησλ 

ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ θαη ηεο θαηαζθεπήο ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ άιινπ κε 

ζηφρν ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε (Μαληάηεο, 2006, ζζ. 139-141). Ζ θξηηηθή 

πνιππνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε αληηιακβάλεηαη ηελ έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο θαη εζληθήο 

 

 

 
 
 

207McLaren, 2007. ην Γνχλαξε θ.ά., 2010, ζ. 284. 
208 Giroux, 1992, ζ. 76. 
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ηαπηφηεηαο είλαη θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε κε βάζεη θνηλσληθά θαη πνιηηηθά 

ζπκθέξνληα. Βαζηθνί ζηφρνη ηεο απνηεινχλ209: 

 Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζε 

εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο. 

 Ζ εθηίκεζε ηεο πνηθηινκνξθίαο θαη ησλ παγθφζκησλ δηαδηθαζηψλ. 

 Ζ δηεπθφιπλζε ζηε δεκηνπξγία ελφο δεκνθξαηηθνχ θαη εληαμηαθνχ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

Οη Sleeter & McLaren (1995) ππνζηεξίδνπλ πσο κέζα απφ ην ζρνιηθφ πιαίζην ηφζν νη 

καζεηέο φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί γίλνληαη δέθηεο κίαο θπξίαξρεο θνπιηνχξαο ε νπνία 

ηνπο ηνπνζεηεί ζε έλα «πςειά πνιηηηθνπνηεκέλν πεδίν ζρέζεσλ εμνπζίαο» ζην νπνίν 

ν θαζέλαο δξα κε βάζε ηε θπιή, ηε ηάμε ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θχινπ ηνπο, κε 

απνηέιεζκα λα δηακνξθψλεηαη κία «θνπιηνχξα ηεο ζησπήο» ζηελ νπνία απνζησπνχλ 

ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζην πιαίζην πνπ 

δηακνξθψλεηαη210. Ζ έλλνηα ηεο «θνπιηνχξαο ηεο ζησπήο» ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ 

Freire (1972), ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη ε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θπξηαξρία 

έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζπκαηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ θαη φηη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

είλαη βαζηθφο κεραληζκφο παγίσζεο ηεο θπξηαξρίαο απηήο211. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζχκθσλα κε ηελ Ukpokodu (2010), βαζηθή επηδίσμε είλαη λα  

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο φηη ε γλψζε θαη ηα πηζηεχσ ηνπο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί 

βάζεη θπιεηηθψλ, εζληθψλ, θνηλσληθψλ θαη άιισλ νκάδσλ θπξίαξρσλ ηδενινγηψλ θαη 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα αλαιάβνπλ δξάζε γηα ηελ θνηλσληθήο ηζφηεηα212. ε 

έλα ηέηνην πιαίζην, απαξαίηεην είλαη νη εθπαηδεπηηθνί λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα πξνθεηκέλνπ 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πψο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνπλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο213. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο απηφο, ηα ζέκαηα 

πνπ επηιέγεη ν εθπαηδεπηηθφο πξνο επεμεξγαζία πξέπεη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ λα έρνπλ 

πνιηηηθή θφξηηζε πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ζε απηφ ην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο. ηφρνο είλαη ε αιιαγή ησλ αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ ζπλεηδήζεσλ ζην 

 

 

 

209 Ibid. 
210 Sleeter & McLaren, 1995, ζζ. 6-7. 
211 Freire, 1972, ζ. 30. 
212 Ukpokodu, 2010, ζ. 20. 
213 Ibid. 
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θνηλσληθφ πιαίζην, κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ζρέζεσλ εμνπζίαο θαη ηνπ ηξφπνπ 

πξνζδηνξηζκνχ θαη απνδνρήο ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ άιινπ (Νεφθπηνπ, 2013, ζ. 7).  

Δλ θαηαθιείδη, ε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο ηεο Κξηηηθήο Παηδαγσγηθήο Θεσξίαο κε 

ηνλ αληηζηαζκηζηηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε Δθπαίδεπζε ζηελ 

πξφιεςε ξηδνζπαζηηθψλ θαη εμηξεκηζηηθψλ θαηλνκέλσλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε 

πξψηε επηδηψθεη λα βάιεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε κία δηαδηθαζία 

ζπλεηδεηνπνίεζεο, επεμεξγαζίαο θαη ηειηθά ακθηζβήηεζεο ησλ θνηλσληθψλ, 

πνιηηηζκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ λνξκψλ πνπ φπσο αλαιχζεθε, απνηεινχλ 

βαζηθνχο ιφγνπο εκθάληζεο εμηξεκηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Παξάιιεια, ζηνρεχεη 

ζηελ αλάπηπμε θξηηηθήο αληίιεςεο πνπ απνηειεί απαξαίηεην εθφδην γηα ηελ 

ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηνπο λένπο ησλ ζθνπψλ ησλ εμηξεκηζηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ 

κπνξεί λα ηνπο πξνζεγγίζνπλ, θαζψο θαη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ 

πεξηζσξηνπνηεκέλσλ, νη νπνίνη απνηεινχλ βαζηθνχο ζηφρνπο νκάδσλ. 

 

 
3.8. Δξγαιεία, πξνζεγγίζεηο θαη πξαθηηθέο 

 

Ζ πξφζβαζε ζηελ Δθπαίδεπζε δελ έρεη απφ κφλε ηεο ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ πξφιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ, θάηη 

πνπ θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη πνιιά άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζε ηέηνηεο δξάζεηο 

δηαζέηνπλ πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν. Υξεηάδεηαη ζπλεπψο λα αλαπηπρζνχλ 

απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο, πξνζεγγίζεηο θαη εξγαιεία πνπ λα ζηνρεχνπλ ζηελ κείσζε 

ηνπ πξνζειπηηζκνχ ησλ λέσλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο αλζεθηηθφηεηάο ηνπο ζε 

πξνπαγαλδηζηηθνχο κεραληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. εκαληηθφ είλαη λα 

δηεπθξηλίζνπκε ηη είλαη ε πξφιεςε ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζνπκε λα κηιήζνπκε γηα απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο πξφιεςεο πνπ ρξεηάδεηαη 

λα εθαξκνζηνχλ ζηα εθπαηδεπηηθά πιαίζηα. χκθσλα κε ην Ίδξπκα Berghof γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο βίαο, ε πξφιεςε ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ 

πξνυπνζέηνπλ (Ernstorfer, 2018, ζ. 51): 

 ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ζηε ζχγθξνπζε 

θαη ηελ αλάπηπμε εμηξεκηζηηθψλ ηάζεσλ 

 ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη αλζεθηηθφηεηαο 

 ηελ απνηξνπή ή δηαθνπή έληαμεο ή δξάζεο ζε εμηξεκηζηηθέο  νξγαλψζεηο. 
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Σν Μλεκφλην πκθσλίαο πνπ έγηλε ζην Abu Dabhi, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηεζλέο 

Κέληξν Αξηζηείαο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηνπ Βίαηνπ Δμηξεκηζκνχ Hedayah214, 

θαηέιεμε ζηε ζπγθέληξσζε θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθπαίδεπζε κε ζθνπφ ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπο ζε πνιηηηθέο θαηαπνιέκεζεο ηνπ εμηξεκηζκνχ θαη ζηελ αλάπηπμε 

ζρεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, κε έκθαζε ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε215. ηελ ζρεηηθή έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε κε ζθνπφ ηελ 

παξνπζίαζε ηνπο, νη πξαθηηθέο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ αθνξνχλ ηφζν γεληθέο 

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πξνυπνζέηνληαο ηε δξάζε ηφζν ησλ ζρνιείσλ, ησλ 

θπβεξλήζεσλ, ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ησλ ΜΜΔ, ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο θνηλφηεηαο, φζν 

θαη ηνκέσλ φπσο ν αζιεηηζκφο θαη ν πνιηηηζκφο. Δηδηθφηεξα, πξνηείλνληαη νη 

παξαθάησ θαιέο πξαθηηθέο πξνο αμηνπνίεζε, φρη κφλν απφ ηα ζρνιηθά πεξηβάιινληα 

αιιά θαη απφ παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηε ζπκβνιή ηνπο ζην θνκκάηη 

ηεο πξφιεςεο216: 

Γεληθέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο 

 Τηνζέηεζε κίαο πνιπ-ηνκεαθήο πξνζέγγηζεο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ. 

 Πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηελ Δθπαίδεπζεο θαη 

ηνπο ηνκείο ηεο αζθάιεηαο γηα λα απμήζνπλ ηελ πνιηηηθή πξνζνρή θαη ηνπο 

πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη γηα παξεκβάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε. 

 Να εμεηάδεηαη ε ζεκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη 

θάησ απφ ηνλ ηίηιν ηεο «αληηκεηψπηζεο ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ» πξνθεηκέλνπ 

λα απνθεπρζεί ε ηηηινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνκέα. 

 Ζ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ φζν πην λσξίο γίλεηαη ζηηο βαζκίδεο 

Δθπαίδεπζεο. 

 Αμηνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ εκπεηξηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εμέιημε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαη ε δηεμαγσγή πεξαηηέξσ έξεπλαο γηα ηνλ 

εληνπηζκφ θελψλ ζηε γλψζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθπαηδεπηηθέο 

ζπλζήθεο νδεγνχλ ζηνλ βίαην εμηξεκηζκφ. 

 

 

 

214Βι. Hedayah Countering violent extremism. Αλαθηήζεθε ζηηο 7 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

http://www.hedayah.ae/ . 
215 Global Counterterrorism Forum, (n.d.). 
216 Ibid, ζζ. 1-7. 

http://www.hedayah.ae/
http://www.hedayah.ae/
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Δθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο 

 Να δνζεί έκθαζε ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζε έλλνηεο φπσο ε επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη ζηελ αλάπηπμε κίαο ελδηάκεζεο θαη φρη αζπξφκαπξεο 

πξνζέγγηζεο ζηα ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη. 

 Να απμεζνχλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ αγσγή ηνπ 

πνιίηε, ζηελ ππεπζπλφηεηα ησλ πνιηηψλ θαη ζηηο αλζξψπηλεο αμίεο. 

 Να πξνζθέξνληαη επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο θαηάξηηζεο θαη 

αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ δσήο. 

 Να ζρεηηζηνχλ ηα ζέκαηα θαηαπνιέκεζεο ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ κε 

ππάξρνληα θνηλσληθά δεηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ. 

 Να αληηκεησπηζηεί ε έλλνηα ηνπ ηξαχκαηνο θαη εχξεζε ηξφπσλ γηα ηελ 

νηθνδφκεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζε απηφ ζηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. 

 
ρνιηθέο πξνζεγγίζεηο 

 Δλζσκάησζε βησκαηηθψλ θαη ελεξγψλ πξνζεγγίζεσλ ζηε κάζεζεο ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

 Αλάπηπμε κεραληζκψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλεζπρηψλ ησλ καζεηψλ κε 

έλαλ αλνηρηφ θαη αζθαιή ηξφπν. 

 Κηλεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ γηα κία ζπλερή εγγξαθή ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη φια ηα παηδηά έρνπλ πξφζβαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

 
Κπβεξλεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

 Δθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλννχλ θαη λα 

δηαρεηξίδνληαη ηηο δηθέο ηνπο πξνθαηαιήςεηο. 

 Δθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα λα αληρλεχνπλ ηα πξψηα ζεκάδηα 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο. 

 Γφκεζε εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ κε ηξφπν ψζηε λα ζπλελψζνπλ 

απνκνλσκέλεο θνηλσλίεο θαη λα εθπαηδεχνπλ φια καδί ηα παηδηά απφ 

δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο. 
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Ιδησηηθόο ηνκέαο 

 Αλάιεςε δξάζεο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κέζσ ζρεηηθψλ εληνιψλ εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο θαη έκθαζε ζηα νθέιε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ γηα 

ηε λενιαία. 

 
ΜΜΔ θαη Σερλνινγία 

 Πξνψζεζε απφ ηα ΜΜΔ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ ζε επίζεκν θαη αλεπίζεκν επίπεδν. 

 Αμηνπνίεζε βηληενπαηρληδηψλ γηα αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ. 

 
Οηθνγέλεηα θαη Κνηλόηεηα 

 πκκεηνρή ησλ λέσλ ζηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνλ 

βίαην εμηξεκηζκφ. 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο απφ ηνπο θνηλσληθνχο εγέηεο 

σο πξνο ηνλ βίαην εμηξεκηζκφ θαη απνηειεζκαηηθψλ ηερληθψλ γηα ηε δηαρείξηζή 

ηνπ. 

 Δλεκέξσζε ησλ νηθνγελεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ θαη 

γηα ηξφπνπο νηθνδφκεζεο ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζην εζσηεξηθφ ηνπο. 

 Αλάπηπμε αιιειεπηδξάζεσλ κε ηηο νηθνγέλεηεο γηα λα εληζρπζνχλ νη γλψζεηο 

πνπ έιαβαλ νη λένη ζηα εθπαηδεπηηθά πιαίζηα γηα ηελ αλζεθηηθφηεηα ζηνλ βίαην 

εμηξεκηζκφ. 

 
Αζιεηηζκόο, Σέρλε θαη Πνιηηηζκόο 

 Δλζσκάησζε αζιεηηθψλ, θαιιηηερληθψλ θαη/ή πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζηνπο λένπο. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην Μλεκείν ηεο Άγθπξαο γηα Καιέο Πξαθηηθέο γηα κία 

Πνιπηνκεαθή Πξνζέγγηζε ηνπ Βίαηνπ Δμηξεκηζκνχ, ζηα πξνγξάκκαηα πνπ 

αλαπηχζζνληαη πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ηαχηηζε ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ κε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ζξεζθεία, εζληθφηεηα, θπιή, ελψ πξέπεη λα επηθεληξψλνληαη ζηελ 

αγσγή ηνπ πνιίηε, ζηε ζπκκεηνρή ζε δεηήκαηα θνηλφηεηαο θαη ζηελ πξνψζεζε ηνπ 
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εζεινληηζκνχ217. Παξάιιεια, έκθαζε πξέπεη λα δίλεηαη ζηνλ ξφιν ηνπ γπλαηθείνπ 

θχινπ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ νη νπνίεο κέζα απφ ηνπο πνιιαπινχο 

θνηλσληθνχο ηνπο ξφινπο κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ζεκάδηα ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη 

λα ζπκβάιινπλ ζηελ απνηξνπή εκπινθήο ζε εμηξεκηζηηθέο δξάζεηο, λα 

επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο λένπο θαη λα δξάζνπλ σο πνιιαπιαζηαζηέο218. 

Οη Kerr θαη Bonnell (2011) ζπγθέληξσζαλ επίζεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 

παξεκβάζεηο κε ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ αλάπηπμε αλζεθηηθφηεηαο ζηνλ εμηξεκηζκφ ησλ 

λέσλ πξνο αμηνπνίεζε απφ ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθψλ. ηελ έξεπλά ηνπο, 

θαηέηαμαλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθέο 

παξεκβάζεηο είλαη219: 

 πλδπαζκόο θαινύ ζρεδηαζκνύ θαη κίαο πξνζέγγηζεο πνπ λα επηθεληξώλεηαη 

ζηνπο λένπο. Δηδηθφηεξα, πξνηείλνπλ ηελ πηνζέηεζε κίαο αιιεινδηδαθηηθήο 

πξνζέγγηζεο ζηε κάζεζε κεηαμχ ησλ λεψλ γηα ηφλσζε ηεο απηνπεπνίζεζήο 

ηνπο, θαη ρξήζε ζεκάησλ θαη πιηθψλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ λα 

ζρεηίδνληαη κε ηηο δσέο ησλ λέσλ. Αθφκα, πξνηείλνπλ εξγαζίεο ζε γθξνππ γηα 

ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο, ηελ αλάπηπμε δηαιφγνπ γηα 

ακθηιεγφκελα ζέκαηα κε έκθαζε ζην λα πεξληνχληαη μεθάζαξα κελχκαηα κε 

θάζε δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ γλψζεψλ ηνπο κέζα απφ 

ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, ηε δεκηνπξγία ζειίδσλ/ηαηληψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ηερλνινγίαο. 

 Αλάπηπμε ελόο αζθαινύο ρώξνπ γηα δηάινγν θαη ζεηηθή αιιειεπίδξαζε. ε απηφ 

ην πιαίζην πξνηείλεηαη λα νξηζηνχλ γεληθνί θαη μεθάζαξνη θαλφλεο πνπ ζα 

αθνινπζνχληαη απφ φινπο κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ελφο αζθαινχο 

πεξηβάιινληνο θαη ηερληθέο ψζηε λα κπνξνχλ νη λένη λα δηεπθνιχλνπλ 

ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ ακθηιεγφκελα ζέκαηα. Δπηπιένλ, ηα άηνκα πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηνλ ξφιν ηνπ δηεπθνιπληή πξέπεη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο 

δηαρείξηζεο ηέηνησλ ζπδεηήζεσλ πνπ κπνξεί λα πεξηέρνπλ αθξαίεο απφςεηο θαη 

λα πηνζεηήζνπλ κία ζηάζε εηιηθξηλή, έκπηζηε θαη ηζφηηκε κε ηνπο λένπο ε νπνία 

δελ δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο θξηηηθήο πξνο ηηο απφςεηο ηνπο, αιιά επηηξέπεη λα 

 

 

 
 

217Global Counterterrorism Forum, (n.d.), ζ. 3. 
218 Ibid, ζ. 8. 
219 Ibid, ζζ. 1-8. 
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έξζνπλ ζηελ επηθάλεηα θαη παξέρεη ζρεηηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα λα 

αξζνχλ. 

 Δθνδηαζκόο ησλ λέσλ κε ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζή ηνπο. Σνλίδεηαη ε αλάγθε αλάπηπμεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο ησλ λέσλ απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη 

ηε δεκηνπξγία κίαο ζεηηθήο απην-εηθφλαο μέζα από ηην αξιοποίηζη ηεσνικών 

διασείπιζηρ ζςγκπούζεων και ηον εοπηαζμό ηηρ ύπαπξηρ πολλών διαθοπεηικών 

ηαςηοηήηων ζηη ηάξη. Για ηον ζκοπό αςηό, πποηείνεηαι η αξιοποίηζη παισνιδιών 

πόλων για να αναπηύξοςν έλεγσο ζηιρ πεποιθήζειρ ηοςρ, η ενθάππςνζη να 

ςλοποιήζοςν ηιρ θιλοδοξίερ ηοςρ και η παπόηπςνζη για πολύπλεςπη έπεςνα από 

ηοςρ νέοςρ για ηην ανάπηςξη κπιηικών δεξιοηήηων, ηε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη άιισλ 

απφςεσλ πέξα απφ ηηο δηθέο ηνπο θαη ηελ θαηάξξηςε κχζσλ. 

 
Παξάιιεια ζηελ ίδηα έξεπλα εληφπηζαλ πσο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα δξάζνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθά κεγεζχλνληαο ηνλ αληίθηππν απηφ ζηα εθπαηδεπηηθά πιαίζηα 

απνηεινχλ ε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ κε ηνπηθνχο θνξείο, ε 

ππνζηεξηθηηθνί ζρνιηθνί εγέηεο θαη ε θαιή έληαμε ησλ παξεκβάζεσλ ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ220. Τπνζηήξημαλ φκσο φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξαθηηθψλ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζε θαζεκεξηλή βάζε ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. 

χκθσλα κε ηνλ Schleicher (2017), νη λένη πξέπεη λα αλαπηχμνπλ γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο, αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ λα ζέηνπλ ηα εθφδηα γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή 

θαηαλφεζε θαη αιιειεγγχε ζε παγθφζκην επίπεδν. ε απηφ ην πιαίζην πξέπεη λα 

κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ην θνηλνηηθφ θαη παγθφζκην 

επίπεδν, λα κπνξνχλ λα απνδερζνχλ ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ απφ ηε δηθή 

ηνπο, λα εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο κε άιινπο πνιηηηζκνχο θαη λα 

αλαιακβάλνπλ δξάζε γηα ην ζπιινγηθφ θαιφ θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

220 Ibid, ζ. 8. 
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Δηθφλα 7: Global competence 

Πεγή: Schleicher, Α. (2017). Educating our youth to care about each other and the world, OECD 

Education & Skills today. Αλαθηήζεθε ζηηο 7 Ννεκβξίνπ, 2018, από 

https://oecdeducationtoday.blogspot.com/2017/12/educating-our-youth-to-care-about-each.html. 

 

 
ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλνληαη ζην ζρνιηθφ πιαίζην είλαη επίζεο ζεκαληηθφ 

λα πηνζεηείηαη κία πξνζέγγηζε αιιεινδηδαζθαιίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηελ 

νπνία νη καζεηέο κπνξνχλ λα δίλνπλ θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ ζηνπο 

ππνινίπνπο (Sheikh, Sarwar & Reed, 2010, ζ. 42). Παξάιιεια, πξέπεη λα ηνληζζεί ε 

ζεκαζία αλάπηπμεο δξάζεσλ ζην επίπεδν ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, δεδνκέλνπ 

φηη ζε απηή ηελ ειηθία αλαπηχζζεηαη ε ηαπηφηεηα θαη νη ζηάζεηο ησλ παηδηψλ. 

Δπηπιένλ, ε ειηθία απηή ζεσξείηαη ε πην θαηάιιειε θαη γηαηί ζε απηή ζεσξείηαη πην 

εχθνιν λα αλαπηπρζνχλ δεζκνί αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζπκκεηνρή θαη ησλ ίδησλ ζηηο δξάζεηο πνπ ζα 

αλαπηπρζνχλ221. Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα δνζεί κεγάιε ζεκαζία ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

γπλαηθείνπ θχινπ, θαζψο νη γπλαίθεο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ θχξην ξφιν ζηε 

δηεπζέηεζε ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηηο θνηλφηεηεο πξηλ ηελ εκθάληζε βίαησλ 

ζπκπεξηθνξψλ θαη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε εηξεληθήο  θνπιηνχξαο222. 

Αθφκα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ νθείινπλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηφρνπο ζρεηηθνχο 

κε ηελ αλάπηπμε ηεο αλζεθηηθφηεηαο απέλαληη ζε θαηλφκελα βίαο γηα ηελ ελδπλάκσζε 

 

221 Malacuso, 2016, ζ. 9. 
222 Phyllis, 2012, ζ. 18. 

https://oecdeducationtoday.blogspot.com/2017/12/educating-our-youth-to-care-about-each.html
https://oecdeducationtoday.blogspot.com/2017/12/educating-our-youth-to-care-about-each.html
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ησλ λέσλ. Δηδηθφηεξα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ 

ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα ηνπο κεραληζκνχο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, ζηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ηνπο σο πξνο ην πφηε κπνξνχλ λα γίλνπλ ζηφρνη απφ εμηξεκηζηηθέο 

νξγαλψζεηο, ζηελ αλάπηπμε δηαιιαθηηθφηεηαο ζηηο απφςεηο ηνπο, ζηε ζχλδεζε ησλ 

αθξαίσλ ηδενινγηψλ θαη ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ζηε δηεξεχλεζε ηαπηνηήησλ πνπ 

δηαθέξνπλ απφ ηηο θνηλσληθά θπξίαξρεο223. Δπηπιένλ, καζήκαηα φπσο απηφ ηεο 

Ηζηνξίαο πξέπεη λα νξγαλσζνχλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη λα πεξηιακβάλνπλ θξηηηθή 

επεμεξγαζία ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, θαζψο θαη ζεκάησλ φπσο πξνθαηάιεςε, ν 

ξαηζηζκφο θαη ε εθκεηάιιεπζε κέζα ζηα πιαίζηα αλάπηπμεο δηαιφγνπ ζηελ ηάμε224. 

 

 
Γξακκαηηζκφο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 

 

Γεδνκέλνπ ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ φμπλζε ησλ θαηλνκέλσλ θαη ζηελ 

επηξξνή ηεο θνηλήο γλψκεο, αλαγθαία είλαη ε εχξεζε απνηειεζκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ  

γηα ηνλ εγγξακκαηηζκφ ησλ λέσλ ζηα κέζα ελεκέξσζεο. Ο εγγξακκαηηζκφο ζηα κέζα 

ελεκέξσζεο νξίδεηαη σο ε αλάιπζε ησλ θσδίθσλ ησλ media, ε ηθαλφηεηα άζθεζεο 

θξηηηθήο ζηηο αμίεο θαη ηηο ηδενινγίεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ πξνσζνχλ 

κέζα απφ ηα κελχκαηά ηνπο, θαζψο θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ 

κπνξνχλ λα έρνπλ ηα ηειεπηαία225. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηνλ εθνδηαζκφ ησλ λέσλ κε 

αμηφπηζηεο πεγέο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλνληαη γηα λα δηακνξθψζνπλ νξζέο απφςεηο 

γηα ηα γεγνλφηα ζε παγθφζκην επίπεδν226. Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηή ε 

κεγάιε ζεκαζία πνπ νθείιεη λα δνζεί ζηνλ θξηηηθφ εγγξακκαηηζκφ ησλ λέσλ ζηα κέζα 

ελεκέξσζεο. Ζ ζεκαζία ηνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη πξνεηνηκάδεη ην άηνκν λα δξάζεη 

ελεξγά θαη ππεχζπλα σο πνιίηεο ζπκκεηέρνληαο ζηνπο κεραληζκνχο ιήςεο απφθαζεο 

ζε πνιηηηζκηθφ, πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, αλαιακβάλνληαο παξάιιεια ηελ 

επζχλε ησλ επηινγψλ πνπ ζα θάλνπλ227. 

 

 

 

223 Sieckelinck, Kaulingfreks & Winter, 2015, ζ. 339. 
224 Malacuso, 2016, ζ. 9. 
225Uysal, M. (2007), Medya Okuryazarlığı, Ankara: RTÜK Publishing ζ. 47 ζε Karaduman, S. 
(2014).The role of critical media literacy in further development of consciousness of citizenship, 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, ζ. 3039. Αλαθηήζεθε ζηηο 7 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

https://core.ac.uk/download/pdf/82603868.pdf 
226 Ibid, ζ. 3041. 
227 Ibid. 

https://core.ac.uk/download/pdf/82603868.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/82603868.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/82603868.pdf
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χκθσλα κε ηε Hobbs (2017) νη ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ λα είλαη 

απνηειεζκαηηθέο ζηελ Δθπαίδεπζε πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ν εγγξακκαηηζκφο 

ζηα κέζα ελεκέξσζεο σο κέζν πξφιεςεο ηνπ εμηξεκηζκνχ ησλ λέσλ είλαη228: 

 Ζ επαηζζεηνπνίεζε θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηνπο λένπο κελπκάησλ πνπ 

πεξλάλε ηα κέζα ελεκέξσζεο γχξσ απφ ηνλ βίαην εμηξεκηζκφ. 

 Ζ θξηηηθή αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ πνπ παξνπζηάδεηαη ν εμηξεκηζκφο ζηα κέζα 

ςπραγσγίαο κε ινγνηερληθνχ ραξαθηήξα. 

 Ζ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο ηεο πξνπαγάλδαο θαη ηεο ξεηνξηθήο 

κίζνπο. 

 Ζ αλάπηπμε απζεληηθψλ ζρέζεσλ κε άηνκα απφ άιιεο ρψξεο. 

 Ζ αμηνπνίεζε ηεο δχλακεο πνπ πξνζθέξεη ε επηθνηλσλία γηα λα εθθξάζνπλ ηελ 

άπνςή ηνπο. 

Ζ ζηείξα αμηνπνίεζε ησλ πξαθηηθψλ σζηφζν δελ επαξθεί απφ κφλε ηεο. Μειέηεο έρνπλ 

δείμεη φηη νη πξσηνβνπιίεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ λέσλ ζηα κέζα 

ελεκέξσζεο πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε κίαο θνηλήο άπνςεο αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο, ζε ζρέζε κε ηελ θνπιηνχξα ησλ media 

θαη ηε ζρέζε ηνπο κε απηή (Hobbs, 2006, ζ. 23). πλεπψο νη γνλείο απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ κέξνο ζρεηηθψλ απνηειεζκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Έρεη παξαηεξεζεί δε φηη 

ζηηο πην απνηειεζκαηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί, ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ εθπαηδεχζεθε γηα δχν ή πεξηζζφηεξν ρξφληα πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο αλάγθεο ησλ πξσηνβνπιηψλ θαη λα θαηαλνήζεη ηε θχζε ηνπ δεηήκαηνο θαη ηε 

πνιππινθφηεηά ηνπ, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα ηηο εθαξκφζεη ζην εθάζηνηε πιαίζην θαη 

ζηηο αλάγθεο απηνχ229. 

 
 

Θξεζθεπηηθφο γξακκαηηζκφο 
 

Γεδνκέλεο ηεο απεηιήο κε ηελ νπνία έρεη ζπλδεζεί ην Ηζιάκ θαη ε κνπζνπικαληθή 

θνηλφηεηα ιφγσ ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ ηδηράλη, απαξαίηεην 

είλαη λα γίλεη θαηαλνεηφ ζηνπο λένπο φηη ην πξφβιεκα δελ είλαη ηειηθά ν Ηζιακηθφο 

εμηξεκηζκφο, αιιά ε πίζηε ζε αθξαίεο πεπνηζήζεηο, είηε απηέο είλαη ζξεζθεπηηθέο είηε 

φρη (Barzegar, Powers, & El Karhili, 2016, ζζ. 13-14). Ο ζξεζθεπηηθφο 

 

228 Hobbs, 2017, ζ. 18. 
229 Ibid 
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εγγξακκαηηζκφο νθείιεη λα απνηειέζεη βαζηθφ θνκκάηη ζπληνληζκέλσλ πξνζπαζεηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ζηνρνπνίεζε ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ θαη ηδηαίηεξα ηεο 

κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απνηέιεζε ζηφρν εμαηηίαο 

ησλ επηζέζεσλ πνπ ζεκεηψζεθαλ. 

χκθσλα κε ηνλ Moore (2015) ν ζξεζθεπηηθφο εγγξακκαηηζκφο ζεκαίλεη «ε 

δπλαηφηεηα δηάθξηζεο θαη αλάιπζεο ησλ ζεκειησδψλ ζεκείσλ ηνκήο αλάκεζα ζηε 

ζξεζθεία θαη ηελ θνηλσληθή/ πνιηηηθή/ πνιηηηζηηθή δσή κέζσ πνιιαπιψλ θαθψλ»230. 

Μέζα απφ ηνλ ζξεζθεπηηθφ εγγξακκαηηζκφ ππνζηεξίδεη πσο ην άηνκν απνθηά βαζηθή 

θαηαλφεζε ζξεζθεηψλ ηνπ θφζκνπ θαη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαθξίλεη ηηο ζξεζθεπηηθέο 

δηαζηάζεηο ησλ πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθθξάζεσλ231. 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί ζε 

αξθεηά ζεκεία. Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζηελ 

ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη παξαδφζεηο πνπ 

ππάξρνπλ ζηνλ θφζκν, αθφκα θαη ζξεζθεηψλ πνπ δελ είλαη δηαδεδνκέλεο, αλαθέξνληαο 

επίζεο κε-ζξεζθείεο φπσο ν νπκαληζκφο θαη ν αζετζκφο (Dinham & Shaw, 2017, ζ. 

10). Με ηνλ ηξφπν απηφ επηδηψθεηαη ν θαζέλαο λα κελ κεηαθέξεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ 

ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ζην ζρνιηθφ πιαίζην θαη λα γίλεη θαηαλνεηφ πσο ε ζξεζθεία 

απνηειεί έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. Παξάιιεια, επηδηψθεηαη 

λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο θαη ηα θνηλσληθά ζέκαηα κε ηα 

νπνία ζρεηίδεηαη ε ζξεζθεία232. Ο ζξεζθεπηηθφο εγγξακκαηηζκφο νθείιεη λα 

πξνσζείηαη θαη απφ ηε Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, θαζψο ζηα Παλεπηζηήκηα ππάξρεη 

κεγάιε πνιπθσλία θαη εδξαησκέλεο απφςεηο ζε ζρέζε κε ηε ζξεζθεία233. ηα 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ε ζξεζθεία δελ πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη σο πξφβιεκα αιιά 

σο κία επθαηξία γηα ηελ αλάπηπμε δηαιφγνπ, αλαγλσξίδνληαο ηε θχζε ησλ ζεκεξηλψλ 

ζξεζθεπηηθψλ πνηθηιφκνξθσλ θνηλσληψλ (Dinham & Jones, 2010, ζ. 18). 

 

 
3.9. Καιέο πξαθηηθέο θαη πξνγξάκκαηα 

 

Απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα δηακνξθψζεη ζηνπο 

καζεηέο κίαο θνπιηνχξα εηξήλεο θαη απνδνρήο ε νπνία ζα ραξαθηεξίδεη θαη ηελ 

 

230 Moore, 2015, ζ. 1. 
231 Ibid, ζ. 1. 
232Ibid. 
233Ibid, ζ. 13. 
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εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Πξνθεηκέλνπ λα 

νηθνδνκεζνχλ ζρεηηθέο ζηάζεηο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, έρεη πινπνηεζεί πιήζνο 

πξνγξακκάησλ θαη έρνπλ ζπγθεληξσζεί θαιέο πξαθηηθέο πξνθεηκέλνπ λα δίλνληαη 

ηδέεο πξνο αμηνπνίεζε γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηνπ εμηξεκηζκνχ 

ησλ λέσλ θαη λα αληαιιάζζεηαη ε γλψζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, γίλεηαη 

ζηε ζπλέρεηα αλαθνξά ζε θαιέο πξαθηηθέο πνπ εληνπίζηεθαλ ζην πιαίζην ησλ 

πξνγξακκάησλ. 

 

 
Καιέο πξαθηηθέο 

 

Μέζα απφ πνιιά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη γηα ηελ πξφιεςε ησλ θαηλνκέλσλ 

βίαο, ζπγθεληξψλνληαη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηα 

εθπαηδεπηηθά πιαίζηα γηα ηελ πξφιεςε ηεο αλάπηπμεο εμηξεκηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ δηεζλνχο έξγνπ YCARe - πκβνπιεπηηθή ησλ 

λέσλ θαηά ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο (Youth Counselling against Radicalization)234, κε 

ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ζπκβνχισλ λέσλ ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ηεο λενιαίαο, ην νπνίν ζπγθέληξσζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απνηέιεζαλ θαη θαιέο πξαθηηθέο. Δηδηθφηεξα, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη γηα 

ην θνκκάηη ηεο πξφιεςεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ, είλαη νη 

παξαθάησ235: 

 

Σίηινο Πεξηγξαθή 

 
Οξγάλσζε κίαο έθζεζεο 

Οη κεηνλεθηνχληεο λένη ρξεηάδνληαη απηνεθηίκεζε 

γηα λα βξνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία. Ζ 

νξγάλσζε κηαο έθζεζεο κε αλαπαιαησκέλα έπηπια - 

φια αλαπαιαησκέλα θαη ρεηξνπνίεηα απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο   λένπο   -   είλαη   κηα   επθαηξία   λα   δείμνπλ 
 

 

234Δηδηθφηεξα ην έξγν YCARe πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ θαη 
θεληξηθή ηνπ ηδέα είλαη φηη νη ζχκβνπινη λέσλ κπνξνχλ λα είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιεια εθνδηαζκέλνη 

γηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ησλ λέσλ αλ νη ρψξεο 

κάζνπλ ε κία απφ ηελ άιιε. Πεξηιάκβαλε ηε ζπγθέληξσζε νδεγηψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ 

δηάρπζε ηεο γλψζεο ζε ζρέζε κε ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ησλ λέσλ 

νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζε κία εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

Παξάιιεια αμηνπνηεί ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλεη απφ ηνπο ζπκβνχινπο λέσλ πνπ αμηνπνηνχλ 

ηα εξγαιεία πνπ πξνηείλνληαη. ην έξγν ππήξραλ νρηψ ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο θαη ζπγθεθξηκέλα, ε 

Απζηξία, ε Γεξκαλία, ε Διιάδα, ε Ηξιαλδία, ε Γεκνθξαηία ηεο ινβαθίαο, ε ινβελία, ε Ηζπαλία θαη ε 

Οιιαλδία. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. https://www.ycare.eu/. 
235Youth Counselling against Radicalisation-Good practices. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

https://toolbox.ycare.eu/main/toolbox.php?department=8&catlang[]=en. 

https://www.ycare.eu/
https://toolbox.ycare.eu/main/toolbox.php?department=8&amp;catlang%5b%5d=en
https://toolbox.ycare.eu/main/toolbox.php?department=8&amp;catlang%5b%5d=en
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 ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη θαη λα εθηηκεζνχλ 

απφ ηνπο επηζθέπηεο. 

 

Καηαλόεζε βίληεν θαηά ηνπ 

αιαθηζκνύ 

Αξθεηά βίληεν αζρνινχληαη κε φξνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζηηο ηξέρνπζεο ζπδεηήζεηο 

γηα ηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε, φπσο ν ηζιακηζκφο, ν 

ζαιαθηζκφο, ν ηδηραληηζκφο, ην ραιηθάην, ε νχλλα. 

ηα βίληεν απηνί νη φξνη εμεγνχληαη θαη 
ζπδεηηνχληαη κε ηνπο λένπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Radicx 

Σν Radicx είλαη έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αμηνινγήζεη κε δηαξζξσηηθφ 

ηξφπν θαηά πφζνλ νη αλεζπρίεο γηα ηε 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ελφο λεαξνχ ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε. Απαηηεί νη επαγγεικαηίεο 

θαη άιια ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ γλσξίδνπλ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν λεαξφ λα κνηξάδνληαη ηηο 

παξαηεξήζεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο γηα εθείλνλ. 

Ο ζθνπφο είλαη λα απνθηεζεί κία πιήξε εηθφλα ησλ 

πηζαλψλ θηλδχλσλ, λα πξνζδηνξηζζνχλ πνηεο 

πιεξνθνξίεο εμαθνινπζνχλ λα ιείπνπλ θαη πνηα 

πξέπεη λα είλαη ηα επφκελα βήκαηα. 

Σν εξγαιείν απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα βήκαηα: 

Βήκα 1: πδεηψληαο ηελ ππφζεζε 

Σν πξψην βήκα ζπλίζηαηαη ζην λα εθθξαζηνχλ νη 

αλεζπρίεο. Οη επαγγεικαηίεο θαη ηα άιια 

εκπιεθφκελα κέξε θαινχληαη λα πξνζπαζήζνπλ λα 

είλαη φζν ην δπλαηφλ πην αληηθεηκεληθά, εμεηάδνληαο 

κφλν ηα γεγνλφηα θαη ηελ παξαηεξνχκελε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ λεαξνχ. Σν εξγαιείν ζπληζηά λα 

ζπδεηεζνχλ νη αλεζπρίεο ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία: 

πκπεξηθνξά ηνπ λεαξνχ 

ρέζεηο θαη επαθέο ηνπ λεαξνχ 

Πνιηηηζηηθέο θαη / ή ζξεζθεπηηθέο εθθξάζεηο ηνπ 

λεαξνχ 

Ηδενινγηθέο ή / θαη πνιηηηθέο εθθξάζεηο ηνπ λεαξνχ 

 

Βήκα 2: Καηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ θαη ηεο 

παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξάο. 

Όινη νη επαγγεικαηίεο θαη ηα άιια ελδηαθεξφκελα 

κέξε θαινχληαη λα θαηαγξάςνπλ ηα γεγνλφηα θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά πνπ έρνπλ παξαηεξήζεη. 

 

Βήκα 3: Αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ησλ 

παξαγφλησλ ππνζηήξημεο 

Οη επαγγεικαηίεο θαη ηα άιια ελδηαθεξφκελα κέξε 

θαινχληαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο απφ 

ηνπο παξάγνληεο ζηήξημεο βάζεη φζσλ έρνπλ 

θαηαγξάςεη  ζρεηηθά  κε  ηε  ζπκπεξηθνξά  θαη   ηηο 
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 ζρέζεηο/επαθέο ηνπ λεαξνχ. Γηα παξάδεηγκα: ε 

επαθή ελφο παηδηνχ κε έλαλ κέληνξα κπνξεί λα 

απνηειέζεη παξάγνληα ζηήξημεο, ελψ ηα 

πξνβιήκαηα ζην ζπίηη κπνξεί λα απνηειέζνπλ 

παξάγνληα θηλδχλνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σν Φξνύξην ηεο Γεκνθξαηίαο 

ην Φξνχξην ηεο Γεκνθξαηίαο, λένη κεηαμχ ησλ 

ειηθηψλ 14 θαη 25, παξαθνινπζνχλ πξψηα κηα 

εηζαγσγηθή ηαηλία γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηηο 

δεκνθξαηηθέο αμίεο. ηε ζπλέρεηα δνπιεχνπλ ζε 

δεπγάξηα ζε απνζηνιέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ελψ 

πεξπαηνχλ κέζα ζε εθζεζηαθνχο ρψξνπο. Ζ 

δηαδξαζηηθή έθζεζε θαιχπηεη δηάθνξα θνηλσληθά 

δεηήκαηα κε ζηφρν ηελ ακθηζβήηεζε ησλ 

πεπνηζήζεσλ ησλ λέσλ. Οη λένη θαινχληαη λα 

ζεκεηψζνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο. ην ηέινο ηεο 

έθζεζεο νη λένη ιακβάλνπλ αλαηξνθνδφηεζε 

ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη πεπνηζήζεηο ηνπο 

είλαη ζε αληηζηνηρία κε ην ζχληαγκα. 
 

Παξάδεηγκα: 

Οη λεαξνί βιέπνπλ εηθφλεο πξνζθχγσλ απφ ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο (1914, 1944, 1994 

θαη 2014). Έρνπλ ηελ εληνιή λα ηνπνζεηήζνπλ ηηο 

αληίζηνηρεο απνζθεπέο ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

πξνζθχγσλ. Δλψ νη λένη εθπιεξψλνπλ απηφ ην 

θαζήθνλ, θαινχληαη λα βξνπλ δέθα επηρεηξήκαηα 

ππέξ θαη θαηά ηεο ζηέγαζεο πξνζθχγσλ ζηε δηθή 

ηνπο γεηηνληά. Οη λένη θαινχληαη ζηε ζπλέρεηα λα 
δηαηππψζνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα ην ζέκα απηφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Μάζεκα γηα ηηο εηδήζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ IS 

Ζ πξνζέγγηζε ζπλίζηαηαη ζε έλα κάζεκα γηα ηνπο 

καζεηέο ηνπ Λπθείνπ ζρεηηθά κε ηηο εηδήζεηο γηα ην 

Ηζιακηθφ Κξάηνο (IS). Σν κάζεκα απνηειείηαη απφ 

ηα αθφινπζα: 

1. Δκθάληζε εηζαγσγηθνχ βίληεν 

2. Κάληε έλαλ λνεηηθφ ράξηε. Ρσηήζηε ηνπο καζεηέο 

ηη ζα έξζεη ζην κπαιφ ηνπο φηαλ ζπδεηνχλ απηφ ην 

ζέκα; Πνηα είλαη ε γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε απηφ; 

3. Πξνβνιή δηαθνξεηηθψλ ηαηληψλ ζηηο νπνίεο ην 

ίδην ζέκα πξνβάιιεηαη απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο 

γσλίεο. 

Γηα παξάδεηγκα: 

Αηηηνιφγεζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ IS: 

http://www.tubechop.com/watch/6177961 

Νεαξή κνπζνπικαληθή γπλαίθα θαηαδηθάδεη ηηο 

πξάμεηο ηνπ IS: 

https://www.youtube.com/watch?v=AFZ31Usyluk 

Ζ νκηιία ηνπ δεκάξρνπ ηνπ Ρφηεξληακ κεηά ηηο 

επηζέζεηο ηνπ Παξηζηνχ: 

http://www.tubechop.com/watch/6177961
https://www.youtube.com/watch?v=AFZ31Usyluk
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θαη Έξεπλα» 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=ym1Ar- 

BRBdw 

Νηηκπέηη γηα ηδηραληηζκφ ζε εθπνκπή: 

https://www.youtube.com/watch?v=4ciEI0yVw_U 

πδεηήζηε μαλά ηνλ λνεηηθφ ράξηε. Με πνηεο 

πηπρέο ησλ ηαηληψλ ζπκθσλνχλ νη καζεηέο; Πνηα 

πηζηεχνπλ φηη είλαη ε ιχζε ζην πξφβιεκα; Έρνπλ 

αιιάμεη γλψκε βάζεη ησλ ηαηληψλ ή φρη; Γηαηί; 
 

πκβνπιέο γηα ηνλ εθπαηδεπηή: 

Αθήζηε ρψξν ζηνπο λένπο λα αλαξσηεζνχλ θαη 

λα εμεξεπλήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αμίεο θαη νπηηθέο. 

Δμεξεπλήζηε καδί ηνπο κε κία θξηηηθή πξνζέγγηζε. 

-Κάληε νπδέηεξεο εξσηήζεηο. 

-Δλζαξξχλεηε ηελ ελζπλαίζζεζε, γηα παξάδεηγκα, 

κέζα απφ ηελ αλαθνξά ζε πξνζσπηθέο ηζηνξίεο ή 

νξγαλψλνληαο έλα ληηκπέηη. 

-Μελ αληηθξνχεηε ηελ θνζκνζεσξία ησλ καζεηψλ, 

αιιά επεθηείλεηε. ηελ. 

-Αθηεξψζηε ρξφλν ζηελ ηάμε γηα λα αμηνινγήζεηε 

ηελ αμηνπηζηία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο καδί. 

-Βιέπεηε ηνλ εαπηφ ζαο σο δηεπθνιπληή, φρη σο 

πξνπνλεηή ή εθπαηδεπηηθφ. 

-πκθσλείζηε εθ ησλ πξνηέξσλ ζε ζαθείο θαλφλεο 

ζπδήηεζεο θαη επαλαιάβεηε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο 

 

 

 

 

 

Σν Roadshow ηεο Διεπζεξίαο 

ηνπ Σύπνπ 

Σν Roadshow ηεο Διεπζεξίαο ηνπ Σχπνπ είλαη έλα 

πξφγξακκα πνπ απνηειείηαη απφ ηξία καζήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ ειεπζεξία ηνπ Σχπνπ γηα καζεηέο ζην 

γπκλάζην, θαζψο θαη απφ κία ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ θαη εθπξνζψπσλ ησλ ΜΜΔ. ην πιαίζην 

ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο ιακβάλνπλ κία 

εθεκεξίδα ηεο επηινγήο ηνπο ζηε δηεχζπλζε 

θαηνηθίαο ηνπο γηα αξθεηέο εβδνκάδεο. Μέξνο ηεο 

εξγαζίαο ηνπο είλαη γηα παξάδεηγκα λα επηιέμνπλ 

πνηα εηδεζενγξαθηθά άξζξα ζα αθαηξνχζαλ απφ ηελ 

εθεκεξίδα αλ ήηαλ δηθηάηνξεο. Σν πξφγξακκα 

θιείλεη κε κία ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη 

ελφο εθπξνζψπνπ απφ ηα media. ηε ζπδήηεζε νη 

θνηηεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζέζνπλ θξίζηκεο 

εξσηήζεηο, φπσο: παξαβηάδεηε ηε ζξεζθεία κνπ, 

γηαηί ην θάλεηε απηφ; Ζ ζπδήηεζε απνηειεί επίζεο 

κία επθαηξία γηα ηνπο καζεηέο λα αθνπζηνχλ απφ ηα 
κέζα ελεκέξσζεο. 

 Σν εηξεληθφ ζρνιείν είλαη έλα πξφγξακκα πνπ 

απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά απφ 38 καζήκαηα πνπ 

παξέρνληαη γηα 30 ιεπηά θάζε εβδνκάδα ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν. Σα καζήκαηα απηά θαιχπηνπλ ηα 

αθφινπζα ζέκαηα: 
-Αλήθνπκε καδί: ν ζθνπφο απηήο ηεο ζεηξάο είλαη λα 

https://www.youtube.com/watch?v=ym1Ar-BRBdw
https://www.youtube.com/watch?v=ym1Ar-BRBdw
https://www.youtube.com/watch?v=4ciEI0yVw_U
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Σν εηξεληθό ζρνιείν 
δεκηνπξγήζεη κηα ζεηηθή αηκφζθαηξα ζηελ ηάμε. Σα 

παηδηά θάλνπλ θαλφλεο γηα ην πψο αληηκεησπίδνπλ ν 

έλαο ηνλ άιινλ. 

-Λχλνπκε νη ίδηνη ηηο ζπγθξνχζεηο: ηα παηδηά 

καζαίλνπλ γηα ηηο ζπγθξνχζεηο θαη πψο κπνξνχλ λα 

αληηδξάζνπλ ζε κία ζχγθξνπζε. 

-Αθνχκε ν έλαο ηνλ άιιν: έκθαζε δίλεηαη ζηε 

δηδαζθαιία ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

ελζπλαίζζεζε θαη ηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε. 

-Ννηαδφκαζηε ν έλαο γηα ηνλ άιινλ: ηα παηδηά 

καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

θαη λα ηα εθθξάδνπλ. Δπίζεο, καζαίλνπλ λα δέρνληαη 

θαη λα ζέβνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. 

-Όινη έρνπκε θαζήθνληα: απηή ε ζεηξά καζεκάησλ 

επηθεληξψλεηαη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ. 

-Όινη είλαη δηαθνξεηηθνί: απηά ηα καζήκαηα 

επηθεληξψλνληαη ζην λα είλαη αλνηρηνί νη καζεηέο 

ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. 

 

 

 

 

 

Γνληθή κέξηκλα θαηά ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο 

Ζ γνληθή κέξηκλα θαηά ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο 

είλαη κηα εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζε κεηέξεο κε 

κνπζνπικαληθφ ππφβαζξν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο νη κεηέξεο καζαίλνπλ γηα ηε δηαδηθαζία 

ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο. Μαζαίλνπλ πψο λα 

εληνπίδνπλ νξηζκέλνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη 

πψο κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηνχο. Ζ 

θαηάξηηζε απνηειείηαη απφ έμη ζπλαληήζεηο πνπ 

εζηηάδνληαη ζηηο αθφινπζεο πηπρέο: γλψζε ζρεηηθά 

κε ηε δηαδηθαζία ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, 

επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ 

θαηάξηηζεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα θαηαζηνχλ ηα 

παηδηά πην αλζεθηηθά ζηελ ξηδνζπαζηηθνπνίεζε. Οη 

κεηέξεο καζαίλνπλ, γηα παξάδεηγκα, πψο κπνξνχλ 

λα επηθνηλσλνχλ αλνηρηά κε ηα παηδηά ηνπο θαη πψο 

κπνξνχλ λα ακθηζβεηήζνπλ κε θξηηηθφ πλεχκα ηελ 

πιεξνθφξεζε πνπ ιακβάλνπλ ηα παηδηά απφ ην 

δηαδίθηπν ή απφ ηνπο δξφκνπο. Πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρπζεί ε εκπηζηνζχλε κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηή θαη 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη εθπαηδεχζεηο παξέρνληαη 

ζηα αξαβηθά θαη παξέρνληαη απφ εθπαηδεπηέο κε 

κνπζνπικαληθφ ππφβαζξν. Παξάιιεια κε ηηο 

εθπαηδεχζεηο «Ζ γνληθή κέξηκλα θαηά ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο» επελδχεη επίζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε γνλέσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ 

πξεζβεπηέο: Σνλ ξφιν απηφ αλαιακβάλνπλ 

κνπζνπικάλεο κεηέξεο πνπ θηάλνπλ ζε νηθνγέλεηεο 

πνπ είλαη δχζθνιν λα ππάξμεη πξφζβαζε. Απηέο νη 
κεηέξεο παξέρνπλ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε θαη 
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θαη Έξεπλα» 

 

 βνεζνχλ απηέο ηηο νηθνγέλεηεο λα βξνπλ θαηάιιειε 

βνήζεηα. 

 

 

 

 

 

Γεθπξώλνληαο: δηαγελεαθέο 

ζπδεηήζεηο 

Ζ κεζνδνινγία Bridging ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο 

ζρέζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ γνλέσλ θαη 

παηδηψλ κε καξνθηλφ ππφβαζξν. Με ηε βνήζεηα 

απηήο ηεο κεζνδνινγίαο, νη γηνη θαη νη παηέξεο θαη νη 

θφξεο ηνπο θαη νη κεηέξεο ηνπο ζπδεηνχλ ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηε γνληθή κέξηκλα θαη ηε ζξεζθεία. Ζ 

πξνζέγγηζε ζπλίζηαηαη ζε ρσξηζηή ζπλάληεζε γηα 

ηνπο λένπο, ζε μερσξηζηή ζπλάληεζε γηα ηνπο γνλείο 

θαη ζε ζπλάληεζε γηα λένπο θαη γνλείο. ε απηέο ηηο 

ζπζθέςεηο ζπδεηνχληαη ηα εμήο ζέκαηα: επηθνηλσλία 

ζρεηηθά κε ηε γνληθή κέξηκλα, ηε ζξεζθεία, ηνλ 

θνηλσληθφ έιεγρν, ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ, ηνλ ξφιν 

ηνπ ηδακηνχ θαη ηηο αμίεο θαη ηνπο θαλφλεο κηαο 

δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. Γηάθνξα εξγαιεία έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ 

ζπλαληήζεσλ ζπδήηεζεο, π.ρ. παξνπζηάδνληαο κηα 

ηαηλία κηθξνχ κήθνπο, παίδνληαο θνπίδ, 

παξαθνινπζψληαο κηα παξάζηαζε ή ζπδεηάηε. Ο 

απψηεξνο ζηφρνο είλαη λα απνηξαπεί ε 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ησλ λέσλ κε κνπζνπικαληθφ 

ππφβαζξν. Σν γεγνλφο φηη νη γνλείο εκπιέθνληαη ζην 

λα βνεζήζνπλ ηνπο λένπο ζηελ αλαδήηεζε ηεο 

ηαπηφηεηαο θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε αλζεθηηθφηεηαο ησλ λέσλ 

απέλαληη ζε εμηξεκηζηηθέο ηδενινγίεο. Ζ αλνηθηή θαη 

ππνζηεξηθηηθή επηθνηλσλία απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο. Σν Bridging είλαη 
ζρεδηαζκέλν γηα παηδηά ειηθίαο 15 εηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIAMANT 

Σν DIAMANT είλαη κηα εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη 

απφ πηζηνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηέο κε εθπαηδεπηηθφ 

ππφβαζξν γηα λένπο κε κνπζνπικαληθφ ππφβαζξν 

πνπ είλαη επάισηνη ζε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ή 

παξαβαηηθφηεηα. Ζ εθπαίδεπζε ζηνρεχεη ζηελ 

αχμεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ λέσλ, ζηελ 

νηθνδφκεζε κηαο ζεηηθήο ηαπηφηεηαο θαη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο αληνρήο ησλ λέσλ ελάληηα ζηνλ 

εμηξεκηζκφ θαη ηελ εγθιεκαηηθφηεηα. Οη 

εθπαηδεχζεηο αλαιακβάλνληαη απφ νκάδεο λέσλ. Οη 

λένη ιακβάλνπλ αηνκηθή εθπαίδεπζε. Ζ εθπαίδεπζε 

απνηειείηαη απφ ηξία κέξε. Σν πξψην κέξνο 

επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε κηαο ζεηηθήο 

ηαπηφηεηαο θαη ζηελ απνδνρή αλζξψπσλ πνπ έρνπλ 

άιιεο πεπνηζήζεηο. Σν δεχηεξν εζηηάδεη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ λέσλ λα ζθέθηνληαη 

θαη λα ιακβάλεη απνθάζεηο αλεμάξηεηα. Σν ηξίην 

επηθεληξψλνληαη ζηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο 

ζπγθξνχζεσλ     θαη     αληηκεηψπηζεο     αξλεηηθψλ 

https://toolbox.ycare.eu/courses/YCARE183/
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 ζπλαηζζεκάησλ θαη αδηθηψλ. Οη εθπαηδεπηέο θάλνπλ 

ρξήζε πνιιαπιψλ κεζφδσλ, φπσο ξφισλ θαη 

αληηπαξαζέζεσλ. Ζ εθπαίδεπζε νινθιεξψλεηαη κε 

ηελ νξγάλσζε κηαο νκαδηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ 

νπνία νη ζπκκεηέρνληεο θέξλνπλ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη. Γηα παξάδεηγκα, 

θάλνπλ παξνπζηάζεηο κπξνζηά ζε αθξναηήξην ή 

δηνξγαλψλνπλ νκαδηθέο ζπδεηήζεηο κε 

εθπξνζψπνπο ηνπ δήκνπ. 
 

Παξάδεηγκα εξγαζηψλ: 

Ολνκάζηε 5 ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είζηε 

ππεξήθαλνη πνπ είζηε πνιίηεο ηεο (νλνκαζίαο 

ρψξαο); 

Πνηεο   είλαη   νη   ηξεηο   θνξπθαίεο   αμίεο   ζαο;   

Ση ιέμεηο ζπλδέεηε κε ηελ ειεπζεξία θαη ηελ επηπρία; 

 

 

 

 

 

 

 

 
νθαξηζηηθέο Δηδήζεηο 

Σα παηδηά θαη νη λένη αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά 

εηθφλεο απφ ηνλ πφιεκν ή ηε βία ζηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο. Απφ ηελ ειηθία ησλ 6 εηψλ δελ είλαη 

πιένλ δπλαηή ε απφθξπςε ζνθαξηζηηθψλ εηδήζεσλ 

απφ παηδηά. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

ζπδεηήζνπκε κε ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο ηα φζα 

βιέπνπλ, λα απνθσδηθνπνηνχλ ηα λέα θαη λα 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην ηζηνξηθφ. ηφρνο 

απηήο ηεο παξέκβαζεο είλαη λα εληζρπζεί ε 

αλζεθηηθφηεηα ησλ λέσλ απφ ηε βία ζηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο θαη λα ηνπο βνεζήζνπκε λα 

βάινπλ φ, ηη βιέπνπλ ζε πξννπηηθή. Παξαθάησ είλαη 

έλα παξάδεηγκα ελφο καζήκαηνο ζρεηηθά κε 

ζπγθινληζηηθέο εηδήζεηο γηα καζεηέο γπκλαζίνπ. 

 

Παξάδεηγκα: 

Δπηιέμηε κηα πξφζθαηε αληηπαξαβαιιφκελε εηθφλα 

απφ κηα εθεκεξίδα ή κεηαθίλεζε εηδήζεσλ πνπ 

δείρλεη βία. Γψζηε ηελ εηθφλα ή ηα λέα γηα ηνπο 

καζεηέο θαη δεηήζηε ηνπο λα απαληήζνπλ. Ση 

πηζηεχνπλ νη καζεηέο γηα απηή ηελ εηθφλα; Έρνπλ 

δπζθνιίεο κε απηφ; Γηαηί; πδεηήζηε ηηο ζθέςεηο πνπ 

έρνπλ ππφςε νη ζπληάθηεο φηαλ απνθαζίδνπλ λα 

δεκνζηεχζνπλ ή λα κελ δεκνζηεχζνπλ θάπνηα 

εηθφλα. Πεξάζηε 10 ιεπηά γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ 

καζήκαηνο. 

 

Γψζηε ζηνπο καζεηέο ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο (40 

ιεπηά): 

Κάζε θνηηεηήο κπνξεί λα επηιέμεη απφ ηελ 

εθεκεξίδα κηα θσηνγξαθία πνπ έρεη δπζθνιία ή κε 

ηελ νπνία κπνξεί λα θαληαζηεί φηη άιινη άλζξσπνη 

έρνπλ δπζθνιίεο. 
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 Αθήζηε ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ επηζηνιή ζηνλ 

ζπληάθηε ζρεηηθά κε ηελ επηιεγκέλε θσηνγξαθία. 

ηελ επηζηνιή απηή νη καζεηέο ππνζηεξίδνπλ γηαηί 

έρνπλ δπζθνιία λα δνπλ απηή ηελ εηθφλα ζηηο 

εηδήζεηο. Αθήζηε ηνλ καζεηή λα αμηνινγήζεη ηα 

γξάκκαηα ηνπ άιινπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Η Γύλακε ησλ Παηέξσλ 

Ζ Γχλακε ησλ Παηέξσλ είλαη έλα έξγν πνπ ζηνρεχεη 

λα ζπκβάιεη ζηε ζεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, 

εληζρχνληαο θαη βειηηψλνληαο ηε ζρέζε παηέξα- 

παηδηνχ. Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη ε 

πξφιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, ε βειηίσζε ηεο 

ζχλδεζεο ησλ νηθνγελεηψλ ησλ κεηαλαζηψλ κε ηελ 

θνηλσλία θαη ε αχμεζε ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ ησλ 

παηέξσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα είλαη 

παηέξεο κε καξνθηλφ ή ζνκαιηθφ ππφβαζξν, αιιά ε 

παξέκβαζε είλαη επίζεο θαηάιιειε γηα ηνπο 

παηέξεο κε άιιν κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν. Ζ 

Γχλακε ησλ Παηέξσλ απνηειείηαη απφ πνιιέο 

ζπλαληήζεηο κε επίθεληξν ηνλ γνληκνπνίεζε θαη ηελ 

παηξφηεηα. Οη παηέξεο κηινχλ κε άιινπο παηέξεο 

γηα ηελ παηξφηεηα, ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ηνπο 

θαη ηε ζρέζε κε ηα παηδηά ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ζπλαληήζεσλ νη παηέξεο ελεκεξψλνληαη γηα ηε 

γνληθή κέξηκλα θαη ιακβάλνπλ θαηάξηηζε ζε 

δεμηφηεηεο γνλέσλ. Σα ζέκαηα φπσο νη δηαθξίζεηο 

θαη ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ζπδεηνχληαη επίζεο θαηά 

ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ζπλαληήζεσλ. Δθηφο απφ ηηο 

ζπλαληήζεηο κε άιινπο παηέξεο, νη παηέξεο θαη ηα 

παηδηά αλαιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο καδί. Γηα 

παξάδεηγκα, παίδνπλ πνδφζθαηξν καδί. Γηαθξίλεηαη 

κηα νκάδα παηέξσλ πνπ έρνπλ παηδηά πνπ πεγαίλνπλ 

ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη κηα νκάδα παηέξσλ κε 
παηδηά ειηθίαο 12 έσο 15 εηψλ. 

 
 
 

Πξνγξάκκαηα 
 

Μέρξη ζηηγκήο παξαηεξείηαη πνηθηιία εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη 

κε ζθνπφ ηελ νηθνδφκεζε ηεο εηξήλεο θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ λέσλ απέλαληη ζηελ 

πηνζέηεζε αθξαίσλ ηδενινγηψλ. Παξαηεξείηαη σζηφζν ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο φηη ηα 

πξνγξάκκαηα πξφιεςεο πνπ αλαπηχζζνληαη επηθεληξψλνληαη ζηελ αιιαγή ησλ 

ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ παηδηψλ, θαη δελ αζρνινχληαη κε ηνπο θνηλσληθνχο, 

πεξηβαιινληηθνχο θαη ζπζηεκηθνχο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο 

ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο βίαο236. Δπηπιένλ, πνιιά πξνγξάκκαηα ζηνρεχνπλ ζην 

 

236Sheikh θ.ά., 2010, ζ. 9. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/197225/DFE-RR120.pdf
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λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο λένπο γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπο, κία πξνζέγγηζε 

πνπ έρεη σζηφζν βξαρππξφζεζκα απνηειέζκαηα237. 

Παξά ην γεγνλφο σζηφζν, φηη νη πξσηνβνπιίεο γηα πξφιεςε πνπ αλαπηχζζνληαη 

είλαη πνιχ δηαδεδνκέλεο, δελ έρνπλ δηαπηζησζεί ηζρπξά ζηνηρεία πνπ λα δείρλνπλ 

ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ λα πξνθχπηνπλ απφ απηά, γεγνλφο πνπ νη ίδηνη απνδίδνπλ 

ζηελ έιιεηςε δηαζεζηκφηεηαο αμηνινγήζεσλ πςειήο πνηφηεηαο ησλ έξγσλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη θαη ζηελ έιιεηςε αμηνιφγεζεο ζχγρξνλσλ έξγσλ238. Γηα ηελ αλάπηπμε 

απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνλ εμηξεκηζκφ, αλαγθαίν είλαη λα αληρλεπζνχλ 

νη παξάγνληεο ψζεζεο θαη έιμεο ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζηε 

ζπλέρεηα ν ζρεδηαζκφο ελφο ζηνρεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ παξαγφλησλ απηψλ θαη ηέινο ε πινπνίεζε ηεο παξέκβαζεο κε 

έκθαζε ζηνπο λένπο πνπ δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο239. 

Σα πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε κίαο εηξεληθήο 

θνπιηνχξαο ραξαθηεξίδνληαη γεληθφηεξα απφ κία κεγάιε πνηθηιία σο πξνο ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο. Δηδηθφηεξα, απηνί κπνξεί λα αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγήο ηδηφηεηαο 

ηνπ πνιίηε240. Όζνλ αθνξά ηνπο ηχπνπο πξσηνβνπιηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε ζρέζε 

κε ηε πξφιεςε ηνπ εμηξεκηζκνχ είλαη νη παξαθάησ241: 

• Γλσζηηθέο ζπκπεξηθνξηθέο πξσηνβνπιίεο, 

• Πξνζεγγίζεηο θαζνδήγεζεο θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ, 

• Πξσηνβνπιίεο βαζηζκέλεο ζηε γλψζε, 

• Γηαδηθαζίεο κεζνιάβεζεο θαη επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, 

• Οηθνγελεηαθέο πξνζεγγίζεηο, 

• Πξνζεγγίζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ θνηλφηεηα, θαη 

• Παξνρή επθαηξηψλ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

237Ibid, ζ. 20. 
238Ibid, ζ. 42 
239Veeknamp & Zeiger, 2015, ζ. 152. 
240Phyllis, 2012, ζ. 23. 
241Sheikh, 2010, ζ. 14. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/197225/DFE-RR120.pdf
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θαη Έξεπλα» 

 

Ζ πξφζβαζε ζηελ Δθπαίδεπζε δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκβάιιεη κφλε ηεο ζηελ 

πξφιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηνπ εμηξεκηζκνχ, σζηφζν ν ξφινο ηεο ζηελ 

πξφιεςή ηνπο έρεη αλαγλσξηζηεί απφ πιήζνο θνξέσλ, κέζα απφ ηελ ηθαλφηεηά ηεο γηα 

ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη πξνψζεζε ηεο έληαμεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο. ε κία ηέηνηα πξνζπάζεηα, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα 

απνηεινχλ ρψξνπο αζθαιείο πξνθεηκέλνπ λα έξζνπλ ζηελ επηθάλεηα απφςεηο ησλ 

καζεηψλ θαη λα γίλεη επεμεξγαζία ηνπο ζηε ζπλέρεηα ζηα πιαίζηα ελφο 

επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ. Παξάιιεια, νθείινπλ λα θαιχςνπλ ηελ αλάγθε ησλ λέσλ 

γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή, θαζψο θαη λα ηνπο ππνζηεξίμνπλ ζηελ αλαδήηεζε ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπο, αιιά θαη ζηελ εχξεζε ελαιιαθηηθψλ θαη φρη βίαησλ ηξφπσλ επίιπζεο 

ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ. Οη πεξηζζφηεξεο παξεκβάζεηο πνπ πινπνηνχληαη 

απνθιείνπλ ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε πνπ απνηειεί ηελ θαηαιιειφηεξε πεξίνδν 

παξέκβαζεο, ελψ πεξηνξίδνληαη ζηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ ξηδνζπαζηψλ ζηα ζρνιεία, κε 

απνηέιεζκα ηνλ ζηηγκαηηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ θαη ηελ εδξαίσζε 

πξνθαηαιήςεσλ. Απφ ηελ άιιε, παξαηεξείηαη φηη πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο θαη ζηφρνη 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα εληνπίδνληαη πιένλ ζηα καζήκαηα, θαη εηδηθά ζε απηά 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζξεζθεία. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε 

απνηειεζκαηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηα ζρνιηθά πιαίζηα είλαη ε ελδπλάκσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κέζα απφ ζπλερή θαηάξηηζε θαη ππνζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα 

πξνσζήζνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο κία θνπιηνχξα εηξήλεο, ηελ ελεξγφ δξάζε ζηελ 

ηνπηθή θνηλφηεηα. εκαληηθφ είλαη λα γίλεη έληαμε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζεκάησλ 

πξνο επεμεξγαζία θαη ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε θαη κε άιια 

ακθηιεγφκελα ζέκαηα. Παξάιιεια, νθείιεη λα γίλεηαη αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπ 

δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ, θάηη πνπ κπνξεί λα γίλεη κέζα απφ ηελ πξνψζεζε 

πνιηηηζηηθψλ ή εθπαηδεπηηθψλ αληαιιαγψλ. Όζνλ αθνξά ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ 

πηνζεηνχληαη, ν γξακκαηηζκφο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ν ζξεζθεπηηθφο 

γξακκαηηζκφο απνηεινχλ δχν ηνκείο ζηνπο νπνίνπο πξέπεη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

λα δψζνπλ έκθαζε γηα ηε δηακφξθσζε απνηειεζκαηηθψλ παξεκβάζεσλ. Παξάιιεια, 

δεδνκέλνπ φηη φινη νη καζεηέο κπνξνχλ λα είλαη επάισηνη ζηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε, 

ηα ζρνιεία νθείινπλ λα αλαπηχζζνπλ δξάζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ησλ 

καζεηψλ θαη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα θαη λα πξνζαξκφδνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπο ζηηο 
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αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κε έκθαζε ζηα παηδηά θαη ζηνπο λένπο πνπ 

βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θαη ζην πεξηζψξην. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΟΤ 

ΔΞΣΡΔΜΗΜΟΤ ΜΔΧ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Οη Γηεζλείο Οξγαληζκνί απνηεινχλ παξάγνληεο-θιεηδηά ζηε δηακφξθσζε ηεο 

παγθφζκηαο εθπαηδεπηηθήο θνπιηνχξαο242. Δπηπιένλ, κέζα απφ ηηο εξεπλεηηθέο κειέηεο 

πνπ πινπνηνχλ νη δηεζλείο νξγαληζκνί θαη ηε δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ πξνηάζεσλ 

ζε ζρέζε κε δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, θαηαθέξλνπλ λα 

επεξεάδνπλ ηελ θνηλή γλψκε ζε κεγάιν βαζκφ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία αιιαγψλ ζηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ή ηελ πηνζέηεζε πξνζεγγίζεσλ θαη πξννπηηθψλ (ηακέινο, 

Βαζηιφπνπινο & Καβαζαθάιεο, 2015, ζζ. 54-55). πλεπψο, ε αλάιεςε δξάζεο απφ 

πιεπξάο ηνπο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ θαη ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο 

ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο πνπ πηνζεηνχλ είλαη κεγάιεο  ζεκαζίαο. 

ήκεξα έλαο κεγάινο αξηζκφο δηεζλψλ νξγαληζκψλ νξγαλψλνπλ δξάζεηο γηα ηελ 

πξφιεςε ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ είηε 

ηελ πξφζθιεζε ησλ ππεχζπλσλ γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο γηα αλάιεςε δξάζεο ζε ζρέζε 

κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, είηε ηελ αλάπηπμε πφξσλ γηα ηελ πξφιεςε ηνπ 

εμηξεκηζκνχ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη άιισλ ζρεηηθψλ παξαγφλησλ φπσο ν 

ξαηζηζκφο ή ε δηδαζθαιία ακθηιεγφκελσλ δεηεκάησλ (Davies, 2018, ζ. 5). ην 

ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην επηδηψθεηαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο δξάζεο πνπ έρνπλ 

αλαιάβεη ηξεηο δηεζλείο νξγαληζκνί κε έληνλε δξάζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ε νπνία 

ηνπο δηαθξίλεη απφ ηνπο ππφινηπνπο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ αληηιεπηέο νη 

πξνζεγγίζεηο, νη ηνκείο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζε ζρέζε κε ηελ πξφιεςε 

ηνπ εμηξεκηζκνχ θαη ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο κέζσ ηεο Δθπαίδεπζεο. 

 

 
4.1. Δπξσπατθή Έλσζε 

 

Ζ δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) μεθίλεζε ην 1950 κε ηε δεκηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα, κε ζθνπφ λα δνζεί ηέινο ζηηο 

αηκαηεξέο ζπγθξνχζεηο πνπ θνξπθψζεθαλ θαηά ηνλ Β‟ Παγθφζκην θαη λα δηαηεξεζεί 

ε εηξήλε κεηαμχ ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ243. ήκεξα ε Έλσζε απνηειείηαη απφ 28 θξάηε 

 

 

242Evans, P., Rueschemeyer, D. & Scokpol, Σ. (1985). Bringing the State Back In, New York: Cambridge 

University Press, ζε Resnik, 2006 ζ. 173. 
243EUROPA. Οη ηδξπηέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_el. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/history/founding-fathers_el
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_el
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κέιε244 ηα νπνία παξφηη δηαηεξνχλ ηελ απηνλνκία ηνπο, ηαπηφρξνλα παξαρσξνχλ 

θάπνηα απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ηνκείο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο 

κε ηα ππφινηπα θξάηε κέιε, ζηα ζεζκηθά φξγαλα πνπ ηα ίδηα έρνπλ εθιέμεη. Βαζηθνί 

ζηφρνη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη245: 

 Ζ δηαηήξεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο εηξήλεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηνπο 

γείηνλέο ηνπο. 

 Ζ πξνψζεζε ηεο πξαθηηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ. 

 Ζ αζθαιήο δηαβίσζε ησλ πνιηηψλ ηεο. 

 Ζ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αιιειεγγχεο. 

 Ζ δηαηήξεζε ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο πνιπκνξθίαο ιφγσ ηεο 

επηξξνήο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. 

 Ζ δηάδνζε ησλ θνηλψλ αμηψλ ησλ Δπξσπαίσλ. 
 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζεσξεί ηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε σο έλα πνιχπινθν θαηλφκελν, 

ηνπ νπνίνπ ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε έρεη νξίζεη σο πξνηεξαηφηεηα. Ζ ελίζρπζε 

ηεο θνηλσληθήο αλζεθηηθφηεηαο απνηειεί θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο δξάζεο ηεο ΔΔ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ. ε απηφ ην πιαίζην, 

βαζηθή επηδίσμε γηα ηελ νπνία εξγάδεηαη ε ΔΔ είλαη ε νηθνδφκεζε εηξεληθψλ θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνχο θνηλσληψλ ηελ νπνία επηδηψθεη κέζα απφ ηε δηαζθάιηζε ησλ 

ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ ησλ πνιηηψλ ζηα θξάηε κέιε, φπσο ηεο ειεπζεξίαο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ πηζηεχσ θαη κέζα απφ ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο θαη 

ηνπ δηαζξεζθεηαθνχ δηαιφγνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ επξσπατθψλ 

θνηλσληψλ. Παξάιιεια, ε ΔΔ ζπκβάιιεη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζηελ ππνζηήξημε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ πξφιεςε θαη επίιπζε ζπγθξνχζεσλ246. 

 

 

244 Οη ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο είλαη ε Απζηξία, ην Βέιγην, ε Βνπιγαξία, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε Γαλία, 

ε Διιάδα, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Ηξιαλδία, ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία, νη Κάησ Υψξεο, ε Κξναηία, ε Κχπξνο, 

ε Λεηνλία, ε Ληζνπαλία, ε Μάιηα, ε Οπγγαξία, ε Πνισλία, ε Πνξηνγαιία, ε Ρνπκαλία, ε ινβαθία, ε 

ινβελία, ε νπεδία, ε Σζερηθή Γεκνθξαηία θαη ε Φηλιαλδία (βι. EUROPA. Υψξεο. Γηαζέζηκν ζην 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_el#28members). εκεηψλεηαη φηη ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην αλαθνίλσζε ζηηο 29 Μαξηίνπ 2017 ηελ πξφζεζή ηνπ λα θχγεη απφ ηελ ΔΔ θαη ηελ Δπξαηφκ, 
αιιά εμαθνινπζεί λα είλαη αθφκα πιήξεο κέινο ηεο ΔΔ θαη λα κνηξάδεηαη ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο κε ηα ππφινηπα θξάηε κέιε. 
245Βι. Η Δπξώπε ζε 12 καζήκαηα, Λνπμεκβνχξγν: Τπεξεζία εθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2018. 

Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ https://publications.europa.eu/el/publication-detail/- 

/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1, ζ. 3. 
246European Commission, (2016a). Communication from the Commission to the European Parliament, 

the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Proposal 

for a new European consensus on development our world, our dignity, our future. Strasbourg, 

22.11.2016, COM(2016) 740 final. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_el#28members
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_el#28members
https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1
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Ζ Δπξσπατθή Τπεξεζία Δμσηεξηθήο Γξάζεο πνπ έρεη δηακνξθσζεί απφ ηελ ΔΔ, 

επηδηψθεη ηνλ ζηελφ ζπληνληζκφ κε ηα θξάηε κέιε ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ 

πκβνπιίνπ COTER θαζψο θαη κε φια ηα εκπιεθφκελα φξγαλα ηεο ΔΔ247. Γεληθά ε 

ΔΔ πξνζεγγίδεη πνιχπιεπξα ην δήηεκα ηεο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο κέζα απφ ηελ αλάιεςε δξάζεο ζηνπο παξαθάησ ηνκείο248: 

 Καηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηηθήο πξνπαγάλδαο θαη ηεο παξάλνκεο ξεηνξηθήο 

κίζνπο ζην δηαδίθηπν. 

 Αληηκεηψπηζε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ζηηο θπιαθέο.  · 

 Πξνψζεζε ηεο εθπαίδεπζεο ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη ησλ θνηλψλ αμηψλ ηεο 

ΔΔ.· 

 Πξνψζεζε αλζεθηηθψλ, αλνηρηψλ θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο θνηλσληψλ θαη 

πξνζέγγηζε ησλ λέσλ. · 

 Δλίζρπζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο. 

 ηήξημε ηεο έξεπλαο, ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, παξαθνινχζεζε 

θαη δίθηπα. 

 Δπηθέληξσζε ζηε δηάζηαζε ηεο αζθάιεηαο. 
 

ηε ηξαηεγηθή εζσηεξηθήο αζθάιεηαο πνπ έρεη εθδψζεη, ε ΔΔ ζηνρεχεη ζηελ πξφιεςε 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, 

επηδηψθεη ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε, 

ηε δεκηνπξγία ελφο εγρεηξηδίνπ ζηήξημεο ηεο δξάζεο ησλ θξαηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ, 

ην λα θνπεί ε πξφζβαζε ησλ ηξνκνθξαηψλ ζε ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο θαη πιηθά γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ δξάζεψλ ηνπο θαη λα αθνινπζνχληαη νη ζπλαιιαγέο ηνπο θαη ηελ 

αλάπηπμε πεξηζζφηεξσλ κέηξσλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ζηηο κεηαθνξέο249. 

Παξάιιεια, ε ΔΔ ελζαξξχλεη ρψξεο εηαίξνπο ζηελ αλάπηπμε δηαιφγνπ γηα ηελ 

 

 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-proposal-new-consensus-development- 

20161122_en.pdf, ζζ. 17-18. 
247EEAS, (2016). Counter-terrorism. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/411/counter-terrorism_en. 
248Βι. Δπξσπατθή Δπηηξνπή, (2016). Γειηίν Σύπνπ - Δλίζρπζε ηεο δξάζεο ηεο ΔΔ γηα ηελ θαιύηεξε 
αληηκεηώπηζε ηεο βίαηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο πνπ νδεγεί ζηελ ηξνκνθξαηία, Βξπμέιιεο, 14 Ηνπλίνπ 2016, 

ζζ. 1-2. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/publications/2016/communicatio 

n-preventing-radicalisation_en.pdf. 
249EUR-Lex, (2010). Communication from the Commission to the European Parliament and the Council 
- The EU Internal Security Strategy in Action: Five steps towards a more secure Europe (COM(2010) 

673 final of 22.11.2010). Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ https://eur-lex.europa.eu/legal- 

content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ajl0050 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-proposal-new-consensus-development-20161122_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-proposal-new-consensus-development-20161122_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/publications/2016/communication-preventing-radicalisation_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/publications/2016/communication-preventing-radicalisation_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/publications/2016/communication-preventing-radicalisation_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ajl0050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ajl0050
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θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο φρη κφλν κέζα απφ πνιηηηθέο αζθαιείαο αιιά θαη 

πνιηηηθέο άιισλ φισλ ησλ ηνκέσλ πνιηηηθήο κε ηνπο νπνίνπο ζρεηίδεηαη, ελψ 

ζπκβάιιεη ζηελ ππνζηήξημε ησλ επαγγεικαηηψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ζεκαδηψλ 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο εληφο θαη εθηφο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ρψξνπ250. 

Μεηαμχ ησλ άιισλ ηνκέσλ πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφιεςε ηνπ 

εμηξεκηζκνχ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή251 αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε επέλδπζεο ζηελ 

Δθπαίδεπζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ λέσλ θαη 

λα απνηξέςεη ηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζή ηνπο252. Δηδηθφηεξα, ε ΔΔ πξνζεγγίδεη ηελ 

Δθπαίδεπζε σο έλα κέζν γηα ηελ αχμεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ επξσπατθψλ 

θνηλσληψλ πνπ απνηειεί ζηξαηεγηθή ηεο πξνηεξαηφηεηα, δίλνληαο έκθαζε ζηηο 

πνιηηηζηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο αληαιιαγέο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο253. 

Δπηπιένλ, ζηελ παγθφζκηα ζηξαηεγηθή ηεο ε ΔΔ, δίλεη έκθαζε ζηελ αλάιεςε δξάζεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο επηθνηλσλίαο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο λενιαίαο θαη ηνπ 

αζιεηηζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ. ηφρνο είλαη ε πξνψζεζε 

ηνπ δηαζξεζθεπηηθνχ θαη δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ γηα ηελ αλάπηπμε θνηλψλ 

πξνγξακκάησλ κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ θαη ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο εηαίξσλ απφ φιν ηνλ θφζκν254. 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή επίζεο, επηδηψθεη ε εθπαίδεπζε λα ιεθζεί ππφςε ζε 

ηνκείο πνιηηηθήο φπσο νη εμσηεξηθέο ζρέζεηο ή ε αζθάιεηα, ελψ δίλεη πξνηεξαηφηεηα 

ζηα έξγα ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ αηηίσλ ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο255. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

γεγνλφο φηη κέρξη ηνλ Μάην ηνπ 2018 ε ΔΔ είρε ρξεκαηνδνηήζεη κέζσ ηνπ Erasmus+ 

πεξηζζφηεξα απφ 1200 δηαθξαηηθά έξγα γηα ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ  

 
 

250European Commision, 2017a, ζζ. 16-17. 
251Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή είλαη ην πνιηηηθά αλεμάξηεην εθηειεζηηθφ φξγαλν ηεο ΔΔ θαη είλαη ην κφλν 

αξκφδην φξγαλν γηα ηελ θαηάξηηζε πξνηάζεσλ γηα λέα επξσπατθή λνκνζεζία θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ. Βι. EUROPA. Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ https://europa.eu/european-union/about- 
eu/institutions-bodies/european-commission_el. 
252European Commission, (2015). Fact sheet: Tackling radicalization through education and youth 

action. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus- 

plus/sites/erasmusplus/files/library/fact-sheet-post-paris_en.pdf 
253EEAS. Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European 
Union’s Foreign And Security Policy. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf, ζ. 25. 
254Ibid, ζ. 21. 
255European Commission, (2017b). Tackling radicalisation through education and youth action. 
Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ http://www.sisumma.com/wp-content/uploads/2017/04/fact- 

sheet-post-paris_Tackling-radicalisation-through-aducation-and-youth-action.pdf, ζ. 1. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_el
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_el
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library/fact-sheet-post-paris_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library/fact-sheet-post-paris_en.pdf
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf%2C%20%C3%8F%C6%92.%2025
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf%2C%20%C3%8F%C6%92.%2025
http://www.sisumma.com/wp-content/uploads/2017/04/fact-sheet-post-paris_Tackling-radicalisation-through-aducation-and-youth-action.pdf
http://www.sisumma.com/wp-content/uploads/2017/04/fact-sheet-post-paris_Tackling-radicalisation-through-aducation-and-youth-action.pdf
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πνιίηε, ηελ εληαμηαθή εθπαίδεπζε, ηε δηαπνιηηηζκηθή θαηαλφεζε, ηελ θξηηηθή ζθέςε 

θαη ηνλ ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ256. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη θαη ζηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ρψξν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΔΔ ζηηο 17 

Μαξηίνπ 2015 ελέθξηλε ηε Γηαθήξπμε ηνπ κε ηνπο Τπνπξγνχο Παηδείαο ηεο ΔΔ κε 

ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ λέσλ ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Παξάιιεια, ζηηο 14 

Ηνπλίνπ 2016, ε Δπηηξνπή φξηζε κία ζεηξά πξσηνβνπιηψλ επηδηψθνληαο ηελ 

ππνζηήξημε ησλ θξαηψλ κειψλ ζηηο δξάζεηο πνπ αλέπηπζζαλ ζε ηνκείο φπσο ε 

πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρηθήο εθπαίδεπζεο, ε αληηκεηψπηζε ηεο εμηξεκηζηηθήο 

πξνπαγάλδαο ζην δηαδίθηπν θαη ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ζηηο θπιαθέο257. Δπηπιένλ, ε 

ΔΔ ζηνρεχεη ζηελ πινπνίεζε εηθνληθψλ αληαιιαγψλ Erasmus+ κεηαμχ λέσλ ζηελ ΔΔ, 

ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Αθξηθή γηα ηελ αλάπηπμε δηαξζξσκέλσλ ζπδεηήζεσλ κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο θαη θαηαλφεζεο 

απνηειεί επίζεο πξσηνβνπιία ηεο ΔΔ258. 

Ζ ΔΔ ζπκβάιιεη επηπιένλ ζηελ πξνψζεζε ησλ ζεκειησδψλ αμηψλ ηεο Δπξψπεο 

κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο άηππεο κάζεζεο κε ηε δηάζεζε πςειψλ πνζψλ θαη ηελ 

αλάπηπμε δξάζεσλ κέζσ ηνπ Erasmus+ γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πνιηηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

θαηαλφεζεο. Δπηπξφζζεηα, εξγάδεηαη γηα ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ ζηελ Δπξψπε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ, κεηαμχ άιισλ θαη ζε ζρνιεία, απφ αλζξψπνπο πνπ 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεηηθά πξφηππα γηα ηνπο λένπο, θαζψο θαη πξψελ 

ξηδνζπαζηηθνπνηεκέλνπο γηα λα κνηξαζηνχλ κε ηνπο καζεηέο ηα βηψκαηά ηνπο. 

Παξάιιεια, ελζαξξχλεη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη 

ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζρνιείσλ ζηελ 

Δπξψπε γηα ηνλ εληνπηζκφ θαιψλ πξαθηηθψλ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο eTwinning κε 

ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε πηζαλψλ 

 

 
256European Commission, (2018). High-Level Commission Expert Group on Radicalisation (HLCEG- 

R), Final Report 18 May 2018. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ https://ec.europa.eu/home- 

affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180613_final-report- 
radicalisation.pdf, ζ. 39. 
257European Commission, (2015). Fact sheet: Tackling radicalization through education and youth 

action. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus- 

plus/sites/erasmusplus/files/library/fact-sheet-post-paris_en.pdf, ζ.1. 
258 Ibid, ζ.1. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180613_final-report-radicalisation.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180613_final-report-radicalisation.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180613_final-report-radicalisation.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library/fact-sheet-post-paris_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library/fact-sheet-post-paris_en.pdf
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ελδείμεσλ ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζρνιείν ηνπο θαη ζηελ 

πξνψζεζε δεκνθξαηηθψλ αμηψλ ζηνπο καζεηέο ηνπο259. 

Παξάιιεια, ε ΔΔ ζηνρεχεη ζηελ άκβιπλζε ηεο θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο 

κέζα απφ ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ εξγαζία ησλ λέσλ φπσο ην Youth 

Guarantee θαη ην Youth Employment Initiative, θαη ηε χζηαζε ζρεηηθά κε ηνπο γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα αλέξγνπο κε ζθνπφ ηε κείσζε ζηα θξάηε κέιε ησλ λέσλ πνπ 

δελ έρνπλ εξγαζία θαη δελ ιακβάλνπλ θάπνηα εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε (NEETs). 

Δπηπξφζζεηα, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν ρξεκαηνδνηεί έξγα γηα ηελ έληαμε κε 

επλνεκέλσλ νκάδσλ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη ηε παξνρή 

πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο, ελψ ζπκβάιιεη ζηελ πηνζέηεζε νδεγηψλ θαηά ησλ δηαθξίζεσλ 

θαη ζηε αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δζεινληηθήο Τπεξεζίαο260. 

Βαζηθή επηδίσμε ηεο ΔΔ απνηειεί ηέινο θαη ε ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ πνπ δνπιεχνπλ 

κε λένπο ζε θίλδπλν πεξηζσξηνπνίεζεο, κέζα απφ ηελ παξνρή εξγαιεηνζεθψλ θαη 

ζρεηηθψλ νδεγηψλ, θαζψο θαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο ησλ ζρνιείσλ κέζσ ηεο 

πιαηθφξκαο School Education Gateway γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ 

ζε δξάζεηο θαη ηελ απνηξνπή ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο261. 

 

 
Γίθηπν Δπαηζζεηνπνίεζεο γηα ηε Ρηδνζπαζηηθνπνίεζε (RAN) 

 

Σν Γίθηπν Δπαηζζεηνπνίεζεο γηα ηε Ρηδνζπαζηηθνπνίεζε RAN απνηειεί έλα 

παλεπξσπατθφ δίθηπν ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ην 2011 απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

ζηα πιαίζηα ηεο ηξαηεγηθήο Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο ηεο ΔΔ κε ζθνπφ ηελ 

ελδπλάκσζε νκάδσλ θαη αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη κε επάισηεο νκάδεο θαη ηελ 

πξφιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο262. Σα άηνκα απηά κπνξεί λα αζρνινχληαη κε 

αληηηξνκνθξαηηθέο δξάζεηο φπσο νη εξγαδφκελνη ζηελ αζηπλνκία θαη ζηα 

ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα ή θαη φρη, θαζψο ην δίθηπν πεξηιακβάλεη επίζεο άηνκα φπσο 

εθπαηδεπηηθνχο, εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, εθπξφζσπνπο ηεο θνηλσλίαο  

 

259European Commission, 2018, ζ. 12. 
260European Commission, (2016b). Communication from the Commission to the European Parliament, 

the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: 
Supporting the prevention of radicalisation leading to violent extremism, Brussels, 14.6.2016 

COM(2016) 379 final. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/COM-2016-379-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF, 

ζζ. 12-13. 
261European Commission, 2015, ζ.1. 
262EUROPA. Radicalisation. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, ζην https://ec.europa.eu/home- 
affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/radicalisation_en. 

http://www.schooleducationgateway.eu/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/COM-2016-379-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/COM-2016-379-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/radicalisation_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/radicalisation_en
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ησλ πνιηηψλ θ.ά. Υξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο ηεο ΔΔ θαη 

πεξηιακβάλεη νκάδεο εξγαζίαο δηαθνξεηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζηηο νπνίεο νη 

ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ γλψζεηο θαη πξαθηηθέο ή λα ηηο αμηνινγνχλ, 

ελψ παξάιιεια απνηειεί θαη έλαλ ρψξν εκπεηξνγλσκνζχλεο γηα εξεπλεηέο θαη 

ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο 

θαη ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ263. 

Σν Γίθηπν δηαξζξψλεηαη ζε ελλέα δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο νκάδεο εξγαζίαο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ θαζνδήγεζε κίαο Γηεπζχλνπζαο Δπηηξνπήο. Μία απφ ηηο νκάδεο 

είλαη ε νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε (RAN EDU) ε νπνία πεξηιακβάλεη 

επαγγεικαηίεο πξψηεο γξακκήο ζηνλ ρψξν ηεο Δθπαίδεπζεο απφ φιε ηελ Δπξψπε 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ελδπλακψζεη γηα λα δηακνξθψζνπλ έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ 

ζηνπο καζεηέο, θαζψο θαη γηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε δεκνθξαηηθψλ αμηψλ 

θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ λέσλ κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο264. Παξάιιεια, επηδηψθεη λα ηνπο πξνεηνηκάζεη γηα ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηε δηαθχιαμε επάισησλ λέσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε θαη γηα ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο ζηνπο καζεηέο απφ ηηο 

πξψηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο265. 

Ζ RAN EDU ππνζηεξίδεη πσο ε δξάζε ηνπ ζρνιείνπ φζνλ αθνξά ηε 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ησλ λέσλ εθδειψλεηαη κέζα απφ κία γεληθφηεξε πξνζέγγηζε 

πξφιεςεο κε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο πνπ λα επηηξέπεη ηελ 

πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηνπο 

ζθέςεο ηελ επαθή ηνπο κε ζεηηθά θνηλσληθά πξφηππα. Οη ζηφρνη απηνί παξνπζηάδνληαη 

ζην Σξίγσλν (ή Ππξακίδα) Πξφιεςεο ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ησλ λέσλ (βι. Δηθφλα 

7), θαη εηδηθφηεξα ζηα επίπεδα 1 θαη 2 ζηα νπνία απνηεινχλ ηε θάζε ζηελ νπνία δελ 

έρνπλ εθδεισζεί πξνβιήκαηα ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο. ην ηξίγσλν, ην επίπεδν 0 

αλαθέξεηαη ζε πνιηηηθνχο, θνηλσληθνχο, πνιηηηζκηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο 

 

 
263 EUROPA. Radicalisation Awareness Network (RAN). Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, ζην 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en . 
264EUROPA. RAN Working Groups. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, ζην 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about- 

ran_en 
265EUROPA. Education Working Group (RAN EDU). Αλαθηήζεθε ζηηο 3 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about- 

ran/ran-edu_en. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-edu_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-edu_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-edu_en
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παξάγνληεο νη νπνίνη δελ επεξεάδνληαη απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ελψ ηα επίπεδα 3 

θαη 4 ζηε θάζε φπνπ ππάξρνπλ ζεκάδηα ή εθδειψζεηο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο266. 

 

 

Δηθφλα 8: Σξίγσλν ή Ππξακίδα Πξφιεςεο ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ησλ λέσλ 

Πεγή: EUROPA. The prevention pyramid. ζε RAN Centre of Excellence, (2016). EX POST PAPER: 

The school needs partners. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ https://ec.europa.eu/home- 

affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran- 

edu/docs/ran_edu_school_needs_partners_madrid_01122016_en.pdf, ζ. 2. 

 
 

Παξάιιεια, ε RAN EDU ζεσξεί ηελ ππνζηήξημε ησλ ζρνιείσλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθέο νη παξεκβάζεηο 

ηνπο ζηελ πξφιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ησλ λέσλ. Ζ ππνζηήξημε απηή ησλ 

ζρνιείσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ αληαιιαγή πξαθηηθψλ θαη εκπεηξηψλ κε 

άιια ζρνιεία κέζα απφ εθδειψζεηο θαη πιαηθφξκεο πνπ ζα νξγαλψζνπλ νη 

θπβεξλήζεηο ή κέζα απφ ην eTwinning, ηε ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ηα 

 

 

 

 
266Βι. EUROPA. The prevention pyramid. ζε RAN Centre of Excellence, (2016). EX POST PAPER: 
The school needs partners. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ https://ec.europa.eu/home- 

affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran- 

edu/docs/ran_edu_school_needs_partners_madrid_01122016_en.pdf. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-edu/docs/ran_edu_school_needs_partners_madrid_01122016_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-edu/docs/ran_edu_school_needs_partners_madrid_01122016_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-edu/docs/ran_edu_school_needs_partners_madrid_01122016_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-edu/docs/ran_edu_school_needs_partners_madrid_01122016_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-edu/docs/ran_edu_school_needs_partners_madrid_01122016_en.pdf%2C%20%C3%8F%C6%92.%202
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-edu/docs/ran_edu_school_needs_partners_madrid_01122016_en.pdf%2C%20%C3%8F%C6%92.%202
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-edu/docs/ran_edu_school_needs_partners_madrid_01122016_en.pdf%2C%20%C3%8F%C6%92.%202
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ηνπηθά δίθηπα επαγγεικαηηψλ θαη ΜΚΟ267. εκαληηθή είλαη επίζεο ε ζπλεξγαζία ησλ 

ζρνιείσλ κε παλεπηζηήκηα, θέληξα εκπεηξνγλσκνζχλεο θαη ηλζηηηνχηα θαηάξηηζεο, 

αιιά θαη κε εζληθέο νξγαλψζεηο θαη δίθηπα γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο 

ή κε δηεζλή ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ εζληθά268. ην πιαίζην ηεο ελεκέξσζεο 

θαη αληαιιαγήο πξαθηηθψλ, ην Γίθηπν έρεη δεκηνπξγήζεη κία ζπιινγή πξαθηηθψλ κε 

ζέκα «Πξνιακβάλνληαο ηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε κέρξη ηε ηξνκνθξαηία θαη ηνλ βίαην 

εμηξεκηζκφ-Δθπαηδεχνληαο λένπο αλζξψπνπο» ζηελ νπνία επεμεγνχληαη αλαιπηηθά 

πξαθηηθέο θαη πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζηα θξάηε κέιε ζηνλ ηνκέα ηεο 

αμηνπνίεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο σο κέζν πξφιεςεο269. 

Μέζα απφ ηε δξάζε θαη έξεπλα ηεο RAN EDU, παξαηεξείηαη φηη ε πξφιεςε ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ζηελ Eθπαίδεπζε επηδηψθεηαη κέζα απφ δξάζεηο θαη πξαθηηθέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε κία πιεζψξα ηνκέσλ. Δηδηθφηεξα, ζρεηίδνληαη κε ηελ αγσγή ηνπ 

πνιίηε, ηε εθπαίδεπζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ 

πνηθηινκνξθία, ηελ εθπαίδεπζεο θαηά ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ηεο βίαο, ηε 

δηαπνιηηηζκηθή θαη δηαζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ζηα κέζα 

ελεκέξσζεο270. Χζηφζν φιεο νη πξσηνβνπιίεο θαη νη δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη δελ 

κπνξνχλ λα είλαη απνηειεζκαηηθέο φηαλ γίλνληαη κεκνλσκέλα, παξά κφλν γηα 

βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο, θαη γη‟ απηφ είλαη αλαγθαίν λα εληάζζνληαη ζε κία 

επξχηεξε ζηξαηεγηθή γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηνπ 

εμηξεκηζκνχ ζην ζρνιείν. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ είλαη νη δξάζεηο πξφιεςεο πνπ 

πινπνηνχλ ηα ζρνιεία δελ αξθεί λα πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ πινπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, αιιά απφ ηελ άιιε πξέπεη 

λα εκπιέθνπλ ζε απηέο δηάθνξεο νκάδεο κε έκθαζε ζηνπο ζπγγελείο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζνπλ πηζαλά ζεκάδηα 

 

 

 

 

 

267 RAN Centre of Excellence, (2016). EX POST PAPER: The school needs partners. Αλαθηήζεθε ζηηο 

8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we- 

do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran- 

edu/docs/ran_edu_school_needs_partners_madrid_01122016_en.pdf, ζ. 5. 
268Ibid. 
269Radicalisation Awareness Network, (2018). Preventing Radicalisation to Terrorism and Violent 
Extremism: Educating young people, RAN Collection of Approaches and Practices. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 

Ννεκβξίνπ, 2018, απφ https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we- 

do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-best- 

practices/docs/educating_young_people_en.pdf. 
270Ibid, ζ. 5. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-edu/docs/ran_edu_school_needs_partners_madrid_01122016_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-edu/docs/ran_edu_school_needs_partners_madrid_01122016_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-edu/docs/ran_edu_school_needs_partners_madrid_01122016_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-best-practices/docs/educating_young_people_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-best-practices/docs/educating_young_people_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-best-practices/docs/educating_young_people_en.pdf
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ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ίδησλ ε νπνία 

κπνξεί λα απνηειεί ε ίδηα εκπφδην ζηελ πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ271. 

Σν 2016 ην Γίθηπν δεκνζίεπζε ην Μαληθέζην γηα ηελ Δλδπλάκσζε ησλ ρνιείσλ 

θαη ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ζηα 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. Μέζα απφ κία ζχλνςε απφςεσλ θαη αλαζηνραζκψλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εηδηθψλ, νη παξεκβάζεηο ζην ζρνιείν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξφιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ησλ λέσλ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε ελφο μεθάζαξνπ νξάκαηνο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηνπ εμηξεκηζκνχ ζην ζρνιείν, κε ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ272. Παξάιιεια, αλαγθαία είλαη ε 

ελζσκάησζε ζηνηρείσλ θξηηηθήο ζθέςεο θαη δεκνθξαηηθψλ αμηψλ ζηα ήδε ππάξρνληα 

καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, θαζψο θαη 

δηαδηθηπαθψλ εξγαιείσλ δεδνκέλεο ηεο εμάπισζεο ηνπ εμηξεκηζκνχ ζην δηαδίθηπν. 

Δμίζνπ βαζηθή σζηφζν είλαη ε πινπνίεζε εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ζπδεηήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα δίλνληαη πεξηζζφηεξεο ελαιιαθηηθέο ζηνπο καζεηέο θαη 

βνήζεηα ζηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ273. 

Απαξαίηεηε είλαη αθφκα ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε ελεξγφο 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ην ζρνιείν ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, θαζψο θαη ε νξγάλσζε εθπαηδεχζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

ζρνιείνπ πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ ηέηνηα δεηήκαηα θαη λα 

αληρλεχζνπλ πηζαλά ζεκάδηα ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο. Σέινο, ζεκαληηθή είλαη ε 

αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ κε εμσηεξηθνχο θνξείο ησλ νπνίσλ εθπξφζσπνη 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ θνηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ κέζα απφ δξάζεηο θαη 

επηζθέςεηο, αιιά θαη ε ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ λα επεξεάδνπλ ζεηηθά ζπλνκειίθνπο 

ηνπο274. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

271 Ibid, ζ. 8. 
272EUROCLIO, (2016). Manifesto for Education: Empowering Educators and Schools, European 
Association of History Educators. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ https://euroclio.eu/wp- 

content/uploads/2016/03/Manifesto-for-Education-Empowering-educators-and-schools.pdf, ζ. 2 
273Ibid, ζζ. 2-3. 
274Ibid, ζ. 3. 

https://euroclio.eu/wp-content/uploads/2016/03/Manifesto-for-Education-Empowering-educators-and-schools.pdf
https://euroclio.eu/wp-content/uploads/2016/03/Manifesto-for-Education-Empowering-educators-and-schools.pdf
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4.2. Oξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ 
 

Ο Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ) είλαη δηεζλήο νξγαληζκφο ν νπνίνο ηδξχζεθε 

ην 1945 κε ζθνπφ «ηελ αλάιεςε δξάζεο ζε δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε 

αλζξσπφηεηα ζηνλ 21ν αηψλα, φπσο ε εηξήλε θαη ε αζθάιεηα, ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε 

αεηθφξνο αλάπηπμε, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ν αθνπιηζκφο, ε ηξνκνθξαηία, νη 

αλζξσπηζηηθέο θαη πγεηνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο». ηνπο ηνκείο απηνχο 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ πξνθεηκέλνπ λα 

επηηπγράλνληαη ζπκθσλίεο πνπ πξνβιέπνπλ θνηλή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ αλαθχπηνπλ275. ήκεξα ν ΟΖΔ απνηειείηαη απφ 193 θξάηε κέιε276. 

Ο ΟΖΔ ζπκβάιιεη κέζα απφ πνηθίιεο δξάζεηο ζηελ θαηαπνιέκεζε θαη πξφιεςε 

ηνπ εμηξεκηζκνχ ζηνλ παγθφζκην ρψξν. ε απηφ ην πιαίζην, δεκηνχξγεζε ην 2014 ηελ 

ad hoc νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ Πξφιεςε ηνπ Βίαηνπ Δμηξεκηζκνχ κε ζθνπφ ηελ 

ππνζηήξημε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηνπ ΟΖΔ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο 

ηνπ γηα ηελ πξφιεςε ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ277. Αλάκεζα ζηα εξγαιεία πξφιεςεο ηνπ 

εμηξεκηζκνχ, ν ΟΖΔ ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ησλ θνξέσλ ηεο 

ζηε δηακφξθσζε κίαο θνπιηνχξαο εηξήλεο. Δηδηθφηεξα, ζηελ Παγθφζκηα ηξαηεγηθή 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο αλαγλσξίδεη φηη ηα 

ζρνιεία σο ζεζκνί κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε κίαο 

θνπιηνχξαο εηξήλεο θαη ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθήο ζπλνρήο278. 

Ο δηάινγνο, ε δηακεζνιάβεζε θαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο ππνγξακκίδνληαη ζηα 

θεθάιαηα 6 θαη 7 ηνπ Υάξηε ηνπ ΟΖΔ σο δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί πξφιεςε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ε Δθπαίδεπζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμή ηνπο279. Δπηπξφζζεηα, ν ΟΖΔ παξαθνινπζεί θαη ππνβάιιεη 

εθζέζεηο γηα ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα ζρνιεία ρξεζηκνπνηνχληαη σο ρψξνη  

 

 

 

 

275United Nations. Overview. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/. 
276 Γηα ηελ ιίζηα ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ ΟΖΔ βι. United Nations. Member states. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 

Ννεκβξίνπ, 2018, απφ http://www.un.org/en/member-states/index.html. 
277 Ζ δεκηνπξγία ηεο νκάδαο έγηλε ζε απάληεζε ζην ηέηαξην αλαζεσξεκέλν ςήθηζκα ηεο παγθφζκηαο 
ζηξαηεγηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (A / RES / 68/276) θαη ζην ςήθηζκα 2178 (2014) 

ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο. Βι. United Nations Office of Counter-Terrorism. Preventing Violent 

Extremism. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/preventing-violent-extremism. 
278Ghosh, Chan, Manuel & Dililulati, 2016, ζ. 121. 
279 Phyllis, 2012, ζ. 15. 

http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/
http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/
http://www.un.org/en/member-states/index.html
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/preventing-violent-extremism
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/preventing-violent-extremism
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002171/217106e.pdf%20%C3%8F%C6%92.%2015
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εμππεξέηεζεο ζηξαηησηηθψλ ζπκθεξφλησλ280. Παξάιιεια, ε ζεκαζία ηεο 

Δθπαίδεπζεο απνηππψλεηαη ζην άξζξν 8 ηεο Γηαθήξπμεο γηα κία Κνπιηνχξα Δηξήλεο 

53/243 A ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ, ζχκθσλα κε ην νπνίν:  

«Έλαο βαζηθόο ξόινο ζηελ πξνώζεζε ηεο εηξήλεο αλήθεη ζηνπο γνλείο, ηνπο 

δαζθάινπο, ηνπο πνιηηηθνύο, ηνπο δεκνζηνγξάθνπο, ηνπο ζξεζθεπηηθνύο 

νξγαληζκνύο θαη ηηο νκάδεο, ηνπο δηαλννύκελνπο, πνπ αζρνινύληαη κε 

επηζηεκνληθέο, θηινζνθηθέο θαη δεκηνπξγηθέο θαη θαιιηηερληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, πγεηνλνκηθνύο θαη αλζξσπηζηηθνύο εξγαδόκελνπο, 

θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο, δηεπζπληέο ζε δηάθνξα επίπεδα θαζώο θαη κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο »281. 

ηηο 15 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2016 ε Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ ΟΖΔ παξνπζίαζε ην ρέδην 

δξάζεο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ282. ε απηφ απνηππψλεηαη ε αλάγθε 

παξνρήο πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο ζε θάζε παηδί, εθπαίδεπζεο γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, αλάπηπμεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηνπ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ, αιιά θαη 

ππνζηήξημε ζηα πξψηα επαγγεικαηηθά βήκαηα ησλ λέσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

εηξεληθή ζπλχπαξμε. Βάζεη απηνχ πξαγκαηνπνηνχληαη παγθφζκηεο δηαζθέςεηο, νδεγίεο 

γηα εθπαηδεπηηθνχο, θαη ζπγθέληξσζε εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ. Οη παξαπάλσ 

πξσηνβνπιίεο εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ ηφρνπ 4 γηα ηελ παξνρή Πνηνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, θαη εηδηθφηεξα ηνπ ηφρνπ 4.7 γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ζην πιαίζην 

ηεο Αηδέληαο 2030283. Δπηπιένλ, ζην ρέδην δξάζεο γίλνληαη νη παξαθάησ ζπζηάζεηο 

ζηα θξάηε κέιε: 

 Δπέλδπζε ζηελ Δθπαίδεπζε, ηδίσο ζηελ Δθπαίδεπζε ησλ ειηθηψλ 3 -8, 

εμαζθαιίδνληαο πξφζβαζε γηα φια ηα παηδηά θαη πνηνηηθή εθπαίδεπζε. 

 
 

280 GCPEA, (2015a). Questions and Answers on the Guidelines for Protecting Schools and Universities 

from Military Use during Armed Conflict. ε GCPEA, (2015b). What Ministries Can Do to Protect 

Education from Attack and Schools from Military Use: A menu of actions. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 

Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/what_ministries.pdf ζ. 11. 
281UN documents. Resolution adopted by the General Assembly [without reference to a Main Committee 

(A/53/L.79)] 53/243 A. Declaration on a Culture of Peace. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

http://www.un-documents.net/a53r243a.htm. 
282 United Nations General Assembly, (2015). Plan of Action to Prevent Violent Extremism. Αλαθηήζεθε 

ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/674. 
283Georg Eckert Institute for International Textbook Research, (2018). Preventing Violent Extremism 
through Education: Challenges, policies and practices, Georg Arnhold International Summer School 

Braunschweig, Germany 23.07.-27.07.2018. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

http://www.gei.de/fileadmin/gei.de/pdf/abteilungen/stipendien_stipendiaten/CfP_Preventing_Violent_ 

Extremism_throug_Education_Georg_Arnhold_Summer_School_2018.pdf, ζζ. 1-2. 

http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/what_ministries.pdf%20%C3%8F%C6%92.%2011
http://www.un-documents.net/a53r243a.htm
http://www.un-documents.net/a53r243a.htm
http://www.gei.de/fileadmin/gei.de/pdf/abteilungen/stipendien_stipendiaten/CfP_Preventing_Violent_Extremism_throug_Education_Georg_Arnhold_Summer_School_2018.pdf%20%C3%8F%C6%92%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%BB.%201-2
http://www.gei.de/fileadmin/gei.de/pdf/abteilungen/stipendien_stipendiaten/CfP_Preventing_Violent_Extremism_throug_Education_Georg_Arnhold_Summer_School_2018.pdf%20%C3%8F%C6%92%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%BB.%201-2
http://www.gei.de/fileadmin/gei.de/pdf/abteilungen/stipendien_stipendiaten/CfP_Preventing_Violent_Extremism_throug_Education_Georg_Arnhold_Summer_School_2018.pdf%20%C3%8F%C6%92%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%BB.%201-2


96 

Λπδία Βατνπνύινπ ΠΜ «Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο Πνιηηηθέο ζηελ Δθπαίδεπζε, Καηάξηηζε 
 

 

θαη Έξεπλα» 

 

 Δθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνάγνπλ ηελ παγθφζκηα 

πνιηηφηεηα, ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηνλ ςεθηαθφ εγγξακκαηηζκφ, θαη ηεο πνιηηηθήο 

εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη έληαμή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα. 

 Παξνρή Δθπαίδεπζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο απφ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

κέρξη ηελ ηξηηνβάζκηα, θαζψο θαη ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, 

δίλνληαο έκθαζε ζηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζηα επάισηα θαη απνκνλσκέλα 

άηνκα, θάλνληαο ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. 

 Γεκηνπξγία θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ επθαηξηψλ γηα ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ πνπ ζα ρξεζηκεχζνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο αξρέο. 

 Πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ 

Δθπαίδεπζε παξάιιεια κε ηε ζέζπηζε θαλνληζκψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

αλάπηπμεο κηθξψλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε 

ρξεκαηνδνηήζεηο γηα παξνρή πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ ζηνπο λένπο. 

 Παξφηξπλζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνζπάζεηεο 

ζπκθηιίσζεο θαη αλαζπγθξφηεζεο κεηά απφ κία ζχγθξνπζε, θαζψο θαη ζηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη επθαηξηψλ θαηάξηηζεο284. 

Σέινο, ν Αλαπιεξσηήο Ύπαηνο Αξκνζηήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ έρεη ππνγξακκίζεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη βησζηκφηεηα ησλ πξαθηηθψλ πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα 

Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα απέλαληη ζηελ εμαζζέληζε ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ285. 

 

 
UNESCO 

 

Ζ UNESCO είλαη ν Δθπαηδεπηηθφο, Δπηζηεκνληθφο θαη Πνιηηηζηηθφο Οξγαληζκφο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ. ηφρνο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ε νηθνδφκεζε ηεο εηξήλεο ζε 

παγθφζκην επίπεδν, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο 

εθπαίδεπζεο, ησλ επηζηεκψλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, κε έκθαζε ζηνλ δηάινγν θαη ηελ  

 

 

284 United Nations General Assembly, 2015, ζζ. 18-19. 
285 Contribution of Kate Gilmore, Deputy United Nations High Commissioner for Human Rights, to the 

panel discussion on the human rights dimensions of preventing and countering violent extremism, held 

on 17 March 2016, ζε United Nations General Assembly, (2016). Report on best practices and lessons 

learned on how protecting and promoting human rights contribute to preventing and countering violent 

extremism. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ https://documents-dds- 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/162/55/PDF/G1616255.pdf?OpenElement, ζ. 10. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/162/55/PDF/G1616255.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/162/55/PDF/G1616255.pdf?OpenElement
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ακνηβαία θαηαλφεζε θαη ηελ εζηθή αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. 

Γεκηνπξγήζεθε ην 1946286 κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην απφ είθνζη αξρηθά θξάηε 

κέιε287, κε ζθνπφ λα ζπκβάιιεη ζηελ αλαθαηαζθεπή ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο 

εμαηηίαο ηεο δηαζάιεπζεο ηεο εηξήλεο, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηνπ αληηζεκηηηζκνχ πνπ 

ραξαθηήξηδε ηελ πεξίνδν εθείλε288. ήκεξα ν νξγαληζκφο έρεη παγθφζκηα εκβέιεηα, 

κε ηα θξάηε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δξάζε ηνπ λα θζάλνπλ ηα 195289. Ζ δξάζε ηνπ 

Οξγαληζκνχ επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ πνιηηψλ ζην κίζνο θαη ηε κηζαιινδνμία, ηελ πξφζβαζε ζηελ πνηνηηθή 

εθπαίδεπζε, ηνλ ζεβαζκφ ηεο ηζφηεηαο ησλ πνιηηηζκψλ θαη ηελ ειεπζεξία ηεο 

έθθξαζεο, ελψ αζρνιείηαη θαη κε ηε δηαρείξηζε ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ 

πηνζέηεζε δηεζλψλ πξνηχπσλ απφ ηηο ρψξεο κέιε290. 

Ζ UNESCO πξνζεγγίδεη ηνλ βίαην εμηξεκηζκφ σο έλα θαηλφκελν ζην νπνίν πξέπεη 

λα δνζεί έκθαζε πεξηζζφηεξν ζηελ πξφιεςε ζε ζρέζε κε ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ, ελψ 

ζεσξεί ηα ζρνιεία σο ρψξνπο πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ φζν πην έγθαηξε 

πξφιεςε θαη απνηξνπή πηνζέηεζεο αθξαίσλ ηάζεσλ. Δηδηθφηεξα, παξφηη ππνζηεξίδεη 

πσο ε Δθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ πινπνίεζε κίαο βίαηεο πξάμεο, έρεη 

ηε δχλακε λα απνηξέςεη ηελ εμάπισζε αθξαίσλ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε κίαο 

θνπιηνχξαο κε βίαο θαη εηξήλεο291. ε θάζε πεξίπησζε ηα ζρνιεία νθείινπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο πξνζπάζεηεο πξφιεςεο κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία πνιχπινθσλ θαη 

επαίζζεησλ ζεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ απφ 

άιιεο κε αμηφπηζηεο πεγέο πνπ κπνξεί λα δηαρεηξίδνληαη απφ εμηξεκηζηηθέο 

νξγαλψζεηο, θαζψο θαη λα ηνπο βνεζήζνπλ λα αλαπηχμνπλ ηε δπλαηφηεηα θξηηηθήο 

επεμεξγαζίαο ησλ κελπκάησλ ησλ νπνίσλ γίλνληαη απνδέθηεο, απνξξίπηνληαο 

κνλνδηάζηαηεο αιήζεηεο292. Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εηδηθψλ 

 

286Σν 1945 ππνγξάθεθε ν θαηαζηαηηθφο ράξηεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ ν νπνίνο ηέζεθε ζε 
ηζρχ ην 1946. Βι. UNESCO. The Organization’s history. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/history. 
287Σwenty countries: Australia, Brazil, Canada, China, Czechoslovakia, Denmark, Dominican Republic, 

Egypt, France, Greece, India, Lebanon, Mexico, New Zealand, Norway, Saudi Arabia, South Africa, 

Turkey, United Kingdom and United States ζε ibid. 
288 Ibid. 
289Βι. UNESCO. Member States. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

http://www.unesco.org/new/en/member-states/countries/. 
290UNESCO in brief. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ https://en.unesco.org/about- 
us/introducing-unesco 
291UNESCO, (2017). Preventing violent extremism through education: A guide for policy-makers, Paris. 

Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247764e.pdf 

ζ. 22. 
292 Ibid, ζζ. 24, 32. 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/history
http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/history
http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/history
http://www.unesco.org/new/en/member-states/countries/
http://www.unesco.org/new/en/member-states/countries/
https://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco
https://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247764e.pdf
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ηεο Δθπαίδεπζεο, ε UNESCO έρεη δεκηνπξγήζεη ηνλ Οδεγφ γηα ηνπ ππεχζπλνπο 

ράξαμεο πνιηηηθήο γηα ηελ Πξφιεςε ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ κέζσ ηεο 

Δθπαίδεπζεο293, ηνλ Οδεγφ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ Πξφιεςε ηνπ βίαηνπ 

εμηξεκηζκνχ294 θαη ηνλ Οδεγφ πνπ αλαπηχρζεθε απφ λένπο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ 

βίαηνπ εμηξεκηζκνχ κέζα απφ ηελ Δθπαίδεπζε295. 

Bαζηθή επηδίσμή ηεο γηα ηελ πξφιεςε θαηλνκέλσλ βίαο είλαη ε δεκηνπξγία 

ελεξγψλ πνιηηψλ πνπ λα κπνξνχλ λα δξάζνπλ σο θνξείο ζεηηθψλ αιιαγψλ γηα ηελ 

θνηλσλία. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ε UNESCO δεζκεχηεθε σο πξνο ην ζρέδην δξάζεο ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ πξφιεςε ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ, 

γηα αλάιεςε δξάζεο ζε ηνκείο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, φπσο: 

 Ζ εθπαίδεπζε, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο απαζρφιεζεο. 

 Ζ ελδπλάκσζε ηεο λενιαίαο. · 

 Οη ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίεο, ην Γηαδίθηπν θαη ηα θνηλσληθά κέζα 

ελεκέξσζεο. 

 Ζ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ε ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ296. 

Παξάιιεια, ε UNESCO κέζα απφ ηελ απφθαζε ηεο 197 EX/46297 ζπκβάιιεη ζηελ 

ελδπλάκσζε ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ πξφιεςε ηνπ βίαηνπ 

εμηξεκηζκνχ. ην πιαίζην απηήο, ζε ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο ζηνλ ηνκέα ηεο 

Δθπαίδεπζεο απφ φιν ηνλ θφζκν ζπκβάιιεη ζηε δέζκεπζε ηνπ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο 

φζνλ αθνξά ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ελψ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ θαη 

απνηειεζκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο 

ησλ ρσξψλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαη ζηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε298. 

 

293 Ibid. 
294 UNESCO, (2016). A teacher’s guide on the prevention of violent extremism, Paris. Αλαθηήζεθε ζηηο 
8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244676e.pdf. 
295 Ο Οδεγφο απηφο δεκηνπξγήζεθε σο απνηέιεζκα ηεο δηαδηθηπαθήο ζπδήηεζεο έμη εβδνκάδσλ ζηελ 

νπνία ζπκκεηείραλ 50 λένη απφ φιν ηνλ θφζκν καδί κε 12 ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο, κε ζθνπφ λα 

παξνπζηάζνπλ νη λένη ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ νη ίδηνη βιέπνπλ ζηελ πξφιεςε ηνπ βίαηνπ 

εμηξεκηζκνχ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. Βι. UNESCO MGIEP, (2017). Youth led guide on the prevention 

of violent extremism through education, New Delhi. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002605/260547e.pdf, ζ. 18). Ζ ζπδήηεζε δηνξγαλψζεθε απφ ην 

Ηλζηηηνχην Mahatma Gandhi γηα ηελ Δηξήλε θαη ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ηεο UNESCO (βι. MGIEP. 
Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ http://mgiep.unesco.org/). 
296UNESCO. Preventing violent extremism. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

https://en.unesco.org/preventing-violent-extremism. 
297 UNESCO Executive Board, Decisions adopted by the Executive Board at its 197th session, 197 

EX/Decisions, Paris, 23 November 2015. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, ζε 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002351/235180e.pdf. 
298 UNESCO. Education as a tool to prevent violent extremism. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, 

απφ https://en.unesco.org/preventing-violent-extremism/education. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002351/235180e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244676e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002605/260547e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002605/260547e.pdf
http://mgiep.unesco.org/
https://en.unesco.org/preventing-violent-extremism
https://en.unesco.org/preventing-violent-extremism
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002351/235180e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002351/235180e.pdf
https://en.unesco.org/preventing-violent-extremism/education
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Δπηπξφζζεηα, ελδπλακψλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο πξνο ηε δηαρείξηζε ζπδεηήζεσλ 

γηα ηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε θαη ηε δηακφξθσζε ελφο αζθαινχο θιίκαηνο ζηε ηάμε, 

πινπνηψληαο επίζεο δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εμηξεκηζκνχ απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηεο εθπαίδεπζεο κέζα απφ ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Παγθφζκηα 

Πνιηηφηεηα θαη ηελ πξφιεςε ησλ γελνθηνληψλ299. 

H ζπκκεηνρή ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, ηδηαίηεξα ησλ καζεηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε θίλδπλν, απνηειεί επίζεο έλαλ παξάγνληα ζηνλ νπνίν δίλεηαη κεγάιε 

έκθαζε ζηηο πξνζπάζεηεο πξφιεςεο ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ. ηα πιαίζηα ζρεηηθψλ 

δξάζεσλ, νθείιεη λα γίλεη ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ νη ίδηνη νη γνλείο λα ζπληειέζνπλ ζηε 

δηακφξθσζε κίαο θνπιηνχξαο κε βίαο ζηα παηδηά ηνπο ή αθφκα θαη λα κπνξέζνπλ λα 

εληνπίζνπλ ζε απηά πηζαλά ζηνηρεία πνπ λα πξέπεη λα ηνπο πξνβιεκαηίζνπλ300. Δθηφο 

απηνχ, κεγάιε ζεκαζία δίλεηαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ςεθηαθήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε 

ζηα ζρνιηθά πεξηβάιινληα θαη ζηνπο λένπο θαη ζηελ έληαμή ηεο ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ. Μέζα απφ ηε ηειεπηαία, επηδηψθεηαη λα αλαπηχμνπλ νη λένη κία θξηηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ κελπκάησλ πνπ δέρνληαη, έλαλ ηξφπν δηάθξηζεο επηβιαβψλ 

κελπκάησλ θαη αμηφπηζησλ ςεθηαθψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο θαη λα θάλνπλ 

επνηθνδνκεηηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ301. 

Παξφια απηά, κεκνλσκέλεο δξάζεηο δελ κπνξνχλ λα είλαη απνηειεζκαηηθέο, αιιά 

ρξεηάδεηαη ε πηνζέηεζε κίαο νιηθήο ζρνιηθήο πξνζέγγηζεο. ε κία ηέηνηα πξνζέγγηζε, 

ηα ζρνιηθά πεξηβάιινληα εληάζζνπλ ηελ πξφιεςε ηνπ εμηξεκηζκνχ ζε δηάθνξεο 

δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ φπσο ε νξγάλσζε ζρεηηθψλ ζρνιηθψλ ζπλειεχζεσλ, ην άλνηγκα 

ζπδεηήζεσλ γηα πνιχπινθα ζέκαηα, ε αλάπηπμε ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε εθθνβηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ε παξνρή ππεξεζηψλ θαζνδήγεζεο θαη 

ζπκβνπιεπηηθήο ζηνπο καζεηέο θαη ε πινπνίεζε έξγσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ 

δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ θαη ηεο έληαμεο302. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ σζηφζν είλαη λα δηαπηζησζεί ν αληίθηππνο ησλ δξάζεσλ πνπ 

πινπνηνχληαη ζηα εθπαηδεπηηθά πιαίζηα γηα ηελ πξφιεςε ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ θαη 

ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ζηνπο λένπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξνηείλνληαη απφ ηελ 

 

 

299 Ibid. 
300 UNESCO, 2017, ζ. 44. 
301 Ibid, ζζ. 49-50. 
302 UNESCO, 2017, ζ. 60. 
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UNESCO σο εξγαιεία αμηνιφγεζεο ε ρξήζε εξσηήζεσλ θαη γξαπηψλ εμεηάζεσλ, νη 

ζπδεηήζεηο κε ηνπο καζεηέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξεκάησλ θαη ηνπ 

ζπιινγηζκνχ ησλ καζεηψλ. Παξάιιεια, πξνηείλεηαη ε αμηνιφγεζε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ δεμηνηήησλ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη καζεηέο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν νδεγήζεθαλ ζε πηζαλή αλαζεψξεζε ζηάζεψλ ηνπο303. Δπηπξφζζεηα, πξνηείλεηαη 

αμηνπνίεζε ηνπ θαθέινπ ηνπ καζεηή (portfolio) κε ηηο εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο, νη εξγαζίεο γηα ην ζπίηη, δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην ηξαγνχδη ή ε δηήγεζε ηζηνξηψλ, 

ηα εξσηεκαηνιφγηα, νη εξγαζίεο γηα ην ζπίηη θαη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο θαη ε 

θαηαγξαθή εκεξνινγίνπ γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ αληίθηππνπ πνπ έρνπλ ηα δηδάγκαηα 

ζηε δσή ηνπο304. 

 

 
Δθπαίδεπζε γηα ηελ Παγθφζκηα Πνιηηφηεηα 

 

Ζ πξφιεςε ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί έλαλ ηνκέα ζηνλ 

νπνίν ε UNESCO δξαζηεξηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Παγθφζκηα 

Πνιηηφηεηα (GCED), ε νπνία είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο ζεκαηηθέο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Σνκέα ηεο305. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε Δθπαίδεπζε 

γηα ηελ Παγθφζκηα Πνιηηφηεηα ζπλδέεηαη έληνλα κε ηελ πξφιεςε ηνπ βίαηνπ 

εμηξεκηζκνχ είλαη επεηδή κέζα απφ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο γηα ηελ Παγθφζκηα 

Πνιηηφηεηα δίλνληαη επθαηξίεο γηα ηελ πξνψζεζε ζεηηθψλ ηαπηνηήησλ θαη κίαο 

αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ306. Παξάιιεια, έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο 

UNESCO σο ήπηα ηζρχο θαη σο ην πην ζεκαληηθφ κέζν γηα ηε δηαηήξεζε κίαο δηαξθνχο 

εηξήλεο θαη ζηαζεξφηεηαο307. Οη δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

εληάζζνληαη ζηνλ ζηφρν 4 απφ ηνπο ηφρνπο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ηεο Αηδέληαο 

 

 
 

 

 
 

303 UNESCO & UNICEF, (2012). Disaster risk reduction in school curricula: Case studies from thirty 

countries. Paris: UNESCO; Geneva: UNICEF. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002170/217036e.pdf ζζ. 35-37. 
304 Ibid. 
305UNESCO. Global citizenship education. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

https://en.unesco.org/themes/gced/. 
306 UNESCO, 2017, ζ. 12. 
307UNESCO Liaison Office in New York. UNESCO discusses the role of global citizenship education in 

preventing violent extremism at the 2nd Group of Friends Meeting. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, 

απφ http://www.unesco.org/new/en/unesco-liaison-office-in-new-york/about-this-office/single- 

view/news/unesco_discusses_the_role_of_global_citizenship_education_in/ 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002170/217036e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002170/217036e.pdf
https://en.unesco.org/themes/gced/
https://en.unesco.org/themes/gced/
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247764e.pdf
http://www.unesco.org/new/en/unesco-liaison-office-in-new-york/about-this-office/single-view/news/unesco_discusses_the_role_of_global_citizenship_education_in/
http://www.unesco.org/new/en/unesco-liaison-office-in-new-york/about-this-office/single-view/news/unesco_discusses_the_role_of_global_citizenship_education_in/
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2030 ηεο UNESCO, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε θαη 

εηδηθφηεξα εληάζζνληαη ζηνλ ζηφρν 4.7 γηα ηε αεηθφξν αλάπηπμε308. 

Ζ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Παγθφζκηα Πνιηηφηεηα βαζίδεηαη ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ 

Δηξήλε θαη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη ζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε πνιηηψλ 

επαηζζεηνπνηεκέλσλ ζε παγθφζκηα πξνβιήκαηα φπσο νη παξαβηάζεηο ηνλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ε αληζφηεηα θαη ε θηψρεηα, νη νπνίνη κπνξνχλ λα δξάζνπλ γηα ηελ 

νηθνδφκεζε εηξεληθψλ, αλζεθηηθψλ θαη βηψζηκσλ θνηλσληψλ309. Δηδηθφηεξα, ε 

Δθπαίδεπζε γηα ηελ Παγθφζκηα Πνιηηφηεηα: 

«ζηνρεύεη ζην λα εμνπιίζεη ηνπο καζεηέο όισλ ησλ ειηθηώλ κε ηηο αμίεο, ηηο 

γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ βαζίδνληαη θαη εκπλένπλ ηνλ ζεβαζκό ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο, ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο, ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο 

βησζηκόηεηαο. Γίλεη ζηνπο καζεηέο ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηηο επθαηξίεο λα 

αμηνπνηήζνπλ ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο γηα λα πξνσζήζνπλ 

έλαλ θαιύηεξν θόζκν θαη κέιινλ γηα όινπο»310. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε πξφιεςε ηνπ εμηξεκηζκνχ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ ζηνπο καζεηέο πνπ λα ηνπο πξνεηνηκάδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο παγθφζκηνη 

πνιίηεο, λα αλαπηχζζνπλ δηάινγν θαη θξηηηθή ζθέςε ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δξάζνπλ 

καδί κε ηνπο γχξσ ηνπο γηα ηελ νηθνδφκεζε εηξεληθψλ θνηλσληψλ311. 

Ζ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Παγθφζκηα Πνιηηφηεηα απνηειεί κία εθπαηδεπηηθή 

πξσηνβνπιία πνπ απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ζε ελήιηθεο, 

ελψ πινπνηείηαη θαη ζηελ ηππηθή-κε ηππηθή-άηππε εθπαίδεπζε, παξφηη ε ηππηθή 

εθπαίδεπζε είλαη ν βαζηθφο ρψξνο εθαξκνγήο ηεο312. Πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξχλεη ηελ 

αλάιεςε δξάζεο απφ ηνπο καζεηέο ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, ζηηο 

δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη ζηα πιαίζηά ηεο επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε γλψζεσλ 

(δεμηνηήησλ γλψζεο θαη ζθέςεο απαξαίηεησλ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε  ηνπ 

 
 

308 UNESCO. Sustainable Development Goal 4 and its targets. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, 
απφ https://en.unesco.org/node/265600. 
309 Ibid 
310 UNESCO Clearinghouse on Global Citizeship Education. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 
https://www.gcedclearinghouse.org/about?language=en. 
311 UNESCO Bangkok. Global Citizenship Education to Prevent Violent Extremism. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 

Ννεκβξίνπ, 2018, απφ https://bangkok.unesco.org/content/global-citizenship-education-prevent- 

violent-extremism. 
312 Ibid. 

https://en.unesco.org/node/265600
https://www.gcedclearinghouse.org/about?language=en
https://www.gcedclearinghouse.org/about?language=en
https://bangkok.unesco.org/content/global-citizenship-education-prevent-violent-extremism
https://bangkok.unesco.org/content/global-citizenship-education-prevent-violent-extremism
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θφζκνπ θαη ηεο πνιππινθφηεηάο ηνπ), ε θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε 

(αλάπηπμε αμίσλ, ζηάζεσλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ γηα ςπρηθή, ςπρνινγηθή θαη 

ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη αλάπηπμε κίαο θνπιηνχξαο ζεβαζκνχ θαη 

εηξήλεο) θαη ε δηακφξθσζε ζπκπεξηθνξψλ (ζπκπεξηθνξά, εθηέιεζε, πξαθηηθή 

εθαξκνγή, ζπκκεηνρή)313. 

Μία απφ ηηο ηειεπηαίεο δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε UNESCO ζπλδένληαο ηελ 

πξφιεςε ηνπ εμηξεκηζκνχ κε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Παγθφζκηα Πνιηηφηεηα είλαη ε 

αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε ην Γξαθείν Ναξθσηηθψλ θαη Δγθιήκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ (UNODC) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θνηλνχ έξγνπ «UNESCO/UNODC 

Πξσηνβνπιία ζρεηηθά κε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Παγθφζκηα Πνιηηφηεηα: 

Δθπαηδεχνληαο γηα κία θνπιηνχξα λνκηκνθξνζχλεο»314. Σν έξγν απεπζχλεηαη ζε 

επαγγεικαηίεο εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ λα ηνπο ππνζηεξίμεη κέζα απφ θαζνδεγεηηθφ 

πιηθφ, εξγαιεηνζήθεο θαη εξγαζηήξηα, ζηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ 

γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ ππεχζπλα 

θνξείο ζεηηθψλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ, ππνζηεξίδνληαο παξάιιεια ηε δηθαηνζχλε θαη 

ηελ αλάπηπμε ζπκκεηνρηθψλ ζεζκψλ315. Με ηνλ ηξφπν απηφ, επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε 

ζεηηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ γηα ηελ αλάπηπμε θνηλσληθήο 

αλζεθηηθφηεηαο ζηνλ βίαην εμηξεκηζκφ. 

 

 
Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη ηα άηνκα ηα νπνία έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο καζεηέο 

θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, γεγνλφο πνπ ηνπο θαζηζηά ζηελ πξψηε γξακκή ηεο πξφιεςεο 

ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ ζηνπο λένπο. Σα ζρνιηθά πεξηβάιινληα ζπλεηδεηνπνηψληαο 

ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν πνπ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο 

πξνζπάζεηεο πξφιεςεο ηνπ εμηξεκηζκνχ πνπ πινπνηνχληαη ζηα ζρνιεία, νθείινπλ λα 

ηνπο ππνζηεξίμνπλ έκπξαθηα θαη λα ηνπο πξνεηνηκάζνπλ θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ θαη 

νη ίδηνη λα απνβάιινπλ δηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο ή λα μεθαζαξίζνπλ δεηήκαηα πνπ 

 

 

 

 

313 UNESCO. What is global citizenship education? Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

https://en.unesco.org/themes/gced/definition. 
314 UNESCO. Promoting the rule of law through global citizenship education. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 
Ννεκβξίνπ, 2018, απφ https://en.unesco.org/themes/gced/rule-law. 
315 Ibid. 

https://en.unesco.org/themes/gced/definition
https://en.unesco.org/themes/gced/definition
https://en.unesco.org/themes/gced/rule-law
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παξακέλνπλ ζνιά γηα ηνπο ίδηνπο, αιιά θαη λα έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηνπο καζεηέο 

ηνπο316. 

ηνλ Οδεγφ πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ λένπο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ βίαηνπ 

εμηξεκηζκνχ κέζα απφ ηελ Δθπαίδεπζε, παξνπζηάδεηαη ν πνιχπιεπξνο ξφινο πνπ 

ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πξνθεηκέλνπ 

λα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηνπο καζεηέο ηνπο. 

Δηδηθφηεξα, ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο πξνζπάζεηεο πξφιεςεο ηνπ εμηξεκηζκνχ 

ησλ λέσλ πεξηιακβάλεη: 

• πδήηεζε ακθηιεγφκελσλ θαη δχζθνισλ δεηεκάησλ. 

• Έληαμε ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ ή φζσλ λέσλ βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε 

ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

• Καηαλφεζε ησλ δηαξζξσηηθψλ εκπνδίσλ θαη ηεο αδηθίαο. 

• Καηαλφεζε ησλ γισζζηθψλ εκπνδίσλ. 

• Πξνψζεζε ηεο έληαμεο θαη ηεο θαηαλφεζεο ζηε ηάμε θαη ην ζρνιείν. 

• Τπεχζπλε ρξήζε εγρεηξηδίσλ. 

• Πξνψζεζε ηεο κάζεζεο κε επίθεληξν ηνλ καζεηή. 

• Τπνζηήξημε εζηθψλ ηάμεσλ θαη κεηξήζεσλ αμηνιφγεζεο. 

• Καηαλφεζε ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ. 

• Παξνρή πιηθνχ ζηηο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο ζηελνχο ζπγγελείο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πξνεηδνπνηεηηθψλ ελδείμεσλ ζηνπο λένπο. 

• Αλάπηπμε ηεο ελεξγήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε. 

• Πξνζαξκνγή ζε ζξεζθεπηηθέο αλάγθεο θαη πξνψζεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο 

παηδείαο. 

• Δλζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ θεδεκφλσλ ζηε κάζεζε. 

• Αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο ζπκπφληαο. 

• Γηδαζθαιία ηεο δεκνζηνγξαθίαο. 

• ρεδηαζκφ θαηαξηίζεσλ ζε ζρέζε κε ηνλ ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ θαη ηα κέζα 

ελεκέξσζεο317. 

 

 
 

316 UNESCO, 2017, ζ. 59. 
317 UNESCO MGIEP, 2017, ζζ. 24-37. 
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Γηα ηελ αλάπηπμε κίαο ζπδήηεζεο ζηε ηάμε γχξσ απφ θάπνην ακθηιεγφκελν 

δήηεκα, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζεη λα ππάξμεη ζεηηθφο αληίθηππνο θαη πξνβιεκαηηζκφο ησλ καζεηψλ. Κάζε 

ζέκαηα ηνπ νπνίνπ γίλεηαη επεμεξγαζία ζηε ηάμε πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν λα 

ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα ιεηηνπξγήζνπλ σο παγθφζκηνη πνιίηεο θαη λα αλαπηχμεη 

ζηνπο καζεηέο δεμηφηεηεο γλσζηηθέο, θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθέο θαη δεμηφηεηεο 

ζπκπεξηθνξάο318. Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα έρεη θάλεη θαηάιιειε πξνεηνηκαζία απφ 

πξηλ, δεηψληαο ελδερνκέλσο άδεηα απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα 

νξίδνληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, ηα θχξηα κελχκαηα πνπ ζέιεη λα πεξαζηνχλ 

ζηνπο καζεηέο θαη δηαβάδνληαο ελεκεξσηηθφ πιηθφ πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα 

ππνζηεξίδεη ηα ιεγφκελά ηνπ κε πεγέο319. Σέηνηεο ζπδεηήζεηο κπνξνχλ λα είλαη 

πξνζρεδηαζκέλεο γηα λα γίλνπλ ζηα πιαίζηα θάπνηνπ καζήκαηνο ή κπνξεί λα δνζεί 

ηπραία ζηε ηάμε ε επθαηξία γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη ε ζπδήηεζε ζε έλα αζθαιέο πιαίζην πξέπεη λα νξίζεη καδί κε ηε ηάμε θαλφλεο 

δηεμαγσγήο ηεο θαη λα ιεηηνπξγεί θαηά ηε δηάξθεηά ηεο σο δηεπθνιπληήο ζην λα 

κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα δνπλ θαη άιιεο νπηηθέο ελφο δεηήκαηνο, ελψ παξάιιεια 

πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή φισλ θαη λα κελ θξίλεη ηηο απφςεηο πνπ 

αθνχγνληαη. Πηζαλά ακθηιεγφκελα θαη επαίζζεηα ζέκαηα ησλ νπνίσλ κπνξεί λα γίλεη 

επεμεξγαζία είλαη ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, ε Ηζηνξία, ηα ζξεζθεπηηθά πηζηεχσ, νη 

γιψζζεο, ε ειεπζεξία έθθξαζε θαη ην δηαδίθηπν, ε ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ε βία κε 

βάζε ην θχιν θαη ε ηέρλε320. 

Γεδνκέλνπ σζηφζν φηη νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ άηνκα πνπ θαη εθείλα έρνπλ 

δηακνξθσζεί απφ ην θνηλσληθφ θαη νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, έρνπλ αλαπηχμεη 

πεπνηζήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, αλαγθαίν είλαη θάζε 

εθπαηδεπηηθφο πνπ αλαιακβάλεη λα επεμεξγαζηεί ηέηνηα δεηήκαηα κε καζεηέο λα έρεη 

ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη απνβάιιεη δηθέο ηνπ πξνθαηαιήςεηο. Οη παξαθάησ εξσηήζεηο 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηνλ αλαζηνραζκφ ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ σο πξνο ηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπ πξνηνχ αλαιάβεη ζρεηηθά θαζήθνληα321: 

 πλεηδεηνπνηήζηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έρεηε δηακνξθσζεί: πνηεο 

πξνθαηαιήςεηο έρεηε κάζεη απφ ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο θαη ηελ θνηλσλία; 

 

318 UNESCO, 2016, ζ. 19. 
319 Ibid, ζ. 22. 
320 Ibid, ζζ. 24-32. 
321UNESCO MGIEP, 2017, ζ. 132. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244676e.pdf
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Κάλε κία ιίζηα απηψλ ησλ πξνθαηαιήςεσλ. θεθζείηε λα ηηο κνηξαζηείηε θαη 

λα ηηο ζπδεηήζεηε καδί κε ηνπο καζεηέο ζαο. 

 Οη πξνθαηαιήςεηο ζαο έρνπλ έκκεζν αληίθηππν ζηνλ ηξφπν πνπ δηδάζθεηε θαη 

κηιάηε ή ζαο νδεγνχλ ζην λα θάλεηε θάηη επηβιαβέο; 

 Πψο ζα έκνηαδε ε εηξήλε ζηελ θνηλφηεηά ζαο; Πψο ζα έκνηαδε ε δηθαηνζχλε; 

Ση δηαθνξά βιέπεηε κεηαμχ ησλ δχν; 

 Πψο ζα ελζαξξχλαηε ηελ θνηλφηεηα ζαο λα δνπιέςεη γηα θάπνηνλ απφ ηνπο δχν 

ζηφρνπο; 

 Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε ή λα ππνζηεξίμεηε ηνπηθέο ή εζληθέο πξσηνβνπιίεο 

πνπ ζα ηαξαθνπλήζνπλ νλ θπιεηηζκφ ή ηα ζηεξεφηππα; 

 Πψο κπνξείηε λα δεζκεχζεηε ηνπο καζεηέο ζαο (θαη αθφκε θαη ηνπο γνλείο 

ηνπο) ζε ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο; 

 Τπάξρνπλ καζεηέο ζηελ ηάμε ζαο πνπ κπνξνχλ λα εθπαηδεπηνχλ γηα λα 

βνεζήζνπλ εκέλα θαη ηνπο επάισηνπο θνηηεηέο πνπ κπνξεί λα ρξεηάδνληαη 

επηπιένλ ππνζηήξημε; 

 Πψο κπνξψ λα απεπζπλζψ ζε νηθνγέλεηεο θησρψλ παηδηψλ θαη λα δεκηνπξγήζσ 

αμηφπηζηε ζρέζε καδί ηνπο γηα λα θαηαλνήζσ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπο θαη λα 

βνεζήζνπκε ν έλαο ηνλ άιιν ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηνπο; 

 Ση είδνπο άιιε ππνζηήξημε κπνξψ λα παξέρσ ζηνπο λένπο αλζξψπνπο απφ 

θησρά ή πεξηζσξηνπνηεκέλα ππφβαζξα; 

 Πνηεο ζεηηθέο πεγέο κπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ γηα λα παξνπζηάζσ ζηνπο 

καζεηέο κνπ πψο κπνξεί λα επηιπζεί έλα πξφβιεκα κε εηξεληθφ θαη κε βίαην 

ηξφπν; 

ε απηή ηε πξνζπάζεηα σζηφζν, νη εθπαηδεπηηθνί δελ πξέπεη λα είλαη κφλνη. Σα 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα νθείινπλ λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ παξνρή 

πξνπαξαζθεπαζηηθήο θαη ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζε ζέζε λα επεμεξγαζηνχλ επαίζζεηα δεηήκαηα κε ηνπο καζεηέο. Ζ 

θαηάξηηζε αθνξά ηελ ελεκέξσζή ηνπο σο πξνο ηα αίηηα θαη ηνπο ηξφπνπο εθδήισζεο 

ηνπ εμηξεκηζκνχ, ηνπ ξφινπ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο πξνζπάζεηεο 

πξφιεςήο ηνπ. Παξάιιεια, αλαγθαία είλαη θαη ε παξνρή ςπρνθνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο322. 

 

 

322 UNESCO, 2017, ζ. 59. 
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Αληηζεκηηηζκφο θαη γελνθηνλίεο 
 

ην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ηεο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ εμηξεκηζκνχ κέζα απφ ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Παγθφζκηα Πνιηηφηεηα, ε UNESCO πξνσζεί 

επίζεο ηελ εθπαίδεπζε σο κέζν πξφιεςεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ αληηζεκηηηζκνχ. Ζ 

πξνζνρή πνπ δίλεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε εβξατθή θπιή 

πνπ απνηειεί ηελ νκάδα-ζηφρν ηνπ θαηλνκέλνπ, απνηειεί αθφκα θαη ζήκεξα ιφγν γηα 

ηελ εθδήισζε εθδειψζεσλ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ, ππνβαζκίδνληαο ηηο δεκνθξαηηθέο 

αμίεο ησλ θνηλσληθψλ πιαηζίσλ φπνπ παξνπζηάδνληαη. 

Ζ UNESCO ζπκβάιιεη ζηελ πξφιεςε ηνπ αληηζεκηηηζκνχ κέζα απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζην έξγν «Μεηαηξέπνληαο ηα ιφγηα ζε πξάμεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ Αληηζεκηηηζκνχ323» ηνπ Γξαθείνπ γηα Γεκνθξαηηθνχο Θεζκνχο θαη Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα (ODIHR) ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ 

Δπξψπε (OSCE) θαη εηδηθφηεξα ζηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. ην έξγν ε UNESCO ζπκβάιιεη κέζα απφ ηνλ 

εληνπηζκφ θελψλ θαη ηελ πξνψζεζε απνηειεζκαηηθψλ πνιηηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

πξαθηηθψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ αληηζεκηηηζκνχ324. Παξάιιεια, ε UNESCO θαη 

ν OSCE έρνπλ δεκηνπξγήζεη καδί ηνλ νδεγφ «Αληηκεησπίδνληαο ηνλ Αληηζεκηηηζκφ 

κέζα ηελ Δθπαίδεπζε – Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο 

πνιηηηθήο325» γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ππεχζπλσλ ράξαμεο πνιηηηθήο. 

Παξάιιεια, ε UNESCO ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο εθπαίδεπζεο σο κέζν 

πξφιεςεο ησλ γελνθηνληψλ θαη ηεο βίαο θαηά ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ-ζηφρσλ. Ζ 

απφθαζε 34C/61 (2007) ηεο Γεληθήο Γηάζθεςεο ηεο UNESCO γηα ηε Μλήκε ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο εζηηάδεη ζηε ζεκαζία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ γεγνλφηνο πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηηο ζπλέπεηεο ησλ απνηξφπαησλ εγθιεκάησλ. ηφρνο 

ηεο είλαη ε ππνζηήξημε ησλ ππεχζπλσλ ράξαμεο πνιηηηθήο ζηελ αλάπηπμε θξηηηθά 

ζθεπηφκελσλ θαη παγθφζκησλ πνιηηψλ, ε νπνία ζα πξεζβεχνπλ ηνλ ζεβαζκφ πξνο φιεο 

 

 

 

 
 

323 OSCE. Words into Action to Address Anti-Semitism. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

www.osce.org/project/words-into-action-to-address-anti-semitism. 
324UNESCO. Preventing violent extremism. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 
https://en.unesco.org/preventing-violent-extremism/education/antisemitism 
325UNESCO & OSCE, (2018). Addressing Anti-Semitism through Education: Guidelines for 

Policymakers. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002637/263702e.pdf. 

http://www.un.org/en/holocaustremembrance/docs/UNESCO%20res.shtml
http://www.osce.org/project/words-into-action-to-address-anti-semitism
https://en.unesco.org/preventing-violent-extremism/education/antisemitism
https://en.unesco.org/preventing-violent-extremism/education/antisemitism
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002637/263702e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002637/263702e.pdf
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ηηο θνηλσληθέο νκάδεο απνξξίπηνληαο πξνθαηαιήςεηο πνπ νδεγνχλ ζηε βία θαη ζηηο 

γελνθηνλίεο326. 

 

 
Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο UNESCO (IIEP-UNESCO) 

 

Σν Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ (IIEP-UNESCO) είλαη έλα δηεζλέο 

ηλζηηηνχην πνπ εθπνλεί έξεπλεο θαη πξνζθέξεη θαηάξηηζε ζηνλ ηνκέα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Μέζα απφ ηε δξάζε ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε εηδηθνχο 

λα δνπιεχνπλ θαη λα δηδάζθνπλ απφ θνηλνχ θαη ζε επαγγεικαηίεο λα παξαθνινπζνχλ 

καζήκαηα, ελψ ζπκβάιιεη ζηελ αληαιιαγή πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ 327. 

Γεληθφηεξα, ν ζθνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

ηθαλφηεηα ησλ ρσξψλ λα ζρεδηάδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο 

ζπζηήκαηα κέζσ ηεο θαηάξηηζεο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερληθήο ζπλεξγαζίαο328. Αθφκα 

ππνζηεξίδεη ηα Τπνπξγεία Παηδείαο ζηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηινγή 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ λα πξνσζνχλ ηελ αζθάιεηα, ηελ αλζεθηηθφηεηα θαη ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή329. 

χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην, ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Δθπαίδεπζε είλαη δηηηφο 

θαζψο κπνξεί ηφζν λα απμήζεη ηε πηζαλφηεηα αλάπηπμεο ζπγθξνχζεσλ κέζα απφ ηε 

πξνψζεζε αληζνηήησλ θαη δηαθξίζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ εθδήισζε βίαησλ 

ζπκπεξηθνξψλ, αιιά θαη λα ηε κεηψζεη κέζα απφ ηελ εμαζθάιηζε πξφζβαζεο φισλ 

ζηελ Δθπαίδεπζε, ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο κέζα ζηε ηάμε θαη ηελ αλάπηπμε 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ αλάπηπμε θνηλσληθήο ζπλνρήο330. Κεληξηθφο ππξήλαο γηα ηε 

δξάζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ είλαη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία έλα βαζηθφ ζεκείν 

ζην νπνίν ην Ηλζηηηνχην ζηνρεχεη γηα ηελ πξφιεςε ηνπ εμηξεκηζκνχ θαη ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, θαζψο ζεσξεί φηη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα 

ελδπλακψζνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, αζθάιεηα θαη αλεθηηθφηεηα. 

 

 

 
 

326 UNESCO. Education about the Holocaust and genocide. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

https://en.unesco.org/themes/holocaust-genocide-education. 
327UNESCO IIEP. History. Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 
http://www.iiep.unesco.org/en/institute/history. 
328UNESCO, (2015). Safety, resilience, and social cohesion: a guide for curriculum developers - Teacher 

development. How will we support and train teachers? Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

http://education4resilience.iiep.unesco.org/sites/default/files/booklets/curriculum_booklet_7.pdf ζ. 4. 
329 Ibid. 
330UNESCO, IIEP, PEIC, & IBE, 2015b, ζ. 12. 

https://en.unesco.org/themes/holocaust-genocide-education
https://en.unesco.org/themes/holocaust-genocide-education
http://www.iiep.unesco.org/en/institute/history
http://education4resilience.iiep.unesco.org/sites/default/files/booklets/curriculum_booklet_7.pdf
http://education4resilience.iiep.unesco.org/sites/default/files/booklets/curriculum_booklet_7.pdf
http://education4resilience.iiep.unesco.org/sites/default/files/booklets/curriculum_booklet_7.pdf
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ην πιαίζην απηφ, ην Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ δίλεη έκθαζε 

ζηα παξαθάησ ζεκεία κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκβνιή ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ 

πξφιεςε βίαησλ ζπκπεξηθνξψλ απφ ηνπο λένπο331: 

 Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ απφθηεζε γλψζεσλ 

(ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ), δεμηφηεηεο 

(ςπρνθνηλσληθέο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο αλζεθηηθφηεηάο ηνπο 

θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ δχζθνιεο πεξηζηάζεηο), αμίεο 

(αλάπηπμε ζπδεηήζεσλ γηα αλάπηπμε ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο έληαμεο) θαη ζηάζεηο 

(απνδνρή δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ. 

 Δθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, φπσο ε εθπαίδεπζε γηα αμίεο θαη δεμηφηεηεο δσήο, ε 

εθπαίδεπζε γηα ηελ εηξήλε, ε εθπαίδεπζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε 

πνιηηεηαθή παηδεία, ε εθπαίδεπζε ζε αλζξσπηζηηθνχο θαλφλεο θαη ε αιιαγή 

ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο απνζθνπεί λα απνκαθξπλζεί απφ κηα 

κνλφπιεπξε άπνςε ηνπ παξειζφληνο πξνο κηα πξνζέγγηζε πνπ αλαγλσξίδεη 

πνιιαπιέο πξννπηηθέο. Θα πξέπεη λα αλαιεθζεί φηαλ πιεζηάζεη ν ρξφλνο γηα 

κηα πξνζέγγηζε πνιιψλ ελδηαθεξνκέλσλ, φρη απαξαίηεηα ακέζσο κεηά ηελ 

πνιηηηθή αιιαγή ή ηηο βίαηεο ζπγθξνχζεηο332. 

 πκκεηνρή ησλ ζρνιείσλ ζε δίθηπα γηα ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ «εληαηηθψλ» 

πξνγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα, ηελ αλζεθηηθφηεηα θαη ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή γηα ηελ αλάπηπμε πξνζσπηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ 

καζεηψλ κέζα απφ βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηε βνήζεηα εηδηθά 

εθπαηδεπκέλσλ δαζθάισλ. 

 Παξνρή ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη ππνζηήξημεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

κε ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο δχζθνισλ ζπλζεθψλ ζηε ηάμε ή δηαρείξηζεο 

δχζθνισλ εξσηήζεσλ. 

 

 

 

 
331 UNESCO, 2015, ζζ. 10-17. 
332Πξνζαξκνζκέλε απφ ην Sinclair (Ed.), Learning to live together: Education for conflict resolution, 
responsible citizenship, human rights, and humanitarian norms, 116-125. Doha: PEIC.2013: 14-16. θαη 

GTZ (Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit); IBE-UNESCO, (2008). Learning to live 

together: Design, monitoring and evaluation of education for life skills, citizenship, peace and human 

rights. Geneva: GTZ θαη IBE-UNESCO, (2006). Manual for integrating HIV and AIDS education in 

school curricula. Geneva: IBE-UNESCO, 2008: 64-67. ε UNESCO, IIEP, PEIC, & IBE, 2015a, ζ. 

11-12. 

http://education4resilience.iiep.unesco.org/sites/default/files/booklets/curriculum_booklet_7.pdf%20%C3%8F%C6%92%C3%8F%C6%92.%2010-17
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/HIV_and_AIDS/publications/Table_of_contents_Dec06_FINAL.pdf%202008
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4.3. πκβνχιην ηεο Δπξψπεο 
 

Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο είλαη ην παιαηφηεξν Δπξσπατθφ ζεζκηθφ φξγαλν θαη ν 

θπξηφηεξνο νξγαληζκφο ηεο Δπξψπεο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (Bond, 2012). 

Απνηειεί πεξηθεξεηαθφ νξγαληζκφ θαη θαηαηάζζεηαη ζηνπο Πνιηηηθνχο Δπξσπατθνχο 

Οξγαληζκνχο (Νάζθνπ-Πεξξάθε θ.ά., 2015, ζζ. 321-335). θνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

σο νξγαληζκφο ήηαλ ε αλάπηπμε κίαο πην ζηελήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ333 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εηξήλεο, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

(Royer, 2010, ζ. 4), γηα λα απνηξαπεί ε επηζηξνθή ηνπ νινθιεξσηηζκνχ ζηελ Δπξψπε 

κεηά ηνλ Β‟ Παγθφζκην θαη ε νηθνλνκηθή ηνπο πξφνδνο ησλ θξαηψλ κειψλ (άξζ. 1)334. 

Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε, αιιά 

θαη κε ηε ζπλεξγαζία κε θξάηε κε κέιε ζε πνιινχο ηνκείο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, 

αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο βξίζθεηαη θαη ε Δθπαίδεπζε335. 

Δηδηθφηεξα, ην ηΔ ζεσξεί ηελ Δθπαίδεπζε σο κέζν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ππφινηπσλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δεκνθξαηίαο, θαζψο θαη 

γηα ηε γεθχξσζε ησλ αληζνηήησλ θαη ηελ απνηξνπή κειινληηθψλ ζπγθξνχζεσλ336. 

ηφρνο ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο, είλαη ε δηακφξθσζε ελφο θνηλνχ νξάκαηνο 

ζηα θξάηε κέιε γηα ηνλ ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε ηειεπηαία ζηελ πξνζηαζία 

θαη πξναγσγή ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ, θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ θνηλσληψλ καο λα αλαπηχζζνπλ 

δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν337. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

 

 

333 Πεξηιακβάλεη 47 θξάηε κέιε, απφ ηα νπνία ηα 28 είλαη κέιε ηεο ΔΔ333. Tα ηδξπηηθά πνπ ήηαλ Βέιγην, 

νπεδία, Γαιιία, Ηξιαλδία, Ηηαιία, Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία, Ννξβεγία, νπεδία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

Διιάδα, Σνπξθία, Ηζιαλδία, Κχπξνο, Μάιηα, Γεξκαλία, Ληρηελζηάηλ, Διβεηία, Απζηξία, Πνξηνγαιία, 
Ηζπαλία, Άγηνο Μαξίλνο, Φηλιαλδία, Οπγγαξία, Πνισλία, Βνπιγαξία. Οη: Δζζνλία, Ληζνπαλία, 

ινβελία, Σζερηθή Γεκνθξαηία, ινβαθία, Ρνπκαλία, Αλδφξα, Λεηνλία, Αιβαλία, Μνιδαβία, πξψελ 

Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, Οπθξαλία, Ρσζία, Κξναηία, Γεσξγία, Αξκελία, 

Αδεξκπατηδάλ, Βνζλία-Δξδεγνβίλε, εξβία θαη Μαπξνβνχλην, Μνλαθφ θαη Μαπξνβνχλην. Δθηφο φκσο 

απφ ηα 47 θξάηε κέιε ηνπ, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο έρεη ζηελνχο δεζκνχο κε πνιιά θξάηε κε κέιε, 

εθ ησλ νπνίσλ νξηζκέλα έρνπλ θαζεζηψο παξαηεξεηή ζηνλ νξγαληζκφ. Καζεζηψο παξαηεξεηή 

δηαζέηνπλ ν Καλαδάο, Ηζξαήι θαη ην Μεμηθφ ζηελ Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε, ελψ ζηα θπβεξλεηηθά 

φξγαλα ην ίδην θαζεζηψο έρνπλ νη ΖΠΑ, ν Καλαδάο, ε Ηαπσλία, ε Αγία Έδξα θαη ην Μεμηθφ. Ζ αλάπηπμε 

ζρέζεσλ κε θξάηε κε κέιε απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν ζπλεπάγεηαη ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν, θέξλεη ζηελ επηθάλεηα πνιηηηθά θξηηήξηα θαη κία ηδενινγηθή αιιειεγγχε 

γηα ηελ θνηλή αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ (Νάζθνπ, ζζ. 320-326). 
334Ibid, ζ. 6. 
335 World Forum for Democracy, Democracy & equality: does education matter?, Council of Europe, 

Strasbourg, 7-9 November 2016. Αλαθηήζεθε ζηηο 9 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

https://rm.coe.int/16806fd49f , ζ. 6. 
336 Ibid. 
337Council of Europe. Education. Αλαθηήζεθε ζηηο 9 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 
http://www.coe.int/en/web/compass/education 

https://books.google.gr/books?hl=el&amp;lr&amp;id=nAiKdY0ZqF8C&amp;oi=fnd&amp;pg=PA4&amp;dq=the%2Bcouncil%2Bof%2Beurope&amp;ots=2cOjYpmZeF&amp;sig=3pcsQHkUMc50y4sfrWG1T9sWSFY&amp;redir_esc=y%23v%3Donepage&amp;q=the%20council%20of%20europe&amp;f=false
http://www.coe.int/en/web/compass/education
http://www.coe.int/en/web/compass/education
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αλάπηπμε κίαο θνπιηνχξαο δεκνθξαηίαο κέζσ ηεο πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο κέζα απφ ηε 

δηαθπβεξλεηηθή ζπλεξγαζία (επηηξνπέο θαη νκάδεο εξγαζίαο), ηε κάζεζε (ζεκηλάξηα, 

ζπκπφζηα θαη ζπλέδξηα), θαη ηελ αληαιιαγή θαηλνηφκσλ πνιηηηθψλ θαη  πξαθηηθψλ338. 

Σν θαηλφκελν ηεο ηξνκνθξαηίαο απνηειεί εκπφδην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

δεκνθξαηίαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ είλαη νη βαζηθνί 

ζηφρνη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο απνηειεί ηνκέα ελδηαθέξνληνο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ ηΔ. To 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ζπλέβαιε γηα ζαξάληα ρξφληα ζηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε 

βαζηθψλ λνκηθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ ηξνκνθξαηηθψλ 

ελεξγεηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε, κε ηε βνήζεηα ηεο Δπηηξνπήο 

Αληηηξνκνθξαηίαο (CDCT) πνπ έρεη ζπζηήζεη339. 

Ζ Δθπαίδεπζε απνηειεί ηνκέα ζηνλ νπνίν ην ηΔ δίλεη βαξχηεηα γηα ηελ πξφιεςε 

θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εμηξεκηζκνχ. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ πξφιεςε ηεο ηξνκνθξαηίαο αλαγλσξίδεηαη ε 

ζεκαζία δηακφξθσζεο θαηάιιεισλ εζληθψλ πνιηηηθψλ πξφιεςεο θαη ιήςεο 

απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζε κεηαμχ άιισλ ηνπ ηνκέα ηεο 

Δθπαίδεπζεο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ελεκέξσζεο, γηα ηελ πξφιεςε ησλ 

ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ θαη ησλ αξλεηηθψλ ηνπο επηπηψζεσλ ζηε δηαζθάιηζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ340. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, κέζα απφ ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 

θαη πξνγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα, ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ 

πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ. ην πιαίζην απηφ, έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ Σνκέα Νενιαίαο ηνπ ηΔ γηα ην 2018-2019 είλαη λα εκπιέμνπλ ηνπο 

λένπο ζηελ νηθνδφκεζε εηξεληθψλ θνηλσληψλ δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πξνψζεζε ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ θαη ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο, ζηελ πξφιεςε ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ, ζηελ επίιπζε ησλ 

 

 
 

 

 

338 Council of Europe. Programme of the Education Department. Αλαθηήζεθε ζηηο 9 Ννεκβξίνπ, 2018, 

απφ https://www.coe.int/en/web/education/programme. 
339 Council of Europe. Combatting extremism. Αλαθηήζεθε ζηηο 9 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 
https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/home 
340 Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism, Council of Europe Treaty Series-No. 

196, Warsaw, 16.V.2005. Αλαθηήζεθε ζηηο 9 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ https://rm.coe.int/168008371c ζ. 2 

http://www.coe.int/en/web/education/programme
https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/home
https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/home
https://rm.coe.int/168008371c
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ζπγθξνχζεσλ θαη ζηε ζπλεξγαζία κε γεηηνληθέο πεξηνρέο, θαζψο θαη πεξηνρέο απφ φιν 

ηνλ θφζκν341. 

ηε κειέηε πεξίπησζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην δίθηπν «Γηαπνιηηηζκηθέο 

Πφιεηο»342 ηνπ ηΔ ζηηο 18-19 Οθησβξίνπ 2017 ζηε Λπψλ, ε Δθπαίδεπζε αλαδείρζεθε 

κεηαμχ άιισλ, σο κέζν πηνζέηεζεο κίαο δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο έληαμεο κε 

ζθνπφ ηελ πξφιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ343. Ο ξφινο 

ηεο επίζεο ππνγξακκίδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καηαπνιέκεζε ησλ 

θεκψλ» ηνπ ίδηνπ δηθηχνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηηηψλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ησλ  

θεκψλ πνπ απνηεινχλ ην αξρηθφ ζηάδην ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ πξνθαηάιεςεο, ηεο 

ξεηνξηθήο κίζνπο θαη ησλ δηαθξίζεσλ νη νπνίεο κπνξνχλ είηε λα εληζρπζνχλ είηε λα 

απνδπλακσζνχλ απφ ηα ζρνιηθά πιαίζηα (Torres Barderi, 2018, ζζ. 12-16). 

 

 
Δπεμεξγαζία ακθηιεγφκελσλ ζεκάησλ 

 

Ζ επεμεξγαζία πνιχπινθσλ θαη ακθηιεγφκελσλ ζεκάησλ απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε αλζεθηηθφηεηαο απέλαληη ζηνλ εμηξεκηζκφ 

θαη ζηελ πξφιεςε ηεο δηακφξθσζεο αθξαίσλ πεπνηζήζεσλ. ην πιαίζην απηφ, ην 2015 

ην ηΔ δεκηνχξγεζε ηνλ νδεγφ γηα εθπαηδεπηηθνχο «Εψληαο κε αληηθάζεηο- 

Γηδάζθνληαο γηα ακθηιεγφκελα δεηήκαηα κέζσ ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηε Γεκνθξαηηθή 

Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε θαη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα»344. Σν έγγξαθν δεκηνπξγήζεθε 

ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη παξαηεξήζεθε ζηελ Δπξψπε λα κελ γίλεηαη αλαθνξά θαη 

επεμεξγαζία ακθηιεγφκελσλ δεηεκάησλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο φπσο ν εμηξεκηζκφο, 

γηαηί ζεσξείηαη δχζθνιν λα δηδαρζνχλ ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηάο ηνπο. Απνηέιεζκα 

 
 

341  Council of Europe. 2018‐ 19 Priorities of the Council of Europe’s Youth Sector. Αλαθηήζεθε ζηηο 9 

Ννεκβξίνπ, 2018, απφ https://www.coe.int/en/web/youth/priorities#{%2224902356%22:[2]}. 
342 Σν πξφγξακκα «Γηαπνιηηηζκηθέο πφιεηο» ζηνρεχεη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ πφιεσλ πξνθεηκέλνπ λα 
αλαπηχμνπλ δηαπνιηηηζκηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ηνπο πξνζεγγίδνπλ ηελ πνηθηινκνξθία θαη ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα σο πιενλεθηήκαηα. Βι. Council of Europe. About Intercultural Cities. Αλαθηήζεθε 

ζηηο 9 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/about. 
343 Council of Europe. Intercultural Cities Newsroom Study visit on the ―Prevention of radicalisation 

through Intercultural Policies‖. Αλαθηήζεθε ζηηο 9 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/study-visit-on-the-prevention-of-radicalisation- 

through-intercultural-policies- 
344 Ο νδεγφο δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πηινηηθνχ ζρεδίνπ «Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη 
Γεκνθξαηία ζε δξάζε» ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ θνηλνχ απφ ην ηΔ θαη ηελ ΔΔ. ην πξφγξακκα νη 

ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο ήηαλ ε Κχπξνο, ε Ηξιαλδία, ην Μαπξνβνχλην, ε Ηζπαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

ε Αιβαλία, ε Απζηξία, ε Γαιιία θαη ε νπεδία. Βι. Council of Europe & European Commission, (2015). 

Teaching controversial issues. Training Pack for Teachers. Αλαθηήζεθε ζηηο 9 Ννεκβξίνπ, 2018, 

https://rm.coe.int/16806948b6 

https://www.coe.int/en/web/youth/priorities#%7B%2224902356%22%3A%5B2%5D%7D
http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/about
http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/study-visit-on-the-prevention-of-radicalisation-
https://rm.coe.int/16806948b6
https://rm.coe.int/16806948b6
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θαη Έξεπλα» 

 

απηνχ είλαη νη λένη λα κελ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλεζπρίεο θαη 

λα θαηαθεχγνπλ ζε αλαμηφπηζηεο πεγέο θαη κέζα ελεκέξσζεο φπσο νη θίινη ή ηα 

θνηλσληθά δίθηπα πνπ κπνξεί λα ηνπο ζηξέςνπλ ζε ιάζνο θαηεχζπλζε345. 

θνπφο ηνπ εγγξάθνπ είλαη λα ελδπλακψζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ΔΔ λα 

απνθηήζνπλ εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη άλεζε ζηελ επεμεξγαζία 

ακθηιεγφκελσλ ζεκάησλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο ζε θαζεκεξηλή βάζε κέζα απφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο αζθάιεηαο γηα έθθξαζε ζηελ ηάμε θαη ηελ αμηνπνίεζε 

απνηειεζκαηηθψλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ πνπ λα πξνσζνχλ ηνλ αλνηρηφ δηάινγν346. Οη 

πξνθιήζεηο πνπ εληνπίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είραλ λα θάλνπλ κε 

ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο πνπ πηνζεηνχζαλ νη εθπαηδεπηηθνί, ηελ πξνζηαζία ησλ 

επαηζζεζηψλ ησλ καζεηψλ, ην θιίκα πνπ δηακνξθσλφηαλ ζηελ ηάμε θαη ε άζθεζε 

ειέγρνπ, ε έιιεηςε εηδηθψλ γλψζεσλ θαη ε αληηκεηψπηζε απζφξκεησλ εξσηήζεσλ ησλ 

καζεηψλ347. 

 

 
Γξακκαηηζκφο ζηα ΜΜΔ 

 

Σν ηΔ πινπνηεί πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηε ςεθηαθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ηα νπνία 

εκπεξηέρνπλ ηελ πξφιεςε ηνπ εμηξεκηζκνχ σο δεηνχκελν, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ παξαβίαζεο ησλ δεκνθξαηηθψλ αξρψλ θαη παξαβίαζεο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ πνπ παξαηεξείηαη ζε απηφ εμαηηίαο ηνπ θπξίαξρνπ ξφινπ ηνπ Γηαδηθηχνπ 

θαη ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζήκεξα θαη εηδηθφηεξα ζηε δσή ησλ λέσλ348. Γηα ηνπο 

ιφγνπο απηνχο, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο πινπνηεί 3 πηινηηθά ζρέδηα ζηα πιαίζηα 

ησλ δηεζλψλ θνηλψλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο κε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή «Δθπαίδεπζε γηα ηε Γεκνθξαηηθή Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε θαη 

Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα» θαη «Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη 

Γεκνθξαηία ζε Γξάζε». ηφρνο ησλ πηινηηθψλ ζρεδίσλ είλαη ηφζν ε αλάπηπμε 

ζχγρξνλσλ δεμηνηήησλ ζηνπο καζεηέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ 

 

 

345Ibid, ζ. 7. 
346Ibid, ζ. 8. 
347Ibid, ζ. 15. 
348Βι. Council of Europe & European Commission, How to develop the ability of students to assess 

information from media and social networks: Toolkit for teacher training in citizenship and human rights 

education, ζ. 9. Αλαθηήζεθε ζηηο 10 Ηνπιίνπ, 2017, απφ https://pjp- 

eu.coe.int/documents/1417855/8919103/How+to+develop+the+ability+of+students+to+assess+inform 

ation+from+media+and+social+networks+-a+methodological+tool.pdf/353e08f2-6722-4bb0-b905- 
4ce567b6596d. 
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ζπλεπάγεηαη ε ςεθηαθή πξαγκαηηθφηεηα, φζν θαη ε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηηο δηθέο ηνπο δεμηφηεηεο γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζε 

απηή ηε θαηεχζπλζε. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε γηα ηελ Ηδηφηεηα ηνπ Φεθηαθνχ 

Πνιίηε» γηα ηελ πεξίνδν 2016-2017349 δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε εγθάξζησλ 

δεμηνηήησλ ζηνπο καζεηέο γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη δεκηνπξγίαο 

ζην δηαδίθηπν, ηε γεθχξσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί φζνλ 

αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε απηφ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο πνπ 

δεκηνπξγείηαη350. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηδηψθεηαη ε δηακφξθσζε 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο 

θαηά ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, ε αλαδηακφξθσζε ησλ επζπλψλ ησλ θπξηφηεξσλ 

θνξέσλ ηεο Δθπαίδεπζεο ζηα δεηήκαηα απηά θαη ε δηακφξθσζε παξαγφλησλ πνπ ζα 

πεξηγξάθνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ςεθηαθνχ πνιίηε351. 

Παξάιιεια, ζηφρνο ηνπ ζρεδίνπ «Γεκνθξαηηθή θνπιηνχξα ζε δξάζε- 

Γεκνθξαηηθέο δεμηφηεηεο ζηε ςεθηαθή πξαγκαηηθφηεηα»352 πνπ επίζεο πινπνηεί ην 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, είλαη ε εθαξκνγή δεηθηψλ απφ ην πιαίζην αλαθνξάο γηα ηηο 

ηθαλφηεηεο γηα ηνλ δεκνθξαηηθφ πνιηηηζκφ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα κέζα ελεκέξσζεο 

θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα. Οη δείθηεο απηνί ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλεηδεηνπνίεζε 

κεραληζκψλ πνπ ηα ηειεπηαία ρξεζηκνπνηνχλ, ηνπ αληίθηππνπ πνπ έρνπλ ζηε καδηθή 

γλψκε θαη ζπκπεξηθνξά, θαζψο θαη ηελ αλαγλψξηζε πξνπαγαλδηζηηθψλ κεραληζκψλ 

θαη ηεο ξεηνξηθήο κίζνπο353. Σν ζρέδην πεξηιακβάλεη αμηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν νη ηθαλφηεηεο αληαλαθιψληαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ησλ ρσξψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ354 θαη αλαδήηεζε πην απνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ αλάπηπμεο δεμηνηήησλ 

γηα ηε δηακφξθσζε κίαο Γεκνθξαηηθήο Κνπιηνχξαο ζηε ςεθηαθή επνρή. 

 

 
 

349Βι. Council of Europe, Education and DG Democracy. Αλαθηήζεθε ζηηο 9 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

http://www.coe.int/en/web/democracy/education-and-training. 
350 Βι. Council of Europe, Digital citizenship education: New programme 2016-2017. 
351Ibid. 
352Βι. Council of Europe European Union, Democratic Culture in Action - Democratic Competences in 

the digital era. Αλαθηήζεθε ζηηο 9 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ http://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre- 

pilot-projects/democratic-culture-in-action-democratic-competences-in-the-digital-era. 
353Βι. Council of Europe, Competences for democratic culture: Living together as equals in culturally 
diverse democratic societies, ζ. 56. Αλαθηήζεθε ζηηο 9 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

https://rm.coe.int/16806ccc07. 
354πκκεηέρνπζεο ρψξεο ήηαλ ε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, ε Αξκελία, ε Λεπθνξσζία, ε Βνπιγαξία, ε 

Κξναηία, ε Ρνπκαλία θαη ε εξβία, βι. Council of Europe European Union, Democratic Culture in 

Action - Democratic Competences in the digital era. 

http://www.coe.int/en/web/democracy/education-and-training
http://www.coe.int/en/web/democracy/education-and-training
http://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/democratic-culture-in-action-democratic-competences-in-the-digital-era
http://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/democratic-culture-in-action-democratic-competences-in-the-digital-era
https://rm.coe.int/16806ccc07
https://rm.coe.int/16806ccc07
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θαη Έξεπλα» 
 

Δπηπιένλ, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο έρεη αλαπηχμεη εξγαιεία γηα ηελ 

εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Ηδηφηεηα ηνπ Φεθηαθνχ Πνιίηε 

κέζα απφ ην πηινηηθφ ζρέδην «Αλαπηχζζνληαο ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα 

αμηνινγνχλ πιεξνθνξίεο απφ κέζα ελεκέξσζεο θαη θνηλσληθά δίθηπα». Σν ζρέδην 

επηθεληξψλεηαη ζην φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη έηνηκνη λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ηνπο απαξαίηεησλ 

ζηε ςεθηαθή δσή, θαζψο απνηεινχλ «ςεθηαθνχο κεηαλάζηεο»355, αθνχ δελ κπνξνχλ 

θαη νη ίδηνη λα αμηνινγήζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ356 θαη δελ γλσξίδνπλ πάληα ηηο πξνθιήζεηο ηνπ Γηαδηθηχνπ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηέςνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο357. ηφρνο ηνπ ζρεδίνπ ζπλεπψο ήηαλ ε θαηάξηηζε 

εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα πξνσζήζνπλ ηνλ δηάινγν, ηελ εηξεληθή επίιπζε ζεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ θαη ηελ πνιππξηζκαηηθή εμέηαζε δεηεκάησλ ζηνπο καζεηέο ηνπο, θαζψο 

θαη λα ηνπο βνεζήζνπλ λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο αμηνιφγεζεο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ απφ ΜΜΔ θαη θνηλσληθά δίθηπα ψζηε λα κελ πέθηνπλ ζχκαηα 

ρεηξαγψγεζεο ή ζηξαηνιφγεζεο απφ εμηξεκηζηηθέο νκάδεο358. 

 

 
Ρεηνξηθή κίζνπο 

 

Δθηφο απφ ηνλ εγγξακκαηηζκφ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ην ηΔ ζε ζπλεξγαζία 

κε ην Δπξσπατθφ Κέληξν Wergeland359 ππνζηεξίδεη ηε δξάζε ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ξεηνξηθήο κίζνπο360. χκθσλα κε ην ηΔ, ε ξεηνηηθή κίζνπο: 

«θαιύπηεη όιεο ηηο κνξθέο έθθξαζεο πνπ εμαπιώλνπλ, ππνθηλνύλ, πξνσζνύλ 

ή δηθαηνινγνύλ ην θπιεηηθό κίζνο, ηελ μελνθνβία, ηνλ αληηζεκηηηζκό ή άιιεο 

κνξθέο κίζνπο πνπ βαζίδνληαη ζηε κηζαιινδνμία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

κηζαιινδνμίαο    πνπ    εθθξάδεηαη    από    ηνλ    επηζεηηθό    εζληθηζκό    θαη 

 

 

355 Βι. Council of Europe European Commission, Developing students’ ability to evaluate information 
from media and social networks: Toolkit for teacher training in citizenship and human rights education, 

ζ. 10. 
356Ibid, ζ. 7. 
357Ibid, ζ. 19. 
358Ibid, ζ. 8. 
359Σν Δπξσπατθφ Κέληξν Wergeland είλαη «έλα θέληξν πφξσλ γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο εθπαίδεπζεο, 
ηνπο εξεπλεηέο, ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο, ηνπο γνλείο θαη ηνπο 

ζπνπδαζηέο. Γεκηνπξγήζεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ηε Ννξβεγία κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε 

ησλ θξαηψλ-κειψλ ζηε γεθχξσζε πνιηηηθήο θαη πξαθηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηε 

δεκνθξαηηθή ππεθνφηεηα, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή θαηαλφεζε». Βι. Council 

of Europe. Education. 
360Ibid. 
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εζλνθεληξηζκό, ηηο δηαθξίζεηο θαη ηελ ερζξόηεηα έλαληη ησλ κεηνλνηήησλ, 

κεηαλαζηώλ θαη αηόκσλ κε κεηαλαζηεπηηθό ππόβαζξν. Άιιεο κνξθέο 

δηαθξίζεσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ, όπσο ν αληηαζηγγαληζκόο, ε ρξηζηηαλνθνβία, 

ε ηζιακνθνβία, ν κηζνγπληζκόο, ν ζεμηζκόο θαη νη δηαθξίζεηο ιόγσ ηνπ 

ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ θύινπ, εκπίπηνπλ 

ζαθώο ζην πεδίν ηεο ξεηνξηθήο κίζνπο»361. 

ε απηφ ην πιαίζην, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εμάπισζε ηεο ξεηνξηθήο κίζνπο, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο επηζηξαηεχεη ηνπο ηνκείο 

ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ, ησλ δηθαησκάησλ ησλ Ρνκά, ηεο ηζφηεηαο 

ησλ θχισλ, ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο θαη ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ αλάπηπμε ηεο ξεηνξηθήο κίζνπο 

βξίζθεη πξφζθνξν έδαθνο ζηνλ ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ, κε απνηέιεζκα φζν απηφο θαη ε 

ρξήζε ηνπ εμαπιψλεηαη, ηφζν λα απμάλεηαη θαη ε παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Πξνθεηκέλνπ ην ηΔ λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εμάπισζεο ηεο 

ξεηνξηθήο κίζνπο θαη εηδηθά κεηαμχ ησλ λέσλ, δεκηνχξγεζε ην 2013 ην Κίλεκα θαηά 

ηεο Ρεηνξηθήο Μίζνπο. Σν Κίλεκα ηεο Ρεηνξηθήο Μίζνπο απνηειεί κία θακπάληα λέσλ 

κε ζθνπφ ηελ απνδπλάκσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ξεηνξηθήο κίζνπο ηφζν εληφο φζν θαη 

εθηφο δηαδηθηχνπ κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ θαη ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο362. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί κία θακπάληα απφ άιιεο θακπάληεο πνπ νξγαλψλνληαη ζε 

εζληθφ επίπεδν θαη απεπζχλεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ζε ζρνιεία363. Βαζηθή επηδίσμε ηεο 

θακπάληαο είλαη λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο λένπο γηα λα αλαθέξνπλ πεξηζηαηηθά ξεηνξηθήο 

κίζνπο πνπ παξαηεξνχλ ζε αξκφδηεο αξρέο θαη ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο364. Γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ, δεκηνπξγήζεθε θαη ην Παξαηεξεηήξην Ρεηνξηθήο Μίζνπο ζην νπνίν 

νη λένη κπνξνχλ λα δειψλνπλ πεξηζηαηηθά δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ ή άιιν 

πεξηερφκελν θαη θαηεγνξία ξεηνξηθήο κίζνπο πνπ κπνξεί λα εληνπίζνπλ365. 

Πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ηνπο πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ εχξεζε ησλ δηθψλ ηνπο  

 

361 Council of Europe. Youth Campaign for Human Rights Online, No hate speech leaflet, ζ. 2. 
362Council of Europe. No hate speech movement. Αλαθηήζεθε ζηηο 9 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 
https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/no-hate-speech-movement. 
363 Ibid. 
364 Ibid. 
365Hate speech watch. Αλαθηήζεθε ζηηο 9 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

http://archives.nohatespeechmovement.org/hate-speech-watch/instructions. 

https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/no-hate-speech-movement
https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/no-hate-speech-movement
http://archives.nohatespeechmovement.org/hate-speech-watch/instructions
http://archives.nohatespeechmovement.org/hate-speech-watch/instructions
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ηξφπσλ λα αληηκεησπίζνπλ ηε ξεηνξηθή κίζνπο ζην δηαδίθηπν, ην ηΔ δεκηνχξγεζε ην 

εγρεηξίδην «ειηδνδείθηεο»366. Βαζηθφ εξγαιείν πνπ αμηνπνηείηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

είλαη ε εθπαίδεπζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα367. ην εγρεηξίδην πεξηέρνληαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε ζρνιηθά πιαίζηα κε ζθνπφ ηελ 

άκβιπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ζε απηέο νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα αλαιάβνπλ ηνλ 

ξφιν ηνπ δηεπθνιπληή, δειαδή λα δξάζνπλ ππνζηεξηθηηθά θαη λα ελζαξξχλνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο368. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη ζην εγρεηξίδην, κε ηελ ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή ηνπο φπσο αλαθέξεηαη ζε απηφ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηνπ εμηξεκηζκνχ ησλ λέσλ369. 

 

 
 

Σίηινο Θέκαηα πλνπηηθή παξνπζίαζε Υξφλνο (ζε 

ιεπηά) 

Έλα λέν ηδακί 

ζηε Sleepyville 

Γεκνθξαηία θαη 

πκκεηνρή 

Ραηζηζκφο θαη 

Γηαθξίζεηο 

Γξακκαηηζκφο ζην 

Γηαδίθηπν 

Πξφθεηηαη γηα κία 

πξνζνκνίσζε κίαο 

ειεθηξνληθήο 

δηαβνχιεπζεο/ζπδήηεζεο. 

Σν ππφ ζπδήηεζε ζέκα 

είλαη ε νηθνδφκεζε ελφο 

λένπ ηδακηνχ ζε κία 

παξαδνζηαθά ρξηζηηαληθή 

πεξηνρή. 

Μέρξη 3 

ψξεο ή 

ρσξηζκφο 

ζε ηξεηο 

ελφηεηεο 50 

ιεπηψλ ε 

κία 

χγθξνπζε 

ειεπζεξηψλ 

Γεκνθξαηία θαη 

πκκεηνρή 

Διεπζεξία 

έθθξαζεο 

Ζ δξαζηεξηφηεηα είλαη 

κηα πξνζνκνίσζε πνπ 

πεξηιακβάλεη δχν 

θνηλφηεηεο κε αληίζεηεο 
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366Council of Europe, (2016). Bookmarks: A manual for combatinghate speech online through human 

rights education, Council of Europe Publishing. Αλαθηήζεθε ζηηο 9 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000 
168065dac7, ζ. 15. 
367 Χο εθπαίδεπζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα νξίδεηαη απφ ηνλ Υάξηε γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηε 

Γεκνθξαηηθή Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε θαη ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ηνπ ηΔ «ε 

εθπαίδεπζε, ε θαηάξηηζε, ε  επαηζζεηνπνίεζε,  ε ελεκέξσζε, νη πξαθηηθέο θαη νη  δξαζηεξηφηεηεο  

πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ εθνδηαζκφ ησλ καζεηψλ κε γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη θαηαλφεζε θαη αλαπηχζζνπλ 

ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ελδπλακψλνληάο ηνπο ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

νηθνδφκεζε θαη ππεξάζπηζε κηαο παγθφζκηαο θνπιηνχξαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ 

θνηλσλία, κε ζηφρν ηελ πξναγσγή θαη πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ 

ειεπζεξηψλ. Βι. ibid, ζ. 16 
368Ibid, ζ. 18. 
369Ibid, ζζ. 22-24. 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168065dac7
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168065dac7
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168065dac7
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 Ραηζηζκφο θαη 

δηαθξίζεηο 

απφςεηο γηα ηελ 

ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, 

νη νπνίεο φκσο 

αλαγθάδνληαη λα δνπλ 

καδί ζην ίδην λεζί. 

 

Απεξηφξηζηε 

ειεπζεξία; 

Διεπζεξία 

έθθξαζεο 

Γεκνθξαηία θαη 

πκκεηνρή 

Αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα 

Οη ζπκκεηέρνληεο 

δηεξεπλνχλ ηελ ηδέα ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο 

δηάθνξεο κειέηεο 

πεξίπησζεο. ε απηέο 

πξέπεη λα απνθαζίζνπλ ηη 

ζα θάλνπλ κε ζρφιηα ή 

ηξφπνπο επηθνηλσλίαο πνπ 

είλαη ακθηιεγφκελνη, 

πξνζβιεηηθνί ή δπλεηηθά 

επηθίλδπλνη. 

45 

Αο ην 

ζπδεηήζνπκε 

ηξαηεγηθέο 

εθζηξαηεηψλ 

Ραηζηζκφο θαη 

δηαθξίζεηο 

Δγγξακκαηηζκφο 

ζηα ΜΜΔ 

Ζ δξαζηεξηφηεηα 

ρξεζηκνπνηεί κία 

αληρλεπηηθή ζπδήηεζε γηα 

ηε δηεξεχλεζε θνηλψλ 

πξνθαηαιήςεσλ ζρεηηθά 

κε ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσληθέο νκάδεο θαη 

εκπιέθεη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζε κία 

θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

θνηλψλ ηνπο 

πεπνηζήζεσλ, θαζψο θαη 

αλάπηπμεο επηρεηξεκάησλ 

θαηά ηεο ξεηνξηθήο 

κίζνπο. 

45 

Οη ηζηνξίεο πνπ 

ιέλε 

Ραηζηζκφο θαη 

δηαθξίζεηο 

Αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα 

Διεπζεξία 

έθθξαζεο 

Οη ζπκκεηέρνληεο 

εξγάδνληαη ζε κηθξέο 

νκάδεο γηα λα αλαιχζνπλ 

κία δεκνζίεπζε 

εηδήζεσλ, εζηηάδνληαο 

ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο 

ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηεο 

κεηαλάζηεπζε. Σα 

απνηειέζκαηα 

60 
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  παξνπζηάδνληαη 

σο θνιάδ. 

 

Καηαλνψληαο ηε 

ξεηνξηθή κίζνπο 

Αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα 

Ραηζηζκφο θαη 

Γηαθξίζεηο 

Οη ζπκκεηέρνληεο 

εμεηάδνπλ παξαδείγκαηα 

ξεηνξηθήο κίζνπο θαη 

ζπδεηνχλ ηηο πηζαλέο 

ζπλέπεηεο γηα ηα άηνκα 

θαη ηελ θνηλσλία. 

60 

Δηθνληθή δξάζε ηξαηεγηθέο 

εθζηξαηεηψλ 

Ραηζηζκφο θαη 

δηαθξίζεηο 

Αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα 

Απηή είλαη κηα 

δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ 

νπνία νη ζπκκεηέρνληεο 

ζα εκπλεπζηνχλ απφ 

κεξηθέο αληηξαηζηζηηθέο 

ελέξγεηεο θαη ζα 

πξνβιεκαηηζηνχλ απφ 

θνηλνχ γηα ην πψο ζα 

κπνξνχζαλ λα 

αλαπηχμνπλ παξφκνηεο 

ελέξγεηεο ζην δηαδίθηπν. 

60 

Γηαδηθηπαθή 

επίζεζε 

ηξαηεγηθέο 

εθζηξαηεηψλ 

Οη ζπκκεηέρνληεο 

επαλαζρεδηάδνπλ ηελ 

(θαληαζηηθή) ηζηνζειίδα 

κίαο θακπάληαο γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ έλαλ 

κεγάιν φγθν ξαηζηζηηθψλ 

ζρνιίσλ απφ ηελ ηνπηθή 

θνηλφηεηα. 

90 

Γηαδηθηπαθά 

πξνθίι 

Ραηζηζκφο θαη 

δηαθξίζεηο 

Δγγξακκαηηζκφο 

ζηα ΜΜΔ 

Γεκνθξαηία θαη 

πκκεηνρή 

Ζ δξαζηεξηφηεηα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα 

θαληαζηηθφ θφξνπκ ζην 

Γηαδίθηπν. Οη 

ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη 

λα ραηξεηίζνπλ ν έλαο ηνλ 

άιινλ ζχκθσλα κε θνηλά 

ζηεξεφηππα γηα 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο. 

Υξεζηκνπνηνχλ ζηε 

ζπλέρεηα ηε 

δξαζηεξηφηεηα γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα 

ζχλνιν νδεγηψλ γηα ην 

1ν Μέξνο: 

35 ιεπηά 

2ν Μέξνο: 

25 ιεπηά 
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  πψο λα γίλεηαη ε 

αιιειεπίδξαζε ζην 

δηαδίθηπν. 

 

 

 

 

 

Θξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε 
 

Ζ Θξεζθεπηηθή Δθπαίδεπζε απνηειεί έλαλ αθφκα ηνκέα ζηνλ νπνίν ην ηΔ δίλεη 

έκθαζε κε αλάπηπμε δξάζεσλ, εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ έθδνζε 

επίζεκσλ εγγξάθσλ γηα ηελ πξνψζεζή ηεο θαη ηε βνήζεηα πινπνίεζήο ηεο απφ ηα 

θξάηε κέιε. Σν 2002 ην ηΔ μεθίλεζε ην πξψην ηνπ πξφγξακκα ζρεηηθά κε ηε 

ζξεζθεπηηθή δηάζηαζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο αλαγλσξίδνληαο ηηο 

πξνθιήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απμαλφκελε παγθνζκηνπνίεζε θαη 

κεηαλάζηεπζε, αιιά θαη ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

(Jackson, 2016, ζ. 14). 

Σν 2008 ην ηΔ δεκηνχξγεζε ηε Λεπθή Βίβιν γηα ηνλ Γηαπνιηηηζκηθφ Γηάινγν – 

πκβηψλνληαο σο ίζνη κε αμηνπξέπεηα, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ν δηαπνιηηηζκηθφο 

δηάινγνο ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεη ε γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ θπξηφηεξσλ ζξεζθεηψλ 

θαη ησλ κε ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ ξφινπ ηνπο πνπ κπνξνχλ 

λα δηαδξακαηίζνπλ ζηα θνηλσληθά πιαίζηα νθείινπλ λα απνηειέζνπλ βαζηθφ θνκκάηη 

ελφο δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ370. Παξάιιεια, νξγάλσζε κηα «Αληαιιαγή» κε 

εθπξνζψπνπο ζξεζθεπηηθψλ εγεηψλ θαη νξγαληζκνχο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηελ 

Δπξψπε κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ζπδήηεζεο ζε ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζεκαζία 

ηεο αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδεηαη ε ζξεζθεία371. Δπηπιένλ, ην 2008 

ε Δπηηξνπή ησλ Τπνπξγψλ ηνπ ηΔ εμέδσζε ηε χζηαζε CM/Rec(2008)12 ζηα θξάηε 

κέιε, κέζσ ηεο νπνίαο ηφληδε ηε ζεκαζία ηεο παηδαγσγηθήο δηάζηαζεο ησλ ζξεζθεηψλ 

θαη κε ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο372. 

Ζ χζηαζε επηθεληξψλεηαη ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε θαη ζε απηή παξνπζηάδνληαη 

 

370Ibid, ζζ. 19-20. 
371Ibid, ζζ. 5-6. 
372Council of Europe, Recommendation CM/Rec(2008)12 of the Committee of Ministers to member states 

on the dimension of religions and non-religious convictions within intercultural education. Αλαθηήζεθε 

ζηηο 9 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ http://tandis.odihr.pl/documents/hre- 

compendium/rus/CD%20SECT%201%20laws/PR%20SEC%201/CoE%20CMRec%202008%2012%2 
0ENG.pdf. 

http://tandis.odihr.pl/documents/hre-compendium/rus/CD%20SECT%201%20laws/PR%20SEC%201/CoE%20CMRec%202008%2012%20ENG.pdf
http://tandis.odihr.pl/documents/hre-compendium/rus/CD%20SECT%201%20laws/PR%20SEC%201/CoE%20CMRec%202008%2012%20ENG.pdf
http://tandis.odihr.pl/documents/hre-compendium/rus/CD%20SECT%201%20laws/PR%20SEC%201/CoE%20CMRec%202008%2012%20ENG.pdf
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θαιέο πξαθηηθέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα θξάηε κέιε, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ 

ζρεηίδεηαη κε ηε θχζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ, ηεο ειηθίαο θαη ηεο 

σξηκφηεηαο ησλ καζεηψλ373. 

ηε ζπλέρεηα ην 2011, αλαπηχζζεηαη ε Οκάδα Δθαξκνγήο ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Δπξσπατθφ Κέληξν Wergeland πνπ απνηειείηαη απφ εκπεηξνγλψκνλεο κε 

ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηεο χζηαζεο ζηα θξάηε κέιε374. 

Απφ ηελ εξγαζία ηεο Οκάδαο Δθαξκνγήο πξνέθπςε ην έγγξαθν «Οδνδείθηεο-Πνιηηηθή 

θαη πξαθηηθή γηα ηε δηδαζθαιία ζρεηηθά κε ηηο ζξεζθείεο θαη ηηο κε ζξεζθεπηηθέο 

θνζκνζεσξίεο ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε» ην νπνίν αθνξά ππεχζπλνπο ράξαμεο 

πνιηηηθήο, εθπαηδεπηηθνχο, δηεπζπληέο θαη εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηηθψλ. Οη Οδνδείθηεο 

πεξηέρνπλ νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ απνζαθήληζε φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 

ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε, ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαη 

αμηνπνίεζε δηαθφξσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζε απηφλ ηνλ ηχπν εθπαίδεπζεο, ηε 

δεκηνπξγία «αζθαινχο ρψξνπ» ζηε ηάμε, ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηνλ ηξφπν 

παξνπζίαζεο ηεο ζξεζθείαο ζηα ΜΜΔ, ηε ζχλδεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κε 

ηε ζξεζθεία θ.ά.375. 

 

Δθπαίδεπζε γηα ην Οινθαχησκα 

 

Σν ηΔ κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηεί, νξγαλψλεη δξάζεηο θαη έξγα γηα ηελ 

εθπαίδεπζε γηα ην Οινθαχησκα. Μεξηθά απφ ηα έξγα πνπ έρεη πινπνηήζεη κέρξη 

ζηηγκήο είλαη ηα έξγα «Γηδαζθαιία ηεο Μλήκεο», «Γηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο» θαη έλα 

εηδηθφ πξφγξακκα γηα ηελ Δθπαίδεπζε ησλ Παηδηψλ Ρνκά. Παξάιιεια, ζηηο δξάζεηο 

ηνπ ηΔ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

εθδειψζεηο γηα ηελ Ζκέξα Μλήκεο ηνπ Οινθαπηψκαηνο ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ, ζηε 

δεκηνπξγία ηεο νπνίαο ην ηΔ ζπλέβαιε376. 

Μεγάιεο ζεκαζίαο ήηαλ επηπιένλ ε ππνγξαθή ηνπ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζην ηΔ θαη ζηνλ Γηεζλή πλαζπηζκφ Μλήκεο ηνπ Οινθαπηψκαηνο (IHRA) 

κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ αληηζεκηηηζκνχ, ηεο μελνθνβίαο, ησλ εγθιεκάησλ 

κίζνπο θαη άιισλ κνξθψλ εμηξεκηζκνχ, θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ην 

 

373Jackson, 2016, ζζ.19-20. 
374Ibid, ζζ.19-20. 
375Ibid. 
376Council of Europe - IHRA. Αλαθηήζεθε ζηηο 9 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 
https://www.holocaustremembrance.com/partners/council-europe. 

https://www.holocaustremembrance.com/partners/council-europe
https://www.holocaustremembrance.com/partners/council-europe
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Οινθαχησκα ζηα θξάηε κέιε ησλ δχν νξγαληζκψλ377. Δηδηθφηεξα, ζην 4ν άξζξν ηνπ 

κλεκνλίνπ επηζεκαίλεηαη ε αλάιεςε δξάζεο απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν νξγαληζκψλ 

γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 

Οινθαχησκα κέζα απφ ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ, ηελ ελζάξξπλζε ησλ 

Τπνπξγψλ Παηδείαο ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ έληαμε ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 

Οινθαχησκα ζηα εζληθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηε γλψζε πνπ 

έρεη πξνθχςεη απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Γηεζλνχο πλαζπηζκνχ Μλήκεο ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο θαη ηελ θνηλή θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθψλ κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε 

εμεηδηθεπκέλσλ δηθηχσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί378. 

Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ Οινθαπηψκαηνο είλαη εθείλνο 

πνπ ππνγξακκίδεηαη ίζσο πεξηζζφηεξν έληνλα ζηα θείκελα ηνπ ηΔ, κε ην γεγνλφο απηφ 

λα δείρλεη ηελ ζεκαζία επεμεξγαζίαο ηνπ ζέκαηνο απφ ηνπο ίδηνπο πξηλ ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ κε ηνπο καζεηέο. Βαζηθή γξακκή πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη θαηά 

ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο ζηα ζρνιηθά πιαίζηα είλαη ε αλάδεημε ηεο ζχλδεζεο ηνπ 

παξειζφληνο κε ην παξφλ έηζη ψζηε νη καζεηέο ηνπο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ην 

Οινθαχησκα δελ απνηειεί έλα γεγνλφο πνπ αλήθεη ζην παξειζφλ θαη είλαη καθξηά απφ 

ηελ ησξηλή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά αληίζεηα λα θαηαλνήζνπλ ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ζε 

απηή379. ε θάζε πεξίπησζε ζεκαληηθφ είλαη λα θαηαλνεζεί φηη ε εθπαίδεπζε γηα ην 

Οινθαχησκα δελ απνηειεί έλα αθαδεκατθφ κάζεκα αιιά εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν γηα 

ηελ επεμεξγαζία δηαθφξσλ ζεκάησλ κε ηνπο καζεηέο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη εθείλνη πνπ γλσξίδνληαο ηνπο καζεηέο ζα επηιέμνπλ ηα 

ζέκαηα ηα νπνία ζα επεμεξγαζηνχλ καδί ηνπο θάησ απφ ην πιαίζην ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο. ηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην Οινθαχησκα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πξνζέγγηζε ή ηηο πξαθηηθέο ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ, πξέπεη λα είλαη ε δηακφξθσζε 

κίαο θνπιηνχξαο αλνρήο, ειεπζεξίαο, πνιηηηζκηθήο πνηθηινκνξθίαο, δεκνθξαηίαο θαη 

εηξήλεο ζηνπο καζεηέο380. Καηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο σζηφζν, έκθαζε πξέπεη 

 

 

377 Ibid. 
378Council of Europe. Memorandum of understandingfor the cooperation between the Council of Europe 

and the task force for international cooperation on holocaust education, remembrance and research 

(ITF). Αλαθηήζεθε ζηηο 9 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ 

https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/memorandum%20of%20understandingCoE 

.pdf, ζ. 3. 
379 Council of Europe, Teaching about the Holocaust. European Seminar for Educational Staff, Vilnius, 

Lithuania,1-6 April 2000. Αλαθηήζεθε ζηηο 9 Ννεκβξίνπ, 2018, απφ https://rm.coe.int/1680494240, ζ. 

12. 
380 Ibid, ζζ 10-13. 

https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/memorandum%20of%20understandingCoE.pdf
https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/memorandum%20of%20understandingCoE.pdf
https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/memorandum%20of%20understandingCoE.pdf
https://rm.coe.int/1680494240
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λα δνζεί φρη ζηα ζηαηηζηηθά λνχκεξα ησλ ζπκάησλ αιιά ζηα άηνκα θαη ζηηο ηζηνξίεο 

ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κελ απνθνπνχλ απφ ηηο ηαπηφηεηέο ηνπο381. 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη νη εθπαηδεπηηθνί απνηειεζκαηηθνί ζηελ επεμεξγαζία ηνπ 

ζέκαηνο ζηε ηάμε ηνπο, πξέπεη εθηφο απφ ηνπο καζεηέο ηνπο λα ιάβνπλ ππφςε θαη ηνλ 

εαπηφ ηνπο σο άηνκν θαη σο εθπαηδεπηηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη 

λα αλαζηνραζηεί ζρεηηθά κε ην πνηα είλαη ηα δηθά ηνπ πηζηεχσ θαη νη αληηιήςεηο πνπ 

έρεη δηακνξθψζεη ζρεηηθά κε ην Οινθαχησκα, θάηη πνπ εμαξηάηαη απφ ηα βηψκαηά ηνπ, 

ην εζληθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη θαη λα πξνβιεκαηηζηεί ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ 

ζέηεη κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ382. 

 
πκπεξάζκαηα 

 

Οη δηεζλείο νξγαληζκνί απνηεινχλ ζεκαληηθνχο θνξείο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

πξφιεςεο ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. Παξφηη δελ κπνξνχλ λα 

επέκβνπλ ζε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπο, κπνξνχλ κέζα απφ 

ζπζηάζεηο, ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ λα ζπκβάιινπλ ζηε ζπκκεηνρή ησλ ρσξψλ 

ζε ζρεηηθέο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο. Παξάιιεια, 

επηδηψθνπλ ηε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηηο 

θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

θαη ησλ ζρνιηθψλ θνηλνηήησλ (εθπαηδεπηηθψλ, δηεπζπληψλ, γνλέσλ) ζηελ αλάπηπμε 

ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ λέσλ κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε νιηζηηθψλ ζρνιηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ. Ζ δξάζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ησλ ΟΖΔ-UNESCO θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο φπσο αλαιχζεθε ζε απηφ ην θεθάιαην, είλαη κέρξη ζηηγκήο 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή κέζα απφ ηελ πινπνίεζε δηθηχσλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ησλ λέσλ, ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ θνηλνχο 

ζηφρνπο θαη ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ γχξσ απφ ζεκαηηθέο φπσο ε εθπαίδεπζε γηα 

ηελ αγσγή ηνπ πνιίηε (ελεξγή θαη παγθφζκηα), ηνλ ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ, ηε 

ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε, ηελ εθπαίδεπζε γηα ηηο γελνθηνλίεο θαη ηε ξεηνξηθή κίζνπο 

θ.ά. Σέινο, δίλνπλ έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο θαηάξηηζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαρείξηζε ακθηιεγφκελσλ ζεκάησλ ζηε ηάμε θαη ζηε δηακφξθσζε 

ηεο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ, ελψ ζπκβάιινπλ αθφκα ζηελ πξνψζεζε θαη 

ρξεκαηνδφηεζε εθπαηδεπηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

 

381  Ibid, ζ. 28. 
382  Ibid, ζ. 13. 
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δηαπνιηηηζκηθψλ θαη δηαζξεζθεπηηθψλ δηαιφγσλ θαη ηελ αλάπηπμε κίαο θξηηηθήο 

πξνζέγγηζεο ησλ θνηλσληθψλ δξσκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ 

 
Ο εμηξεκηζκφο θαη ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε απνηεινχλ θαηλφκελα πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο 

αλζξψπηλεο θνηλσλίεο ζηελ κέρξη ηψξα πνξεία ηνπο, ηα νπνία φκσο κπνξνχλ λα 

δηαηαξάμνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηζνξξνπίεο ζε εζληθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν ή λα παξαβηάζνπλ ηε δηεζλή αζθάιεηα. Σα αίηηα πνπ σζνχλ ηα άηνκα 

ζηελ πηνζέηεζε ξηδνζπαζηηθψλ θαη εμηξεκηζηηθψλ ηδενινγηψλ ζρεηίδνληαη κε 

ςπρνινγηθνχο, θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο θαη ηδενινγηθνχο παξάγνληεο 

ζηνπο νπνίνπο εληάζζνληαη ζηνηρεία φπσο θξίζεηο ηαπηφηεηαο, πξνζσπηθά ηξαχκαηα, 

αηζζήκαηα αδηθίαο, απνμέλσζεο ή ζπκνχ, παξαπιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην Ηζιάκ, 

πνιηηηθή δηαθζνξά θαη νηθνλνκηθή θξίζε. 

ε απηφ ην πιαίζην, ε πξφιεςε ησλ θαηλνκέλσλ είλαη αλαγθαία εηδηθφηεξα ζηηο 

λέεο γεληέο νη νπνίεο απνηεινχλ βαζηθνχο ζηφρνπο γηα κχεζε απφ εμηξεκηζηηθέο 

νξγαλψζεηο. Ζ Δθπαίδεπζε κπνξεί κέζα απφ ηελ θαζνξηζηηθή ζεκαζία θαη ηελ επαθή 

πνπ έρεη κε ηε λέα γεληά λα ιεηηνπξγήζεη αληηζηαζκηζηηθά ζηελ εκθάληζε θαηλνκέλσλ 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη εμηξεκηζκνχ. Παξά ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη 

έλαλ δηηηφ ξφιν κέζα απφ ηνλ νπνίν δχλαηαη ηφζν λα πξνσζήζεη φζν θαη λα 

θαηεπλάζεη ξηδνζπαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ε Δθπαίδεπζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ιεηηνπξγήζεη σο κέζν ήπηαο ηζρχνο γηα ηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ θνηλσληθψλ 

ηαπηνηήησλ ζηνπο λένπο ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο, ελψ ν ξφινο ηεο είλαη αθφκα πην 

ζεκαληηθφο ζηε ηππηθή εθπαίδεπζε ζηελ νπνία πνιιέο θνξέο εληνπίδνληαη ηα πξψηα 

ζεκάδηα ξηδνζπαζηηζκνχ. 

Σν γεγνλφο φηη κέρξη ζηηγκήο ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί ζηελ Δπξψπε απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο πεξηνξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ εληνπηζκφ ξηδνζπαζηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ ζε άηνκα ή νκάδεο ζηα εθπαηδεπηηθά πιαίζηα θαη δελ επηθεληξψλνληαη 

ζηελ πξφιεςε ησλ θαηλνκέλσλ, έρεη σο ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ πνπ νδεγνχλ ζηε ζηνρνπνίεζε θνηλσληθψλ νκάδσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα είλαη επαηζζεηνπνηεκέλα ζρεηηθά κε ην θνκκάηη 

ηεο πξφιεςεο θαη λα είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλα γηα λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά 

ζηελ ελδπλάκσζε ησλ καζεηψλ ψζηε λα κελ πέζνπλ ζχκαηα πξνπαγαλδηζηηθψλ 

κελπκάησλ θαη πξνζπαζεηψλ πξνζειπηηζκνχ. Δηδηθφηεξα, ηα ζρνιεία νθείινπλ λα 

απνηειέζνπλ αζθαιείο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο νη καζεηέο ζα αλαπηχζζνπλ θξηηηθέο 

δεμηφηεηεο θαη ζα καζαίλνπλ λα επηιχνπλ ζεηηθά ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζην 
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ζρνιηθφ πιαίζην, θαζψο θαη λα απνδέρνληαη ηελ χπαξμε απφςεσλ δηαθνξεηηθψλ απφ 

ηηο δηθέο ηνπο. 

Ο θαζνξηζηηθφηεξνο ίζσο ξφινο είλαη απηφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη 

απνηεινχλ ηα άηνκα πνπ θαινχληαη λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ 

αλζεθηηθφηεηα ησλ λέσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα ελζαξξχλνπλ ηελ 

ακθηζβήηεζε παγησκέλσλ αιεζεηψλ απφ ηνπο λένπο, λα θαιιηεξγνχλ ηελ εηνηκφηεηά 

ηνπο γηα αιιαγέο, θαη ηελ επεμεξγαζία απφςεσλ πνπ έρνπλ ήδε δηακνξθψζεη ζρεηηθά 

κε έλα δήηεκα κέζα απφ ηελ έθθξαζή ηνπο ρσξίο άζθεζε θξηηηθήο, θαη ηελ επαθή ηνπο 

κε δηαθνξεηηθέο πιεπξέο. Κάπνηα απφ ηα πην ζεκαληηθά εξγαιεία πνπ νθείινπλ λα 

αμηνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πξνζπάζεηα ελδπλάκσζεο ησλ λέσλ είλαη ν 

δηάινγνο θαη ε αλάπηπμε ζπδεηήζεσλ ζηε ηάμε ζε ζρέζε κε ακθηιεγφκελα δεηήκαηα 

ηα νπνία απαζρνινχλ ηε ηνπηθή θαη δηεζλή θνηλφηεηα θαη πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

ζεκεία γηα ηελ έθθξαζε αθξαίσλ ή αληηζεηηθψλ απφςεσλ. Φπζηθά θάηη ηέηνην 

πξνυπνζέηεη θαηάιιειε θαη ζπλερή εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε εθπαηδεπηηθψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα πεξάζνπλ ηα επηζπκεηά κελχκαηα ζηνπο λένπο κέζα 

απφ ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη λα απνβάιινπλ δηθέο ηνπο 

αθξαίεο αληηιήςεηο ηηο νπνίεο δηαθνξεηηθά κπνξεί λα κεηαθέξνπλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην 

θαη ζηνπο καζεηέο. 

Παξάιιεια, αλαγθαία είλαη ε ζπκβνιή νιφθιεξεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζηηο 

πξνζπάζεηεο πξφιεςεο ησλ θαηλνκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζεκαληηθή είλαη ε 

αλάπηπμε θαη εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ ππνζηήξημε καζεηψλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο ζηελ εχξεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. Δπηπιένλ, αλαγθαία είλαη ε αλάπηπμε ζηελήο ζρέζεο ηνπ ζρνιείνπ κε 

ηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ γηα ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη ησλ ίδησλ κε ζθνπφ 

λα εληνπίζνπλ πηζαλά ζεκάδηα ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ θαη ζηνπο λένπο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαζψο θαη γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηζιακνθνβίαο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ ζηα ζρνιηθά πιαίζηα. 

Γεδνκέλνπ σζηφζν φηη ε Δθπαίδεπζε απφ κφλε ηεο δελ επαξθεί πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμεη απνηειεζκαηηθή πξφιεςε ησλ θαηλνκέλσλ, αλαγθαία είλαη ε ζηελή 

ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία δηαθφξσλ παξαγφλησλ νηθνδφκεζεο ηεο εηξήλεο γηα ηελ 

πξφιεςε ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ θαη ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο κέζσ ηεο Δθπαίδεπζεο 

θαη γηα ηνλ θνηλφ πξνγξακκαηηζκφ απνηειεζκαηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

νηθνδφκεζε ηεο εηξήλεο. ε θάζε πεξίπησζε σζηφζν, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε 
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Δθπαίδεπζε νθείιεη λα απνηειεί κέξνο ηεο αηδέληαο ηεο πξφιεςεο ηνπ εμηξεκηζκνχ 

ησλ λέσλ θαη ηνκέα πνιηηηθήο πξνο ζπλεξγαζία κε άιινπο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αζθάιεηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε Δθπαίδεπζε κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πνιχηηκν 

εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ ππεχζπλσλ ράξαμεο πνιηηηθήο, ησλ ΜΚΟ, ησλ θπβεξλήζεσλ 

θαη ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αλζεθηηθφηεηαο θαη κίαο 

θνπιηνχξαο κε βίαο ζηνπο λένπο. 

Ο ξφινο ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ είλαη κέρξη ζηηγκήο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζηελ 

αμηνπνίεζε θαη πξνψζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο σο κέζν πξφιεςεο ηνπ βίαηνπ 

εμηξεκηζκνχ θαη ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο. Ζ ζπκβνιή ηνπο είλαη κεγάιε φζνλ αθνξά 

ηε δηακφξθσζε δηεζλψλ πξσηνβνπιηψλ πξνο πηνζέηεζε ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

θαη ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, θαζψο θαη ζηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη 

πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Παξάιιεια, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη ν ξφινο 

ηνπο ζηε δεκηνπξγία θαη επίβιεςε επαγγεικαηηθψλ δηθηχσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εηδηθψλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ θαη εκπεηξηψλ, 

θαζψο θαη ζηε δηακφξθσζε ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

απνηειεζκαηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη πνιηηηθψλ. Σέινο, έρνπλ ζπκβάιιεη ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πνιηηηθήο κέζα απφ ηελ πινπνίεζε ζρεηηθψλ εξεπλψλ θαη ηελ 

νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γχξσ απφ ζεκαηηθέο φπσο ε εθπαίδεπζε γηα 

ηελ αγσγή ηνπ πνιίηε, ν ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο θαη ε εθπαίδεπζε γηα ηελ πξνψζεζε 

κίαο εηξεληθήο θαη δεκνθξαηηθήο θνπιηνχξαο, κέζσ ησλ νπνίσλ ελζαξξχλνπλ ηα 

θξάηε κέιε λα αλαιάβνπλ δξάζε κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ζρνιείσλ ηνπο ζε απηά. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη επαιήζεπζε ησλ ππνζέζεσλ 

εξγαζίαο πνπ παξνπζηάζζεθαλ ζηελ αξρή ηεο κειέηεο. Δηδηθφηεξα, ηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε ηεο πηνζέηεζεο αθξαίσλ ηδενινγηψλ 

απφ ηνπο λένπο θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο αλζεθηηθφηεηαο, ελψ ε 

θαηάιιειε θαη ζπλερήο θαηάξηηζε θαη ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη αλαγθαία 

γηα ηε δηακφξθσζε απνηειεζκαηηθψλ παξεκβάζεσλ πξφιεςεο ησλ θαηλνκέλσλ. 

Δπηπξφζζεηα, νη Γηεζλείο Οξγαληζκνί ζπκβάιινπλ ζηελ αμηνπνίεζε ηεο Δθπαίδεπζεο 

σο κέζνπ πξφιεςεο ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηνπ εμηξεκηζκνχ, δίλνληαο έκθαζε 

ζηελ αλάπηπμε δηθηχσλ εηδηθψλ, ηε δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ 

αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε κίαο θνπιηνχξαο 

εηξήλεο θαη δηαπνιηηηζκηθήο θαηαλφεζεο ζηνπο λένπο. 
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Ζ ζπκβνιή ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ πξφιεςε ηνπ εμηξεκηζκνχ θαη ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ησλ λέσλ νθείιεη σζηφζν λα ππνζηεξίδεηαη θαη ζε θπβεξλεηηθφ 

επίπεδν. Οη θπβεξλήζεηο θαη νη ηνπηθέο δηνηθήζεηο νθείινπλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, εηδηθά ζε λένπο  

πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν ή ζε κεηνλεθηηθή ζέζε, θαη ζηελ έληαμε ζηφρσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο, ηελ πξνψζεζε ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ θαη δηαζξεζθεηαθνχ 

δηαιφγνπ θαη ηε δηακφξθσζε κίαο θνπιηνχξαο εηξήλεο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε νθείιεη λα δνζεί σζηφζν ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε πνπ ζεσξείηαη ε θαηαιιειφηεξε πεξίνδνο παξέκβαζεο ιφγσ 

ηνπ φηη νη λένη ζε απηή ηελ ειηθία δηακνξθψλνπλ ηνλ ραξαθηήξα θαη ηηο αμίεο ηνπο, 

θαζψο ζηελ έληαμε ησλ ζηφρσλ ζε καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ήδε πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλδεζνχλ κε ηα ππφινηπα γλσζηηθά αληηθείκελα. 

Παξάιιεια, νη θπβεξλήζεηο νθείινπλ λα είλαη αξθεηά επαηζζεηνπνηεκέλεο 

ζρεηηθά κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πνιηηηθήο ψζηε λα παξέρνπλ θαη ηε ζρεηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλάπηπμε εηξελεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα ζρνιεία, γηα ηελ 

θαηάιιειε θαη ζπλερή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αζρνινχληαη κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη γηα ηε ζπλεξγαζία εζληθψλ θαη δηεζλψλ θνξέσλ κε ζθνπφ ηελ 

αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ θαη εκπεηξηψλ. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ είλαη λα 

ζπκβάιινπλ θαη νη ίδηεο κέζα απφ ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ ζηε δηαθχιαμε ησλ 

ζπιινγηθψλ θαη αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ θάζε πνιίηε θαη ζηνλ έιεγρν ησλ κελπκάησλ 

πνπ επηδηψθνπλ λα πεξάζνπλ ηα ΜΜΔ γχξσ απφ δεηήκαηα εμηξεκηζκνχ θαη ηε 

ζπζρέηηζή ηνπο κε ηελ ζηνρνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ε νπνία 

γίλεηαη πνιιέο θνξέο εκθαλήο θαη ζηα ζρνιηθά πιαίζηα. πλεπψο ην ζηνηρείν πνπ είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε ησλ θαηλνκέλσλ είλαη φρη κφλν ε 

πηνζέηεζε νιηζηηθψλ ζρνιηθψλ, νιηζηηθψλ θνηλσληθψλ ή νιηζηηθψλ θπβεξλεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ, αιιά ν ζπλδπαζκφο απηψλ. 

Ο ηνκέαο ηεο έξεπλαο δελ πξέπεη θαη εθείλνο λα κείλεη ακέηνρνο ζηελ πξφιεςε 

ηνπ εμηξεκηζκνχ θαη ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. Λφγσ ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ κειεηψλ ζρεηηθά κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ αληίθηππνπ ηεο 

Δθπαίδεπζεο ζηελ πξφιεςε ηνπ εμηξεκηζκνχ θαη ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ζηνπο 

λένπο, αλαγθαία είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ εξεπλψλ κε εκπεηξηθά 

δεδνκέλα ή ζπζηεκαηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

αληίθηππνπ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ κε ηέηνηα ζηφρεπζε, θαζψο θαη 
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ησλ ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ αλαπηχζζνληαη. Σν γεγνλφο απηφ πξνυπνζέηεη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ εξεπλεηψλ γηα ηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο ηνπ εμηξεκηζκνχ κέζσ 

ηεο Δθπαίδεπζεο, φπσο θαη ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ γηα ηελ πινπνίεζε 

ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πνιηηηθήο. Σν ζίγνπξν είλαη 

πσο ε θνηλσληθή αλζεθηηθφηεηα απνηειεί ζπζηαηηθφ αλαγθαίν ζηα πιαίζηα ησλ 

ζχγρξνλσλ πνιχπινθσλ θνηλσληψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ 

επηθέξνπλ, θαζψο θαη φηη ε Δθπαίδεπζε κπνξεί λα κελ απνηειέζεη παλάθεηα αιιά 

ζίγνπξα απνηειεί ζεκέιην ιίζν ζηελ αλάπηπμε πνιηηψλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 

δηαθχιαμε ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ θαη ηεο εηξήλεο ησλ κειινληηθψλ θνηλσληψλ. 
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